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ADALÉKOK A MAGYAR NYELVJÁRÁS-TANHOZ. 

MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 

PÓTLÉKSOROK A HÁROMSZÉKI NYELVJÁRÁSHOZ. 

E g y k i s e l ő b e s z é d . 

Azon részletes ismertetések, melyeket általában a székely 
nyelvjárásra vonatkozólag t. K r i z a J á n o s 1 ) , B u d e n z J ó 
zsef'*) és M e d g y e s i B á l i n t 3 ) , különösen pedig a csikszéki 
szók és szólásmódokra I m e c s J a k a b 4 ) , s a háromszéki nyelv
járásra terjedelmesen L ö r i n c z K á r o l y 5 ) eddigelé adtak, nyel
vészetünk ezen ágában még korán sem merítettek ki minden szük
séges tudni-valót. 

Ujabb bizonyítványa ennek azon becses toldalék, melyet nt. 
L ö r i n c z K á r o l y plébános úr, mélyebb nyelvismeretünk érde
kében, a liáromszéki nyelvjárást illetőleg közelebb nyújtott, s mely
ből e második közlemény szerkesztetett; a miért szíves köszönetet 
mondani kedves kötelessége Akadémiánk jelen közlönyének. 

Itt is szándékosan lön elhagyva sok olyan, mi a népnyelvben 
általános keletű, 8 mint ilyen, nyelvjárási jelentékkel nem b í r , — 
vagy egyszerűen mellőzve, minő ama részlete a különben érdekes 
gyüjteléknek : „Mi nincs meg Háromszéken" ? 

') Vadrózsák. ElsÖ kötet. Kolozsvárit, 1863. 8r. 491—524. é*s 547-
565.11. 

3) Magyar Nyelvészet. V-d. Évfoly. IV. Füz. 345—363. 11. „Székely be
széd. Első és második közlés." 

s) Magyar Nyelvészet. Vl-d. Évfoly. II. Füz. 172—175. 11. „Székely 
szók." 

*) Ugyanott IV. Füz. 366—368. V. Füz. 369—377. 11. 
s) Ugyanott III. Füz. 206—245. 11. és IV. Füz. 316—365. 11. 
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2 VASS JÓZSEF. 

Ugyanis, midőn valamely táj vagy vidék hangejtését s nyelv
járását ismertetjük , nézetem szerint, nem arra kell felelnünk, mi 
nincs ott meg; mert e tömkeleget ha bejártuk, rájöhetünk ugyan, 
hogy mi tehát az mind, mi azon vidék szó- s beszédejtésének egye
dül sajátja; de e tekervényes út, a mellett hogy fárasztó, oly tiszta 
felfogásához sem vezethet bármely vidék nyelvjárásának, mint ama 
másik, mely egyenesen kimutatni törekedvén azon vonásokat, melyek 
egyes vidék nyelvjárását alkotják, egyszersmind következtetnünk 
engedi, hogy mindaz, mi érintve nincs, közös a deréknyelvvel, s ta
lán még egyik vagy másik vidék tájnyelvével is. 

A nyelvjárások ismérve tehát azon hangejtési s tájszólási sa
játságok öszvege, mely azok saját jellegét alkotja. Hogy példák szól
janak, az effélék : áruba ereszteni (eladóvá tenni) , bőre szabott (bő
ven szabott) , ellene kel (ellene támad) , lábbadoz (gyógyuló félben 
van), neki áll (neki esik, neki fog), nem tudom ki, s mi (nem tudom, 
kicsoda), többet ebbe az életbe (nem én többet, míg élek), még neki 
áll fejjebb (még ö , a bántó fél, akar elégtételt) , nem vetek belé két 
esztendőt s meglesz (nem adok neki két esztendőt, v. nem telik el 
két esztendő, s meglesz) stb. az utolsó betűig mind olyanok, mik a 
a deréknyelvben közkeletűek s országszerte hallhatók, tehát a há
romszéki nyelvjárásnak nem levén sajátjai, annak jellegét nem ké
pezik, s így alakzatából kihagyhatok, sőt kihagyni múlhatlanúl szük
séges. Efféléket tehát én a megjelelt okoknál fogva, bármennyire 
dicséretes is egyébaránt a rajok fordított megfigyelés, mint olyano
kat, mik által nyelvjárás-tanunk mit sem nyer, egyszerűen mellőz
tem, s ezt tenni annyival jogosultabb valék, mennyivel tisztábban 
állott előttem a czél, hová a szenvedélyes nyelvbuvár kalászata ál
tal eljutni törekszik. Kipótolni óhajtja ugyanis újabb hozománya ál
tal a háromszéki nyelvjárásra irányúit eddigi ismertetésének hiá
nyait, s befejezésül az eddigi közlemények nyomán összeállított pél
dákban mutatja be , mint szerves egészet, a háromszéki nyelvjárást 
híven követvén, mit már rég helyesen megjegyzett Quinctilianus : 
„Breve iter et efficax per exempla." 

Ezeket az ismételve kifejezett köszönetre érdemes gyűjtő irá
nyában nyíltan elmondani tartoztam : most a tárgy érdemleges fej
tegetéséhez láthatok. 
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b) e „ a n n 
c) e „ i n » 
d) i „ u ÍJ n 
e) o „ a n n 

1. §. Hangejtés. 

I. O n h a n g z ó k . 

1. A háromszéki nyelvjárásban 
a) a áll u helyett, mint : ganár, gtmár. Ha e hangzó-cseréhez tud

juk a k és giny- s némileg torokbetük cse-
rélkezését, a felhozott szú érteménye, elem
zés útján, ki van derítve, 
rejta, rajta; mi őseredete épségét tünteti fel. 
egyenes, igyenes; renget, ringat, 
karcsi, karcsw. 
iszop, iszap; fogon, fogonzik, fogan, foga-
nik, fogamik ; Szamos , Szamos ; Szomos-
ujvár, Szamosuj vár. A H a l o t t i - b e s z é d 
be n a Révai-féle homályos a-nak (T o 1 d y 
szerint: a) a székely nyelvjárásban, vala
mint általában az erdélyi magyar nyelv
ben, maiglan élő tanuja. 

f) á „ 6 „ „ siraba, siro'ba (siránkozók seregébe, ha
lottas házhoz) ereszteni, v. sírásra fakasz
tani. 

g) « 
„ i „ „ üdő, idő; üdvösség, idvesség; üdvöz, id-

vez; ííng, ing ; ügyekezik, igyekezik ; üs-
mer, ismer; ítz, iz ; csíígör, csigör; csürke, 
csirke ; dí/csösség, dicsőség; híítös, hites ; 
künn, kinn ; küs, kis ; kisasszony, kis
asszony; küvül ( k ü j j e l ; az névutó, ez 
igehatározó , pl. a házon küvül) kivül; lü-
dércz, lidércz; mii v. mük, mi v. mik; tü 
v. tük, ti v. tik; síiket, siket; szüves, szi-
ves stb. E hangzó-csere a deréknyelvben 
is szokásos, mint ezt egész szó-sereg bizo
nyítja, pl. mit, mív; műveltség, műveltség; 
ügyekszik, igyekszik stb. 

h) ü n ö „ „ üzül, űzöl (szagol) ; csütörtök, csötortök ; 
dühíts, dühös; föveny, föveny : küpii, köpü; 
kíírül, körül; türülköző, törülköző stb. 

1* 
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i) ü áll ö helyett, mint : bőcsw, böcső; fiisü (fésű), fó'sü; meddw, 
meddő; nywvestén, nőstény; seprfó, sep
rő stb. 

2. Ékezett hangzók megkurtítása: a) é = e és i, mint : -béli, 
-béli; féle, féli (fölé) ; köze', közi , s ezt személyragozva is megtart
ják, mint : felije, közibe; sőt ez is : mégé (mögé), mégi, megye; 
de ele' helyett, eleibe, pl. a ház eleibe (Göcsejben : e l e j b e ) , vala
mint : melléje, feléje (nem mellije, felije); néhány, nihány; némely, 
nimely (de n é m i nincs szokásban); — b) az á sokszor ékvesz-
tové válik a -d á 1, - d é l , - l á l , - l é i , igeképzőkben, mint : szag
lál, szaglál helyett. 

3. Felesleg alkalmazott segéd- vagy póthangzók : a) a szókö
zépen, mint : éfelikor, éjfélkor; findzsia findsa; mezíttelen , mezte
len , nyugiiszik (a deréknyelvben : nyugoszik), nyugszik stb.; — 
b) a szók végén, pl. héjw, héjjw v. héjj (haj, a mi hámlik); gomolya, 
gomoly; hóda (madárfaj ; mert h ó d , der Biber, castor, e vidéken 
ismeretlen). 

II. M á s s a l h a n g z ó k . 

A tárgyalt népnyelv hangejtésében sokszor az önhangzó sem 
nem ékeztetvén, sem palóczosan terpedtté nem szélesülvén, történik, 
hogy az őt nyomban követő mássalhangzó, nem csak az i t igekép-
zöben, hanem sok egyéb szóban is megkettőztetve ejtetik; t. i. a 
nyelv frisebben jutván túl az önhangzón, az öt nyomban követő más
salhangzón fejti ki hangoztató erejét. Ilyen mássalhangzók főleg a 
következők : 

a) b, mint : láb&olni vizet v. vizén át, azaz : átkelni, menni. 
b) l, „ alólia, ál/orcza, elölZe, belölíe , beszélZeni, duUó 

(szolgabíró) , düllö ( = dőlő , pl. dülŐ-föld) , felőlié, 
közülié, kürülíe, küvülZe, matól/a, mégülZe, mel/őKe, 
róUa, segéKeni, szóUani, tölZe, vetőlZő, válóik, váliu 
(váju) stb. 

c) Ij v. ly = jj, mint : bejjebb, beljebb; íejjebb, feljebb; íejjül 
(félül, fölül, följül) ; lejjebb , lejebb ; széfes (szé-
lyes), széles stb. 

d) m, mint : simroa, sima. 
e) nt n miánna (miatta), után>?a, utána. 
f) P> „ ^őppenyeg, köpenyeg. 
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g) s (a szó utótagjában), mint : eröss, firiss, v. friss, hamis*, juss 
(egynek eso osztályrész), magoss (== magas, hoch, 
altus; mert magvas = magos), szoross. Váltakozik 
az egy és két s ezek végén : igyenes, üres, büdös, 
heves, keves ; lapos, piros, szőrös, veres, vizes ; te
hát egésszen, igyenéssek, üressek, kevesen v. ke-
vessen, piroson v. pirossan, veresedik v. veressedik. 

h) t, mint : bocsátíani, fütíő, hütíö, Mátíyás. 
i) z, „ lázzad, lázad. 

De egyszerűen hangzanak: vilámlik (helyesen, a v i l á g ha
sonlatára), virad, dinye, lóg, ily, oly, mely, mily stb. 

Akadnak e vidék nyelvében rendkivül toldott v. ferdített szók, 
minők: egyaránsó, egyarányu (magasságra nézve), váslik vásik (ko
pik), tulu, tollú (toll), naninyó v. nanyinkó} nagyanyó (nagyanya) 
stb.; s megfordítva, jönnek elé szokatlan kurtítások, mint : fonőlki 
(fonál = fonnál ki), fonával ki felé, fonákul; tesvér, testvér; kételen 
v. kéntelen (kénytelen); karincza, katrincza; téteti v. téteti (magát), 
tetteti; mej, mell; alutni v. ótatni, aludtatni v. altatni (miként : es
ketni , esküdtetni, eskettetni); innét a vért megaluttani v. alutni, a. 
m. altatni; elalutotta (elzsibbasztotta) a karomat az ütés; rátotta, 
rántotta; ozsonnya, ozsonna, uzsona; felettébb, szerfelett; tám, talám, 
talán;paczkona, patkoncza (magtermö virág; a teljes mellett; pl. a 
teljes viola mellett a paczkona = patkoncza) stb. 

2. §. Ragozási sajátságok. 

I. N é v s z ó k - s n é v u t ó k b a n . 

a) A birtokos e ragtól elmarad a többes rag , valahányszor a 
többséget a birtoknév azonkivül is kifejezi nyilván vagy alattomban, 
pl. azon könyvek Jánosé (i); mi mind N. uramé (i) vagyunk. 

b) A felekezet- vagy szövetkezetet jelentő -ék rag, és az egyes 
harmadik személyü birtokrag, midőn viszonyba jönek egymással, 
ragot cserélhetnek (nyelvünk érzékeny bántalmára, mit megigazí
tani a népiskolák komoly feladata), mint : a Jánosék szolgája, v. a 
János szolgájik ( = szolgájok) 1). 

') Magyar Nyelvészet. Vl-d. Évfoly. III. Füz. 224.1. 3. p. 
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c) A -ra, -re felható rag néha más viszonyraghoz is fiigged, 
mint : naponkéntra való (azaz : napról-napra). 

d) E kérdésre : h o n n a n ? a helyhatározók a í és n ragok 
közt váltakoznak; a -t azonban mégis szokottabb, mint : alunnat v. 
aluanét, alólunnat v. alólunnét, alwinan v. alunnén , alólunnan v. 
alólunnén ; fejjünnet, elől'únntt, hátunnat, hátunnét, hátunnan, hátun-
nén ; hazunnat, hazunnét, hazunnan, hazunnén. így váltakoznak ezek 
is : merrünnet, messzünnet, egyebünnet, tovunnat, honnat} égytínnet 
többünnet, aminnat, kilvünnet v. küvünnét, kiivünnen v. kiivünnén ; a 
közélünnet h. inkább közelről; a távulunnat h. inkább távúiról; a 
mellünnet is hallatszik, de csak névszó után, pl. a fa meüünnet. — 
Az itt adott alakok helyett, -ról, -; 'ól végzetüek is használtatnak, 
mint : alulról v. alólról; fejjürröl; elörröl (elölről v. elülrol)^ ká-
túrról (hátulról) ; hazurról (hazulról); merről; messzürről (messzi
ről) ; küvürről v. hiijjerről (kivülről) • túlról, 

e) A mi névmás gyakran szerepel a háromszéki népnyelvben 
3 ennek helyét pótolja : mi-afféle, pl. hús-mi ; ily összetételben azu
tán mindkét szó ragozható, mint : húsnak-minek, húst-mit stb. holott 
a deréknyelvben a mi-afféle előtt álló névszó rag nélkül szokottabb, 
mint: hús s mi-afféléből. Hasontermészetü az egy s más, pl. egy s más
ból, így a háromszéki egyetmás (egy s más) alanyeseti alakja, a sok
szori használat s hallás után, az egyet-mást v. egyet s mást ragozott 
alakoknál fogva mehetett elkorcsulva népnyelvi forgalomba. 

II. I g é k b e n . 

a) Az -e? kérdőhang előtt a másodikszemélyü igealak l rag-
betüje kettőzve hangzik, bárminő önhangzó álljon is előtte 1). A há
romszéki népnyelv derék búvára ennek ily magyarázatát adja : „A 
második személyt, ki nélkül nem beszélünk, majd a kiöltögetett nyelv 
11 hangja figyelteti, majd a hesszintö ssz, kihangzólag külön is : la! 
-sza ! -sze ! (a la ! láttatva, azaz jelentőleg, a -sza ! -sze ! hallatva azaz 
biztatólag; az szem-érzékeltetöleg, ez fülérzékeltetöleg) ; azért van 
a -lak, -lek második személyre ható ígeragban is meg az l hang." 

b) A -sza, -sze rendesen igékhez, de némely viszonyszókhoz 
is függedő mutató-raghoz e vidék népnyelvében g mássalhangzó já-

') V. ö. Magyar Nyelveszet. Vl-d. Évfoly. III. Füz. 220. 1. 4. p. 
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rul, mint : addsza v. addsza^, jÖszteg, jöjjszeg, néha : jövelszegi; 
esoaetleg v. esmett (ismét) ; küsde<jr, küsdég v. küsded; napontag, na
ponkint ; osztáncy (a karancsvidéki palóczok nyelvén, Nógrád
megyében : o s z t a n g a t ) , osztán, aztán, azután; úgyde*/, úgy 
de stb. 

c) A foglaló-mód -ál, -él, ragja többnyire elmarad, mint : ér
kezz, érkezzél; álmodj, álmodjál; imádkozzál helyett: imádkozz stb.; 
de : egyél, igyál, nyugugyál.v. nyugugy, haragugyál v. haragugy, lak
jál v. lakj (pl. jól étellel). — Azon észrevétellel kíséri e tájszólási 
nyelvsajátságot a gyűjtő, hogy „az -ál, -él ragkifejlés, kiépülés, va
lamint a határozott tárgyú -jad, -jed is, mi összevonva hatályosbítja 
a parancsolást, pl. add, üsd, vidd stb. nyomosabb, mint: addjad, üs
sed, vigyed stb. A háromszéki nyelvjárásban foglalólagis jár az ösz-
szevont, pl. ha el ne hadd vala, e helyett : ha el nem hagyod vala; 
akárhogy tedd, még és e helyett : akárhogy teszed, még és. . . . 

3. §. Képzési, összetételi és sző füzesi sajátságok. 

1. A kicsid, könnyid, (könnyűd), rövid, szelíd, a kicsinezö je
lentésíi d (-ad, -od, -ed, -öd) képzőt újra (per pleonasmum) fölvehe-
tik, mint : kicsided, könnyided, rövided, szelíded. —• Felveszi e kép
zőt a középfok is, az -abb, -ebb fokrag előtt v. után, mint: szelídedebb 
v. szelídebbed s így tovább ; mi azonban inkább csak a rövid meg 
könnyid szókkal történik; de más melléknevekkel illőbb- s könnyeb
ben jár meg, pl. a könnyű alakkal : könnyebbed v. könnyedebb ; így : 
gyengébbed v. gyengédebb ; hosszudabb v. hosszabbad ; lassudabb v. las-
sabbad ; kerekdedebb v. kerekebbed. A jobbad, küssebbed, nagyobbad, 
többed s minden egytagú középfokú alakokhoz csak végül függed a 
kicsinezö jelentésű d képző. — Az -acs, -ecs és -ka, -ke képzőkből 
összeolvadt -acska, -ecske kicsinezö jelentésű képző előtt rendesen a 
fokrag után helyezkedik, mint : könnyebbecske, nem : könnyecskébb 
v. könnyücskébb. De némely -ka, -ke képzővel alkotott szók, mint: 
hosszú, vékony stb. hosszűka, vékonyka stb. a középfok-ragnak mind 
előtte, mind utána megtűrik a nevezett (-ka, -ke) képzőt, pl. hosszu-
kóbb v. hosszabbka; vékonykább v. vékonyabbka. 

2. A kész szó, más névszó elébe helyezkedve, ennek állapotr 
iát nyomositólag fejezi k i , mint : kész koldus, azaz : valódi, igazi 
koldus: kész verekedő, elszánt, elhatározott a verekedésre ; kész jizetö, 
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fizetni hajlandó. Ide sorozható a kész kénytelensége tartja, azaz : csu
pán a kénytelenség tartja, — szójárási különösség is. 

3. A harmadik személy-rag, az egyes és többesszámban, a sze
mélyes névmások te és ti helyét pótolja , mint dorgáló, feddő , kor
holó kifakadás , pl. szemtelenje ! rusnyabékája ! borzossa ! utálatossi ! 
becstelenje! ribancza! czudorji v. czudorjai! hamissá ! disznyói! stb. 

4. Rendes, helytelenítoleg , a vele ellentétes érteményü f u r-
c s a helyett használtatik pl. no a rendes ! a rendes tölled és! furcsa 
biz a tőled is. 

5. Az oda helyhatározó , a helyben-maradást jelentő igékkel, 
az alanynak helyén kivül ellétét (elidőzését) segíti kifejezni, mint : 
oda-iil, oda-késik, oda-marad, oda-hetel, oda-reked. Azonbífn hely vi
szony-szókkal használtatik e helyett is : ott (helyében), pl. oda-haza} 

honn (otthon) 5 oda-bé v. oda-benn (ottbenn) ; oda-ki.v. oda-künn (ott-
kinn v. ottkünn); od-dltal v. oda-túl (ott-túl) 5 od-alatt (ott-alatt); 
oda-fenn (ott-fenn). 

6. Az abba, némileg a félbe helyett jő kapcsolatba igékkel, 
mint: abba-marad, abba-hagyja, abba-véti (bele-téveszti), abba-felejti 
(folytatását felejti). Ezekben pedig : abba-vagyok és abba-járok, a. 
m. abban működöm, mesterkedem, fáradozók. 

7. Az el igekötő tartamosítja a benható igék jelentését, mint : 
elbúsul, elimádkozik, elül (soká oda-késik egy helyen), eljár (falut v. 
faluban), elhízik, eléjszakázik, elmulatozik stb. 

8. A küviil (kivül) névutó Háromszékben rendesen csak -on} 

-én, -ön ragos névszókkal használtatik; de néha ragozatlan szók 
után is eléfordúl, az a nélkül hasonlatára, mint : e k i v ü l (a „Szó
zatában is leljük: „A nagy világon e k i v ü l nincsen számodra 
hely"), János küvül stb. Ilyenek a közkeletű kétség kívül, rendkí
vül is. — Az önálló k ü v ü l , a k ü n n s k ü j j e l alakoktól érte-
ményre nézve annyiban különbözik, hogy a k ü v ü l kizárt léteit 
föltételez, a k ü n n s k ü j j e l pedig elvontan külső helyet foglal. 
Azután, a k ü v ü l még kapcsoló jelentéssel is bír, pl. azon küvül 

. (praeterea) v. a k ü v ü l (extra id), azaz valami s még egyéb, a mit 
az előrebocsátott beszédrészhez csatol; tehát egyértékü a latin prae-
t e r e a kapocsszóval : innét van a renden kívüli (praeter ordinem) 
és rendkívüli (extra ordinem v. seriem) érteménykülönbözés. Ebben 
rejlik a s z á m k i v e t n i (számkivül vetni) összetett szó magyará
zata is; honnét nem ok nélkül kérdi az avatott nyelvbuvár : „jó-e 
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tehát a s z á m ű z é s ; afa' számkivül-hagyásával" ? —- Végül, nem 
árt itt azt is megemlíteni, hogy a k ü v ü 1, akár álljon ragozott, 
akár ragozatlan név után , néha rövidített alakban (k ü 1) tűnik fel, 
s hozzá, miként a n é l k ü l névutóhoz, t mássalhangzó járul, mint : 
nélkiilt, azon kült. 

9. Ha a háromszéki ember egy mondatban több fogalmat, mint 
állitmányi névszót, akar igenlöleg kifejezni, rendesen csak egyet 
említ, s az elhallgatott többi fogalom pótlásául névleges kérdő név
mást vagy kérdő határozót tesz a kifejezett állitmányi névszó után 
s azzal egyezőleg ragozza, a mikor ez rendesen e szókat képviseli : 
egyéb , egyebüvé, egyebütt, valamerre ; pl. vettem könyvet mit; 
gyümölcscsel mi-affélével kinálkodik (a mi-afféle előtti szó rag 
nélkül is dívik, mint: gyümölcs s mi-affélével, miként ezt fen
nebb , 2. §. I. e) alatt megjegyeztük); délutánonként mikor 
eljár hezzánk és; erdőre hova, fáét miét járó szekér • 
elindultak a hid felé merre; a bagoly odvakban hol tar
tózkodik stb. E mondatszerkesztési sajátság általában a magyar köz
nép nyelvének egyik, a deréknyelvtöl elütő vonása. 

10. Tünedeznek fel a háromszéki nyelvjárásban ilyetén szó-
vonzati változatok ; méltó hezza valami v. méltó ö valamire; vala
kit valamire v. valamit valakire büntetni; körülszéd főkötöt pánti-
kával v. pántikát főkötőn; engesztel ellenséget v. engesztelődik vélle ; 
bétőtötte az esztendőt v. reá tött az esztendő v. kitött az esztendeje; 
bír valamit v. valamivel; rándít valamit v. valamin ; minden dol
gunk felakad v. minden dolgunkkal felakadunk; értetni valamit va
lamihez v. valamivel valamit; kezd valamit v. valamihez; ver belé 
szeget v. megveri szeggel; hivatalt esd v. hivatalra esdik v. esdő-
dik; a marad v. annak marad; kérd valakitől valamit v. valakit va
lamiről v. valami felől v. valami aránt; érti v. ért hezza; hord reá 
valamit v. meghordja valamivel; mit ér a nekem v. mit érek én 
ával; viz lett abból v. vize lett az; megpihen v. kipiheni magát v. 
pihentet; kénál valakit valamivel v. valakinek valamit; ideje van 
valaminek v. idein van valami; ki mire való v. melyik mire való; 
mennyi s mi volt ott látni v. mennyit s mit volt ott látni; tisztán az 
az oka, a miét jöttünk v. tisztán abból az okból jöttünk, v. azon az 
okon v. az ok aránt; nem ember, Isten az, ki rejta segíthet"v. csak 
Isten segíthet rejta, nem ember; kiáll vége valaminek v. kjáll végi
vel valami; megkívánta v. reá kívánkozott; ezt teszem azt teszem v. 



10 VASS JÓZSEF. 

ezt is azt is teszem; v. majd ezt majd azt; a s nem e v. nem e ha
nem a; hogy ennek az árra v. mi az árra v. hogy ez? szokatlan 
neki valami v. ö szokatlan valamivel; hogy ennek a vétele v. mi a 
vett-árra? 

4. §. Háromszéki szók. 
B. 

Bakog : makog, mokog, akadozva beszél. 
Belészusszant : beledöf, beléüt'pl. kést valakibe. 
Bitang : fattyugyerek, zabgyerek. 
Budákol : búdosik, bujdosik, bujdokol. 
Bugyi : bőbeszédű. 
Burdó : tömlő; pl. burdóban áll a túró. 
Bürög: bürök; tám bürgöt ettél (tám megcsábultál, megtébolyodtál) ? 

Cs. 

Cserese v. Csercselye : fülbevaló, füllengö. 
Csomólyka : göb , a dohos lisztben, a jól meg nem kevert pulisz

kában. 
Csutora : szipka, szopóka (a pipaszáron); nem k u l a c s . 

D. 
Darék-út : derék-út, a határon végigvonuló főút. — A d a r é k i 

gúnyolólag a. m. az helytelen dolog. 
Derékszék : törvénybirói ítélőszék a Székelyföldön. 

E. 
Ebédkor : reggel 8—9. órakor. 
Ejt v. Ejtéget : szitál, finom lisztet; innét az e j t e g e t ő v. ejte-

gető-szita. 
Elálmodik : elámul, elbámul, elfeledkezik, másutt jár az esze. 
El-létet : elcsinál, elszül (rendes idő előtt) gyereket (abortum pro-

curat). E l - l é t t a gyerek, ki halva született 
Elrúgta az esztendőket : megvénült. 
Eltanálta a himit : módját, fortélyát stb. 
Esdes : eseget, el-elesik (a b u k d o s , b u k d á c s o l i t t nincs szo

kásban). 
Eveién : eleven. 
Ezent : ezennel, egyszeribe. • 
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F. 
Faré : balsors ; fátum ; sok faré érte. 
Feketeszég : az arcznak feketébe hajló színéről mondatik : tehát 

még nem fekete, hanem mégis sötétebb a barnánál. 
Feláll : a) felemelkedik (ülő v. fekhelyéből); b) védelmére kel va

lakinek ; c) az időre viszonyítva, a. rn. állandó, tartós jó 
idő lesz. 

Fertály : kupának negyede. 
Forrtyogó : egy zákányos, fürdésre használt szejkeforrás, a Bü

d ö s hegy alatt. 
Fülvásár: fülsár (vájjon nem ezt jelenti-e a balaton-melléki v a s á n 

mely valami fekete szuroknak elnevezése? Vagy talán : fül
v á j - s á r ? ) 

G. 

Gangos : nyaka-megszegő, nyakát büszkén hordozó ló. 
Guguj v. Gugó : bamba, ostoba, tompaelmü, tájbász. 
Gübü, 1. Küpü. 

Gyújtó-szálka : gyufa, kénköves szálka volt régebb. 

H. 
Hajszekér : hajon-hurezolás, pl. a gyereket hajszekéren vitték is

kolába. 
Hájponyika (japonika) : elviselt karton rékli; pongyola öltöny. 
Hengergedik : csintalankodik. 

J . 
Jéh! bámulat s rémület hangja; pl. jéh, hogy elesek v. lesek (lé-

esék) az a nagy emher ! jéh, mient döndült! jéh , mekkora! 
jéh , mién hideg van! — Göcsejben: j e h ! a búvhelyéböl 
játszó-társára ijesztő gyer,ek hangja. 

Jószág : Háromszékben csak az ingatlan, fekvő birtok. 

K. 
Kalánfuti: akasztófa-virág, kötni-való; (Galgenfutter, bitó-töltelék). 
Kaszát vet: Balatonmelléken : k a u c s u t ; Göcsejben : k a n c s ó t 

(gáncsot); Őrségben: k a j c s o t . A lábat kaszaidomban az 
ellenfélnek sarka megé vágni, mellén erősét taszítani s ha
nyatt csapni. 
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Kápsál : medve, körmeivel. 
Kendő : törölköző 5 mert egyéb kendő : r u h a , mint : asztalruha, 

zsebbeli-ruha v. zsebbevaló, nyakruha v. nyakkendő (mert 
n y a k r a - v a l ó , a férfiaké) , törlő-ruha (konyhabeli), gye
rekruha (böcsöbeli), elöruha (elekötő, rövid s u r c z ) . 

Kieszkápál : kimász, kitámbászkodik, kiverekedik, pl. bajból. 
Kocsány : törökbuza-szár, Dunán-túl : kukoriczaszalma. 
Konczol : kocczint két szilárd testet, pl. két tojást, v. a kótyajáték-

ban a botokat; tehát nem : f e 11 a g 0 1. 
Ketrecz : a) polyvatartó kamra , kis odor, kutyor ; b) tyúkól, ba

romfi-rekesz. 
Koszta : gólya. 
Kotécz : szerszámtartó kamara. 
Küpü : odvasított kútköböl, bodon, bödön; mert a téjverö s víztur-

boló fa : g ü b ü. 
Küsd : birkózik, küzd. 

L. 
Laskaserittö v. sirittő (nem : s ü r í 10) : metélttésztát-nyújtó fahenger. 
Leb : hőpára, mely a fűtött kemenczéböl kilebzik, kiáramúl; meg 

a nyári hőségben látható délibábszerü légmozgás. 
Lefogyat és Felfogyat : szálig learat, lekaszál, v. leszö pl. lábán 

álló termést, szőni-valót, s így egyebet is feldolgozva fölkelet; 
innét : f e l f o g y v. f e l k e l a kivont egyenlő szám is, a né
metes fölmegy, geht auf, helyett. 

Lesdődik : leskődik, leskelődik, leselkedik. 
Lédzeni : gyenge erőben élni, pl. csak élig lédzett el. 
Lom : lomp (rokon vele a l o m b ) , sok hosszú fityegő szőr, fosz

lány, rongy ; l o m b , a faág végén fürtösen lógó zöld levelek. 
Lobogó : buzogó ; forrtyogó ásvány-víz-forrás; tehát nem : z á s z l ó . 
Lülbör : babér, Lorbeer. 

M. 
Makuj : makucs, makucsi, makranczos. 
Megbúj : meglappan , meglapul; bújj meg! mondják a kitanított 

vadászebnek. 
Megmegyen (neki) : megtérül, megfordul (neki), a valamire fordí

tott fáradtság v. költség. 
Megvesz: elsoványúl, elhitványodik, (testben); nem: m e g d ü 

h ö d i k . 
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Megvilámodik : megvilágosodik (hirtelen). 
Mutuj : szuszimuszi, ügyetlen. 

N. 
Neczkunk! né (ni), mim van! (gyerek dicsek vese). 
Ne, te , ne! v. ne , te! v. ládd, lám : nézdsze, nini! nézze meg az 

ember ! 
O. 

Ott-bad : ott bizon hadd. 
P . 

Pápá : gyerek-étel. 
Peczér : kutyaápoló. 
Pépe : kenyér, gyereknek. 
Pipi, pipiké; piri, pirike v. pisién : kis csirke, csürke. 
Pirinkó, paránkó, parányicska, pirincz, pirinczes : aprócska, parányi. 
Princzméta : bizonyos érczvegyülék, melyből régebb kalánt csi

náltak. 
R 

Rácskál : rágcsál. 
Rengető : pesztra, pesztonka, kis gyerekre felügyelő szárazdajka. 

8. 
Sas v. Sas-fa : a deszkakerítés szárnyfája, melybe a deszkák eresz-

tetnek. 
Sóbafőtt : lében főtt marhahús. 
Súly v. sujj : süly; a sujj egye meg = a fene egye meg. 

S í . 
Szakadkozik : ereje kimerül (lónak); eláll az erős húzásban; m e g-

sz a k a d k ő z i k . 
Szigorkodik : nyomorkodik. 
Szigorog : szükséget szenved. 
Szivalkodik : szikkad, pl. a nyirkos agyag; ázott, nedves föld. 

T. 
Téjverő-dézsa : vajköpülő ; g ü b ü. 
Tökéletlenkedik : színeskedik, álnokul. 
Turka: farsangi álarczos állatalak, ki pénzért, italért fitogatja magát. 
Tüh, tüh, kö legyen a fülibe : varázs-szók, hogy meg ne igéztessék, 

a szem meg ne verje a kisdeded, kis állatot. 
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Ü. 
Ügyecske : csinos, ügyibevaló, szépecske, fiú v. leányka. 
Ümölyög : a k i ellenszenvét, nemakarását kijelentő hangokat ad. 

V. 
Vajcsepü : vaj alja, mi az olvasztás után a lábas fenekén marad. 
Vankuj : alattomos. 
Vita : viszontagság; egyenetlenség; pl. sok vitán (viszontagságon) 

ment keresztül. 

5 . §. Példák a háromszéki nyelvjárásra. 
(Párbeszéd-alakban). 

I.*) 
Feri. Éstán! hol vótál ? 
Están. Az erdőre. 
F. Mit kerestél az erdőn ? 
E. Ténnapelött a lovakkal vótam ki , osztán a hogy az Egrestöbe 

(helynév) keresztül jövök vala, úgy mégjettem, hogy . . . . Egy 
nagy füles-bagoj kirepült a fa odvából; az gondoltam, hogy 

F. O! hát osztán mi csiálsz a bagojjal ? 
E. Hát az életén kikötöm, osztán a madarokot mind eljeszti. Hát fcé 

hova ballagsz ? 
F. En és ide indultam a csigolyásba; majd cséphadarónak valót — 

mondom — még abroncsnak valót keresek, ha tanálnék va 
egyet. 

E. Hehj, legénkém! itt biz igazán nem kapsz, hacsak a Kénibe 
(Killyénbe) átal nem mészsz; azt bon levagdalták vóna, akár
mennyi és lett vóna (v. szokottabbúl : akármennyi és légyén, 
levágták vóna). 

F. Hát té hol kapád azokot (csikiasan : azkot; maros-székiesen : 
azakat) ? 

E. Ott, a víz-széjén kapék vaj kettöcskét, de nem ojan darékok. 
Hát mit dolgoztok most ienkor? 

*) A Magyar Nyelveszet. V-d. Évfoly. I I I . Füz. álló őrségi párbeszéd 
van itt a háromszéki nyelvjárás szerént adva. 
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F. Vót búzánk égy kicsi, azt csépéjjük mán harmadnapja; de bizon 
kalongyája nem ereszt félköblöt. • 

E. Az idén bizon sohol sem ereszt annyét; met a búza megsindétt 
(v. elszigorodott, léhásodott). Hát haricskátok lett-e jócskán ? 

F. Dehogy lett, az isten-ágya még, későn vót a vetés, s az essö réa-
jött, s megnyomta, s mán most élighogy ereszt égy szemét és. 

E. A ménk pedig megrökönyödött; osztán lábba (lapban) vót, a hó-
harmat és erössen megcsípte vala. Nem hallottad-é, mikor sze
dik a szöllőt? 

r 

F. Ugy hallom , hogy a jövő hétén akarnának szüretelni; nem tom, 
lészsz-e belőlle valami, vaj nem. — Azt beszéllik, hogy Jan
csi meg Gyuri ténnap este megküsdöttek, hallottad-é ? 

E. De még láttam és. Darékul megtépászák egyikamást. 
F. Tudod-e, métt ? 
E. A hegyről jöttek, részegek valának , s az utón esszeveszének, s 

Gyuri Jancsit úgy oda-vágá egy bikfa tövibe, hogy mégnyek
kent belé (v. úgy oda-rittyenté , hogy jó nagyot döndült), s ö 
és neki állott Gyurinak s az orczáját mind ésszekörmolte-kar-
molta; egész komódiját csiáltak ott. — Te , la! búsulsz. Mi 
léit? 

F. JTát, né! ésanyám esmét beteg, talám már végin van. 
E. Az öregség utóiéri az embert; ne busujj azét semmit. Istené az 

akarat. 
F . Isten ótalmába ajállak. 
E. Jócczakát! 
F. Agygyon neked és! 

II. 
Andris. Mi járatba van ked mégént? 
tíandi. Egy kérésem vóna Andris bátyomhooz. 
A. Maga mi aránt ? Miét ? halljuksza! osztán alkalomra ereszké-

düünk. 
S. Ugyan tegye azt a jót nekem, hogy juttatná ide nekünk azt a na 

gyobbik szekerecskéjit, kéne egy kicsit füvényhordanii, hó
nap ienkorrá visszahoznáám. 

A. Jó szüvel odadnám biz én, écsécském; henem éppen most iga-
zítsáák, met bomlása vaan, lőcscsit, férhéczczit . . . mijit kell 
megcsiáltatnoom, s a csetlett kereket még kéli vendégfen-
töznöm, nehogy még jobban széjjelménynyén a tatarszérszáám, 
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kivát az elökerekok erössen meghájladtaak, az egyik szakát 
és vetett. 

S. Ennye no, mién baj e nekem! feljártatok az egész falut értee, 
még Mesturamnitt is vót a legénkéém. 

A. Erégy csak Péturamni; a hol van né Péternasszon , a tájt van 
mán, minyá itt lészsz ebbe a helybee. 

S. Isten hozta, Péternasszon! vót-e kednél a legénkéém ? 
Péternasszony. Arra látám hogy áncsorog a közbelsö utczábaa, s 

nem hogy szóllott vónaa, pedég közéi valék hézzaa. 
S. Eliszem, nem üsmert kéjedre a tajdok". 
P. Biz a meglehet; nihol né, amarrunnét jö. 
S. Gyere, gyere, jó mag! mit lödörgeszsz , mindha letörték vóna a 

forcsokodoot; ügyekezz jobban, hogy érkéézz. 
Legény. Mindenüvé jártam a világon, sohol sem lehet kapnii; Bar-

tók-báék hétszámba ménneek, s Kiricskanén (Krisztina néne) 
aszonta, hogy ménynyén a városba a sokadalombaa; a birónitt 
nincsenek otthonn. 

S. Honn fog lenni N. sóguraam, kérj töllee. 
L. Hogy járjak annyit, mikor ugy elállottam, hogy 
S. Eggyet se makkanny! Lódujj, ien-amojaan! még mer felesgetni, 

a ribanczczaa! ízibe járj ! Szaporán lopj ! Majd megigazitlak 
én tégeed ! Még se szusszanj , mig szekeret nem keritteszsz ; 
de éczczéribe itt léégy! 

L. Egészsz isten-adta nap nincs nyuguvásom, óó! 
S. Mennyi égedelmem van evei a haszontalan gyermékkeel, keték 

és lássáák. Nem fog réjta a jó szó annyét és mind eggy bor-
nyuun, ha csak nem ribasztoom. 

P. Biz ugy aa! én és ugy vagyok az enyimveel; mindsem annyét 
étélődgyem, inkább magamra hagyakozoom; ném bódogulha
tok vélle sohoogy, mindedre kiváslik az életrööl s el-elkering, 
mind az annyotlan csitkóó, várhatod osztán, mig eléáll hazaa; 
most és odátal bódorog vala, csak az elébb lükkene hazaa. 

A. No, nézzesze! most sem férhet attól a bivajbocsocskátóól; né, 
hogy taszigálja azt a leánkát éés, szinte félbucskázéék, kicsi 
lén híjjaa. Né, te, né! még azt a szigorú réczepipéket és hogy 
dobogáljaa. 

S. Né lódigálj, hejh! No várj , morgyás keringette! majd megkuja-
kollak én, csak kapjalak eléé, ördög bordájaa 



ADALÉKOK A MAGYAR NYELVJÁRÁS-TANHOZ. 17 

P. Hallák-é keeték a mái történetéét ? Miskacska belesett a vizbe a 
gátrönél, s ha széréncséjire ott féjjebbecske nem férédik vala, — 
nem tom, ki s mi — s haján ne ragadgya, szépen belé hót vónaa. 

A. Nem képéés! 
P. Annak hallattára az anynya majd kétségbeséétt s ojant sikóttott, 

hogy megesett a szüm réjta. Hézzik mentem, fijajés, anynya-
jés beteg, jó hogy van reménség félgyavulásikhooz. 

S. Legeslegjobb uruság az Istentől van, ugyés doktor vagy felcser 
szükibe vagyunk. Bár féllédzenének, eléget szigorgott életibe 
az a szegín félszeg asszoon. 

A. Minyá reánk esteledik, az ég és borittoziik, honn és várnaak. 
Jegésségét! 

P. Jéh, mién nagy feteke homály jő, igyenesen felénk érányoz, még 
bon meglicskol münköt a záporesso. , 

S. Ott-bad essék, ügyesem esett mán mióta! 
P. Én és hetfüre kelve indulok, ha az Isten és mégsegéétt. 
A. Hova? 
P. A sokadalombaa. A szomszédnul is ménnek, aszonták az iméént. 

Befordulok égy kicsit hézzik ; tám még ném másolják elébbi 
szovokot (v. szovikot). 

A. Adgyasza ked, Pétérnasszon! azt a vinnivalócskát, igén nehe-
zécske magánaak. 

P. No, fogja ked. Supp, ott van, la! lehengeredéék. No, semmi sem ! 
Igaz , hogy téréfás embéér; né, hogy tud komáznii; valajába 

mennünk kéne mán, üdéje, mig ide érne az écczakaa. 
A. Biz én sem akarok éfélikorig késni, met heába! sok a dolog s 

mind szorgoos. 
S. Biz én se várom a szekér hirit. 
A. Koma! Én aszondom : kinek nincsen négylóhintajaa, fogja gya

log dolgát, jobban karolhassa uugy. 
S. No iszen, hál-istennek ! épkézláb ember vagyok, gyermékejimvel 

eggyütt. Jócczakát! 
III. 

A. Nyulvadászni valék. 
B. De nem lövél eggyet éés. 
A. Hézza durrantottam, de elménee. 
B. Láttam, hogy usintott a tapsifüles, éppen oda átaligyenesbee. 
A. Meghiszem biz én ; de kapott és. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 2 
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B. Tám az arra végibe likasztottááí ? 
A. Maga! ne rityálódj annyit! Attól még sem jártam héjába; ládd, 

ehon, laa ! ez az igazii! 
B. Für-e a vaj harizs ? Be czifra a tuluja annak a szekeremadta fe-

jebóbás libuczczának! 
A. Elég a neki, hogy burrantába lőttem, s én utánna, az ingo

ványos mocsárbaa! Szinte és a selymekbe siedtem, még a 
csimmám és eléget ivutt, s ha ne álljon jó szoroson, beléma-
rad. Többet ien férédö-madárfélékre réjik nem lőnék akarmét 
és. Henem mig mégmejesztik s mégrántsák, nyirkos harisnyá-
mot, kiről a szin és elveszett, megszárogatom, s osztán a rán-
talékot, egy kiis italos mellett, écsémvel elkötésük. 

B. Ha még vadászsz, ügyesebben vadászsz! hogy a nyulacska el 
ne szárnyáljoon — a ménkőbe, de téréfánküül! 

A. No, ha nem lészsz, tova szémmiháj felé , nyulsüdő, akármié le-
gyeek! 

B. Igen, a méik a pinczetorkába férgésziik s ugy teszen, hogy : 
miauu! 

A. No, hiszen ha most a szeme közi ugrana, tom hogy vétené a 
téréfát! 

B. Ha igy még sokat fqjtatnók, félek azon, hogy vita támodhatna 
köztünk. 

A. Kibékéllenönk Szent Miháj nyulján. De most szálné okod sincs 
felkapnod a szót; ládd, csak eligicske értem hézzád, s nagy 
garral felütöd az arrodoot. Ki is monda a minap róllad ? — 
— izé foga mondani — no, kivillant a fejemből, hogy te ojan 
kényeske vagy, mind éppeng az éveeg, a mién hamar az el
pattan, tésés ojan hirtelen félpattansz. 

B. Azt N. mondhatta, — ő mondta lesz, vaj tám csak te képzélééd 
s nadzood, a mi akkora mind égy mogyoró, döblecznek néz
zed, s égy körömfetekéniből koromnét csiálsz. 

A. No, hagygyuk a temondát, egyebüvé és kell érkéznüünk. 
B. Isten hirivel! 

VASS JÓZSEF. 



AHLQVIST NYOMOZÁSAI. 

Om Ungerska sprákets förvandtscap rned Finskan. Af August 
Ahlqvist. (A magyarnyelv rokonságáról a finn nyelvvel.) 

A Finn irodalmi társaság által kiadott Suomi nevű folyóirat 
idei első részében *) találjuk Ahlqvist Ágostonnak a feliratban em
lített értekezését. Svéd nyelven van í rva , hogy azok is megértsék, 
k ik finnül nem tudnak ; Ahlqvist tehát a skandináv olvasóknak szól, 
k ik között nem ismeretlen a Suomi. 

A magyarokná l , úgymond Ahlqvist , régólta foly a kérdés , a 
magyar és finn nyelv közötti rokonságról : ideje m á r , azt a finn 
szempontból is vizsgálat alá vetni. Való ugyan, nálunk, finneknél, a 
kérdést rég eldöntöttnek tar t ják, minélfogva, úgy látszik, nem is 
szükséges arra időt vesztegetni : Magyarországon ellenben a finn 
rokonság heves ellenmondásra talál, s a nyelvész, ki azt szóba hozza, 
sok megtámadásnak teszi ki magát. Mi finnek inkább csak elfogad
tuk, hogysem megvizsgáltuk'volna az említett rokonságot 2) . Ha most 
én is , Ahlqvis t , azt létezőnek fogom bemutatni , ne gondolja senki, 

') Teljes czíme ez: Suomi. Kirjoituksia isan-maallisista aineista. Toi-
mittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Toinen Jakso. I : nen Osa. Hel-
singissa, Suomalaisen Kirjallis. Seuran Kirjapainossa, 1863. = Suomi. Iratok 
a hazai föld tárgyairól. Kiadta a Finn Irodalmi Társaság. Második Folyam 
(az első folyam 10 kötetet teszen). Első Rész. Helsingforsban , A finn irod. 
Társaság nyomdájában. 1863. 

2) A finn tudósok közzül Kelgrén ebben : Die Grundzüge der finnischen 
Sprache , mit Rücksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm. Berlin 1847. 
— s Castrén ebben : De affixis personalibus linguarum Altaicarum disserta-
tio. Helsingforsiae. 1850. a magyar nyelvet is érintik, mint rokont: de beba-
tóbb tanulást, tudtunkra , csak Ablqvist, ki Pesten is tartózkodott, fordít a 
magyar nyelvre. 

2* 
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hogy finn létemre, dicsekedni akarnék a magyar rokonsággal. Nem
zetekre nézve igazán áll : Azé az íj, a ki fel bírja húzni. Különben 
is nagyon hasonló a finn nemzet története a magyarokéval. Mind két 
nemzet a keresztyénséget és az európai miveltséget szomszédjaitul fo
gadta el; azután Magyarország sokáig védfala volt Németországnak 
a törökök ellen : Finnország is Skandináviának volt védfala. E harcz-
ban alá kerüle Magyarország, mégis megőrzötte nemzeti önállását : 
Finnország is alákerüle, de békés igyekezetei által sikerült oly önál-
lásra felküzdeni magát, melyet meg is irigyelhetne a magyar. Az euró
pai miveltség számára egyik nemzet sem tett többet a másiknál. A fin
nek nem hoztak elő nagyot se a tudományban, se a művészetben vagy 
a feltalálásokban: a magyarok sem birták semmivel is meggazdagí
tani az európai miveltség kincsét. Közvetve azonban elömozdíták a 
finnek Európának jólétét, mert germán uralkodójik alatt vitézül har-
czoltak a vallás-szabadságért. Közvetve a magyarok is sokat tettek 
Európának jólétéért, mert háromszáz esztendeje, hogy germán szár
mazású uralkodójik alatt vitézül harczolnak minden európai háború
ban. Egygyel meg is gazdagíták az európai miveltséget a magyarok, a 
szép nemzeti öltönynyel, melyet egy hadosztály számára egész Eu
rópa vett be, s ezért megirigyelhetik őket a finnek. Viszontag a fin
nek az európai irodalmat a Kalevalával gazdagíták meg, s ezért meg 
a magyarok lehetnek irigyeink. Ha még is a magyarok a finn rokon
ságot szégyenlik *), az csak a dolgok nem-ismeréséből és a túlságos 
nemzeti büszkeségből történik, mely közönséges a magyaroknál." 

E bevezetés után Ahlqvist először a szó-rokonságot bizonyítja, 
úgy hogy: 

1) Olyan szókat hoz fel, melyek hangra és értelemre nézve 
egyezők, p. o. él ela, kéz kasi, víz vési stb. Kérdés, a magyar szókkal 
melyik alakját a finn szóknak kell összehasonlítani, azt-e, melyet 
a nevezőben találunk, vagy azt, mely a szó tője ? A kasi, vési a szók 
nevezője, de töjök kate, vete : a kérdés tehát, melyik alakot kell ha
sonlítani ? Bizonyosan a szók tőjét kell hasonlítani, mert erről lehet 
csak szó ott, hol a ragokat nem tekintjük. Mikor a képzőket és ra
gokat hasonlítjuk, akkor ezeknek is csak töjeiket lehet számba 

) Talán nem is lehet mondani, hogy a magyarok szegyenlik a finn 
rokonságot; ha van is itt-ott. ki „a dolgok nem-ismeréséből" itél, az nem 
képviseli az irodalom Ítéletét. 

C 
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venni. Ezt tevén, arra a különbségre érünk, hogy mi rokon nyelv, 
s mi tulajdonkép valamely nyelvnek csak tájnyelve. A finn kasi az 
észtben is kasi, a finn vési az észtben is vési; vájjon az észt a finn
hez képest a hangtannak azon fokán áll-e, melyen a magyar ? Lás
suk a két szó ragjait : 

finn észt magyar 
egyesszámú nevező : kasi kasi kéz 

„ genitiv : kádén kae kéz-é 
„ • accusat. : káttá kát kez-et 

többesszámú nevező : kadet káét kez-ek. 

A magyar kéz szónak z-je töbeli, mely a ragok előtt változat
lanul marad meg; a finn kasi szónak í-je pedig töbeli, mely itt ki nem 
fejthető okból az egyesszámú nevezőben s-re, a többi ragok előtt 
d (t)-ve változik. Az észt nyelv a finn nyelvnek hangjait követi, 
csakhogy kopottabb nyelv, s azért mondja a genitivusban: ká-e, ká
dén helyett, kihagyván a d-t, — mint a finn-karjala is teszi —, s 
elejtvén az utóhangu n-et; azért mond kotta helyett csak kat-et. 
Még a liv nyelv is a finnek testvére, mert jóllehet a kasi nála kdjz, 
mégis ezt : annál kiitta (adj kezet) így mondja: anda kata, s evvel 
azt bizonyítja, hogy nála is a kdjz szónak tője kat. A töbeli utó
hangnak ilyen változását nem találjuk ám a mordvinban és vogul-
ban; e nyelvek tehát nem testvérei a finnek, hanem rokonai. Lássuk 
ezt több szón is : 

Liv. Észt. Finn. Magyar. Mordvin. Vogul. 
kaks kaks kaksi (kaht) két kafta kit 
viz viis viisi (viit) öt veta át 
küs kuus kuusi (kuut) hat kota kat 
viz vési vési (vet) víz ved vit 
mejz mesi mesi (met) méz med mau 
kájz kási kási (kát) kéz kád kát 
sada sada sata (sat) száz sada sat 
pot'a pot pata (pat) faz-ok — pot. 

íme a magyar víz, méz, kéz, száz, faz-ok szóknak a vogulban 
vií, kát, saí, poí, a finnben vei, met, k'ú,t, saf, paí, a mordvinban ved, 
med, k&d, sad felelnek meg. De a kéí , öí, haí szóknak a finnben, 
mordvinban és vogulban is t utóhangú szók állanak szemközt. 

2) Olyan szókat hoz fel Ahlqvist, melyek elöhangja a finnben 



22 HUNFALVY PÁL. 

k, a magyarban meg h, p. o. kala hal. Köztök van a magyar hónai 
és a finn kainalo is. A finn szót Ahlqvist a kden-ala-hól összevont
nak gondolja, (kádén) kdén helyett kain-t fogadván el a nyelv. De 
azt a magyar nyelv nem támogatja, melyben hón-al van, melynek 
w-je nem lehet genitivus. A finn szót tehát így kell taglalni = kain 
= hón, és alo =s al. 

3) alatt felhozza Ahlqvist a magyar konty és komló szókat, 
melyek finn megfelelőji huntu és humala volnának, s melyek szerint 
viszontag a magyar élőhangú &-nak a finnben h felelne meg. Azon
ban e két példa gyanús. A magyar konty alig ha nem szláv : kord 
= konty ; de ha magyar is , egy fecske nem csinál nyarat, mert a 
finn humala csakugyan svéd szó =s humla. Ahlqvist azt gondolja, 
hogy azért nem svéd, mert a szó sok altáji nyelvben fordul elö. Pél
dákat nem hoz fel, de pótoljuk a mordvin komid, a vogul kumlah és 
osztják khondak szókkal, melyek mind komlót tesznek. Hogy e négy 
szó komló, kumlah, kumld és khondak lehető azonosak, következők
ből világos : az előhang mindenütt k (kh) ; a magyar utótag ló pedig 
törvényesen megfelel a vogul lah-xisik, mert tapló vogul taplah, só 
vogul sah ; az osztjákban gyakran d áll a magyar és vogul l helyett, 
p. o. hallok, vogul kúZem, osztj. khőcfem; haZok, vog. kuZ'em, osztj. 
khőáem; háló (halfogó), vogul kutep, osztj. khoáap stb. ennél fogva 
az osztják khondak csakugyan törvényes megfelelője a vogul kum
lah és a magyar komló-nak, mert abban a belhang n is a d miatt áll, 
m helyett. Olyan szót nem lehet kölcsön vettnek tartani, mely a ro
kon nyelvekben az illető hangtörvények szerint változik el; koraló, 
kumlah és khondak tehát eredeti ugor szók, melyeket az indo-euró-
pai humulus. humla-hól nem lehet megfejteni*). Vájjon a finn hu
mala a komló, kumlah-hoz tartozik-e, azt oly példákkal kellene bi
zonyítani , a melyekben a magyar élőhangú k = h, s a magyar utó
hangú ló = la. Ily példákat nem találok hamarjában. 

4) alatt magyar élőhangú / és finn élőhangú p szók állanak. 
Köztök van/eZ = puoli, „mind a kettőnek a szlávpol az eredete", 

*) Egyébiránt lehet, hogy Müller e'rtelme szerint a humulus, komló, 
komlah, khondak azon szókhoz tartozik, melyek közösek az árjaságban e's al-
tajiságban (1. a II. köt. 432. 433. lapján). Müller azt tartja, hogy a túrán 
nyelvekben nincsenek hasonhangú szók (lásd ott a'400. lap.); íme itt van az 
osztják kkodem hálok e's khődem hallok. 

.; 
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úgymond Ahlqv. Ezt be kellene bizonyítani avval, hogy a szláv élő
hangú p magyarban /-vé szokott változni; azután avval, hogy a szláv 
belhangú o magyarban é-vé lesz a kölcsönzött szókban ; végre av
val , hogy a fél, puoli szó csak azon áltaji nyelvekben fordul elő, 
melyek azt a szlávtól vették. Úgy tartom, egyet sem lehet a három 
közzül bebizonyítani. Ahlqv. a finn humla szót áltajinak tartja, mert 
más rokon nyelvekben is előfordul : miért nem tartja a fél, puolit 
is annak, mely még több rokon nyelvben van meg, mint: lapp pele, 
finn puoli, észt pool, liv puol, szirján pöö, votják pal, mordvin pal, 
vogul pal, pal, osztják pélek. 

De már a finn pieli = dörrpost, thürpfosten, nem hasonlítható 
a magyar fül-\e\, mert az a skandináv pela, pelare, = német pfeiler. 
A fül-nek nincsen megfelelője a finnben, de van a lappban: pelje — 
auris, peljetebme fületlen azaz siket; a votjákban pel fül, peltem si
ket; szirjánben pel fül, peltam siket; mordvinbenpild fül; vogulban 
pel fül, peltál siket; osztjákban pet fül, — mely szó ismét a t(d) fel
váltását Mel mutatja. 

Ahlqvist mindössze 17.kikezdetben adja szóhasonlításait, me
lyek némelyére még volnának kifogásaim, de mellőzöm, hogy azo
kat érinthessem , a melyek újak előttem , s végül egynek honiságát 
mutassam ki. Ujak: a magyar lom (Kresznericsben P .P . után: pru-
ina in arborum ramis congelata; lomos pruinosus, lomozik pruinas 
concipit) s a finn lumi = hó, nix ; a magyar lak és a finn laki = 
tectum fornicatum, boltozat; a magyar író (írós tej) és finn hera; 
a magy. cser-fa és finn terho = makk, terho-puu cser-fa, a mi mellé 
a mordvin cerd-t = makkot is felhozza; a magyar reg-él és a finn 
ralik, llenvallnál rdkisen regélek, be széllek, rakina beszéd , az észt
ben is rakima beszéllemi, vesd össze a Magyar Nye Ív. V. kötet, 235. 
stb. lapjait, hol Torkos Sándor a regélésröl Zala megyében, érteke
zik , s hol a regö szó fordul elő , tehát reg-ek, finnül rak-isen, vagy 
Ahlqvist szerint (radk-yn) rdöPyn = beszéllek. 

A magyar vár igét, a finn varttuu-\a\ veti össze, azt mondván, 
hogy mindenike a germán nioarten.u De máskép van a dolog. A vo
gul nyelvben úrén várok, urkatém, a déli vogulban urkdtém, vára
kozom, mely igében avogul&«f, kat, magy. koz, k ez képző is azonos? 
a í-nek z-vé változásával, miről volt már szó. Továbbá urém őrzök, 
urkatém örizködöm, urne őrző, pásztor. Világos, hogy a magyar vár, 
óV,s a vogul ur szóknak semmi k őzök a germán ioarten} warter-hez. De 
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a finnben is vara = őr, ur ; a vartia •=• vigil, custos pedig még a 
szokott hangváltozásnál fogva is ( = var = őr, vogul ur , var-t = 
ör-z) finn-ugor. 

E néhány észrevétellel arra akarom figyelmeztetni Ahlqvistot, 
hogy a finn magyar szóhasonlítás nem mellőzheti a szorosan vett 
ugor nyelveket (vogul, osztják, mordvin) , mert csak úgy lehet a 
hangok változásait meghatározni, s az előforduló tényekről alapo
san ítélni. Sőt annak megtudására, mely szó kölcsönvett, az ugor 
nyelveken kivül a török nyelveket is elő kell venni. Ahlqvist p. o. 
a finn sauva bot szót, a svéd staf = német, stab-ból származtatja. 
Ismét nem veszi észre, hogy a staf svéd szó a finn kiejtésben topá
nak hangzanék, mint stephan, stefan-hól tepana lett; hogy a svéd 
utóhangú/-bői nagyon bajosan lesz a finn kiejtésben uv ; szóval egy 
rakás példát kellene felhozni, a mely bebizonyítsa, hogy a svéd staf-
ból a finn kiejtésben sauva lesz. E szó áltaji, mert a törökben is sopa 
ajj-o nagy bot. E két szó : sauva és sopa annál kevesbbé fog külö
nösnek látszani, ha tudjuk, p. o. hogy a finn sairaha (sairas) beteg, 
a törökben sajru ^ j-V*°, a finn sairaute (sairaus) betegség, a török
ben sajrulík \J>J)y*r*°' — Hogy a svéd staf-hól csakugyan nem lett 
a finn sauva, bizonyítja a tupa szó is. Svédben stufva a német 
stube, s abból lett a finn tupa. Kérdés , a magyar szoba is a német 
stube-hó\ való ? Bajosan. A német stall a magyar kiejtésben istálló, 
a német stáb magy. istdp, stephan magy. istván : ezek szerint stube 
a magyar kiejtésben istupa vagy istopa lenne- A szoba áltaji, mert a 
törökben is szoba x-tyo kályhát, kemenczét teszen. A magyar szoba 
tehát szószerint hypocaustum. 

Müllernek pedig (lásd a M. NyK. II. 411. lapját) itt is szolgál
hatok egy hasonhangú jeles példával a vogulból: 

ur orr, hegy, urem, urom orom, hegyorom; 
ur őr urém őrzök ; 
ur sovány urém soványodom, urem, urom sovány; 
ur ver, ebben : urém sütök, urne sütő, magyarul verő, innen 

verőfény, verőmalacz, ver-ejték ; 
ur vér, miből: uring véres, ur-ajpe (vér-ivó) nadály; 
ur mód, ura ti módja ez. 

A szóhasonlítások után Ahlqvist még grammatikai összehason
lításokra is tér, sőt ezeknek nagyobb helyet szánt, mint amazoknak. 
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A szók hasonlatosságánál (a szótári egybehasonlitásnál), bár 
mi nagy legyen is az, többet nyom a grammatikai hasonlatosság. 

Az illető nyelvek hangjait tekintve, a magyar nyelv ifjabb 
jeliemii a finnél. Ez tudniillik szűkölködik a hehezett mássalhang
zók nélkül; azután gyéren él a gyenge (g, d, b) hangokkal; végre 
az s-en kívül nincsen sziszegöje : ellenben a magyar nyelvben meg
van áz / , meg, az előhangban is, a g, d, b, meg az sz-en kívül a ez, 
z, zs, mind oly hangok, melyeket a finn nyelv nem bír kiejteni. 
Azért kell a finn nyelvet a magyarhoz képest ó jellemünek tartani. 

A magánhangzók egyezését a magyar nyelv is megtartotta, 
mint a finn. Azonban a kettős sőt hármas magánhangzókra nézve 
különbség van a két nyelv közt; mert a finnben nem csak az aj, ej, 
uj, üj, oj, öj vannak meg, hanem az au} eu, itt, ou, öil (öy) , sőt az 
uo, ü'ö magánhangzók is. 

A két nyelv hasonló természete kitetszik az idegen szók al
kalmazásában is. Egyik nyelv sem tűri a szók elején a kettős vagy 
épen hármas mássalhangzókat; azért, ha ilyen élőhangú idegen szó
kat fölvesznek, azokat a honi kiejtéshez idomítják. Erre nézve a 
finn nyelv az elhagyáshoz, ellenben a magyar a toldáshoz folyamo
dik. P. o. a finn nyelv ezeket : strand, skola (schule), spel (spiegel), 
stol (stuhl) így idomítja : ránta, koula , peli, tuoli, elhagyván az 
elöhangból az s-t és st-t. A magyar a stall, stáb, schuh-íéle szók elö-
hangjához egy i-t vagy o-t told, s így idomítja : istálló, istáp, iskola 
vagy oskola ; a franz, schrankenbaum, groschen-íéleket meg emígyen 
változtatja el : ferencz, sarampó vagy sorompó, garas stb.; e szláv 
szókat : kreszt, britva, kral, szluga, dolg így ejti ki a magyar : ke
reszt, beretva, király, szolga, $olog. 

A névszók ragozásában a sok egyezésen kívül különbség is 
van. Ez már az az mutató névmás szerepében mutatkozik a név
szók előtt, mely névelő , úgy hiszi Ahlqvist, az idegen nyelvekkel 
való érintkezés által juthatott a magyar nyelvbe; jóllehet kettőt is
mer el ö i s , azt, hogy az áltaji nyelvekben sem ismeretlen az arti-
culus, s azt, hogy az orosz nyelvben nincsen meg. E két körülmény 
arra bír, hogy másképen fogjuk fel a dolgot. Minthogy a magyar 
nyelv, mielőtt a némettel jutott érintkezésbe, leginkább az orosz 
(vagy keleti szláv) nyelvvel súrlódott volt, ebben pedig nincsen 
névelő : bizonyosan a magyar névelő a nyelv saját belső történetei
nek folytán kapott fel; s ez is egyik tanúsága annak, hogy a ma-
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gyár nyelv újabb jellemű, ha a finnhez hasonlítjuk. A finn nyelv, 
mint már említettük (a 21. lapon), megkülönbözteti a szó-tőt a ne
vezőtől, p. o. yhte 5= egy a szó-tő, de yksi a nevező; ihmise = em
ber, a szó-tő, de ihminen a nevező; verise = véres, a szó-tő, de ve-
rinen a nevező : a szirján, votják, a mordvin, magyar, vogul, a tö
rök nyelvek nem különböztetik meg a kettőt. Minthogy a szóhason
lítás megmutatta, hogy a finn névszók tőjei egyeznek meg, p. o. fi 
magyar megfelelő névszókkal : a finn nevezőben ragnak kell lap-
pangani. E rag pedig a matató névmás jellemét viseli; azért a finn 
verinen tulajdonkép = a véres, ihminen = az ember; azért van 
végre a finn nyelvben egy külön rag, mely a névszó határozatlan
ságát jelöli, p. o. veris-ta véres, ihmis-tci ember. A mit a finn nyelv
ben a nevezőnek ragja, azt a mordvinban és vogulban a t rag teszi, 
mely nyilván a mutató névmás td, ta (ez, az) , p. o. a mordvinban 
ava asszony, ava-t' az asszony, a vogulban lu ló , lu-t a ló. A ma
gyarban tehát az az ez, mint név-elő, fejezi ki a finn nevezőt és a 
mordvin, vogul ava-t', lu-t-féle alakokat; a magyar a finnhez képest 
ott áll, hol p. o. a franczia a latinhoz képest ebben : de V homme = 
hominis áll. De a finn névszók sem különböztethetik meg mind a 
nevezőt a szó-tötül, mit a következő példák is bizonyítanak : 

tö. nevező. határozatlan eset. genitivus. 
maa (föld) maa maa-ta maa-n 
páa (fej) páa paá-tá páá-n 
talo (telek) talo (talo-ta) talo-a talo-n 
työ (munka) työ työ-tá työ-n 
jalka (láb) jalka (jalka-ta) jalka-a jal'a-n 
áiti (anya) áiti (áiti-tá) áiti-á áidi-n 
kivé (kő) kivi (kive-ta) kive-á kive-n 
kanté (fedél) kansi ' kant-ta kanne-n 
vieraha (idegen) i vieras (vierah-ta) vieras- ta vierahá-n 
ihmise (ember) ihminen ihmis-tá ihmise-n 
sydáme (szív) sydán sydán-tá sydame-n 
keváhá (nyár) kevá' kevát-tá keváhá-n. stb 

íme az első hat névszónak tője és nevezője azonos, a többiek
ben különbözik az egyik a másiktól; amazokban, melyek a, «, o, ö, 
és i utóhangúak, a nevezőnek ragja elenyészett; a többiekben még 
látható. — Menjünk által a többesszám nevezőjéhez. 
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Ez a finnben t, a magyarban k. Honnan származik e rag, nem 
lehet már tudni, de hogy itt azonos a t és k, bizonyítják azon meg
felelő szók, melyekben k és t váltakozik, p. o. a finn yksi egy, kaJksi 
kettő, az észtben üts, kats; magában a magyar kettő, két szóban is k 
vagy h, í-vé változott, mert a kettő, két nyilván keht-höl, ez meg kelet
ből való. A finn nyelv még több példájit mutatja fel ezen váltako
zásnak, mint : hiekka és hieta homok, kawpunki és kaupunti város, 
vaiki és vaiti hallgass, miből vaikenen hallgatok; Ahlqvist a svéd 
trana és a német kranich, a svéd tver és a német qweer szókat is 
felhozza annak bebizonyítására, hogy általános hangtörvény szerint 
váltja fel a t-t a k, s megfordítva. De melyik itt az eredetiebb, a t-e 
vagy k ? Alkalmasint a k, mely h-vá és í-vé változik, innen a többes 
nevezője a lappban &, h, és t, a finnben, észtben, mordvinban, vogul-
ban t, a magyarban megint k. 

A többesszám azután az egyesszámu ragokat veszi fel mind a 
finnben mind a magyarban, de mindenik saját eljárást követvén, mert 

a finn kala és a magyar hal 
a többesben kala-t a többesben hal-ak 

„ kdla-i-lla n hal-ak-val 
„ kala-i-lle „ hal-ak-nak 

miből kitetszik, hogy a finnben a többesszámot jelelő t rag a viszo
nyító ragok előtt i-re változik, holott a magyar többesszámu k rag 
megmarad a viszonyító ragok előtt is. Azonban hasonló történik a 
magyarban is , a birtokos ragok előtt, mert halam a többesszámban 
lesz halaim, nem halakam. Vájjon közvetlenül változik-e i-ré itt a 
k, amott a <? Ahlqvist azt gondolja, hogy közvetlenül, mert azt 
mondja : „Mikor e kemény (k, t) hang a casus és possessivus ra
gok hozzájárultával más hangokkal összeütközik, s ez által a szép
hangzat szenvedni talál, melyre a nyelv törekszik, ez csupa termé
szetes folyás szerint (k = g = j = i) a k-t i-re gyengíti." *) El kell 
ismerni azt, hogy a mi nyelveinkben k és t} sőt p is némely mással
hangzók előtt i, w-vá változnak, p. o. a finn kakra zab, lesz ott kaura, 

*) Dá detta harda ljud (k) genom tillkomsten af casus-andelser och 
possessiv-suffixer nödvandigt máste kommá i kollision med andra ljud och 
den euphoni, som ar egendomlig fór ifrágavayande sprák, derigenom rákade 
i fara, förmildrade spráket genom en ganska naturlig process (k = g = j — 
i) k till í. 
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a nagla szög, lesz ott naula, a vogulban jiter ménes, lesz ott jew, a 
jagit íj, lesz ott jajt, jaut. De még az nem fejti meg a többes t és k 
rag-nak i-vé változását, mert p. o. a finn halat a lla rag előtt lehetne 
kaltalla, vagy kalatla ; a magyar halakom (halaim helyett) még ke
vesebbé zavarná meg a széphangzatot. Más okának kell tehát lenni, 
s arra, úgy látszik nekem, a magyar birtokos ragozás segít rátalálni. 
A birtokos ragozás többesszámai az egyesszám harmadik személyé
ből állanak elő, mint ebből világos : 

botom botja-im botja-ink 
botod botja-id botja-itok 
bot-ja botja-i botja-ik. 

Valamennyi niássalhangzós végű magyar szónak birtokos töb
besszámai aim, aid, ai} aink, aitok, aih ; eim, eid, ei, eink, eitek, eik 
(kezem, kezed, keze, kezeim, kezeid, kezei). A széphangzat a botim 
ellen nem tehetne kifogást, mégsem tűri el; még a népim, népid 
népi a helyett népeid, népeim, népei is van. Azt kellene tehát monda
nunk , hogy a birtokos ragozás többesszámai az egyesszám harma
dik személyéből valók. De ebben a szónyomozás tekintetéből ellen
kezés van, mert az egyesszámu harmadik személy hogyan fér meg 
a többesszám első és második személyével! Valami titok rejlik itt, 
melynek megfejtésére a birtokos ragozás segíthet bennünket. En
nek egyesszámu harmadik személye ja, je : nem lehet-e gondolni, 
hogy a visszonyos többesnek ragja jak, jek , a finnben jat, jdt volt, 
s hogy az ebben lévő j hang miatt válik {-vé a finnben t, a magyar
ban k? Ha ezt lehetne fölvenni, a szirján és votják többesszámu/as 
jos is meg volna fejtve. Ugyanis ha e két nyelvnek eme többessámu 
ragját semmi viszonyban sem gondoljuk lenni az ugor és finn nyel
vek többesével : azt a legnagyobb különösségnek vagy szeszélynek 
kellene tartani; mit bajos a két nyelvre fogni, melyek különben 
annyira megegyeznek az ugor és finn nyelvekkel. De ha elfogad
juk azt, hogy az ugor és finn nyelvek a jak, jah, jat} jas szóbul al
kották a többesszám ragját : megszűnik a szirjan és votják nyelvek 
többesszámu ragja különösnek látszani; azonfelül pedig még a finn 
í-nek s a magyar k-nak i-re változása is közvetítve volna. 

Még egy, nagyon figyelemre méltó, körülményre kell figyel
meztetnem , arra t. i. hogy nem csak a magyar nyelvben, hanem a 
finnben és törökben is a személyi névmások többese kétféle: egyes-
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ragu, és kettösragu, s hogy az egyesragu különbözik a közönséges 
többesi ragtól, mint íme látjuk. 

Magyar. Finn. Török. 
Egyesszára : én miná ben 

te siná sen 
ö hán — 

Többesszám: miv (mü, mi) mink myö (mc) met biz bizlíir 
tiv (tü, ti) tik työ (te) tct siz sizliir 
iv (ü, iv) ők hyö (he) hct — — 

Bizonyosan miv, myö, biz ; tiv, työ, siz közt az egyezés majd
nem azonosság, mert a magyar v (a miv, tiv-ben) megfelel a török 
2-nek (a biz, siz-ben;' ugyanaz a v rejlik a finn yö-hen, mely annyi, 
mint a magyar ő, ezekben : tő és töv, nö és növ, ö és öv, melyet a 
tájbeszéd szerint w-nek is ejtünk, minélfogva a magyar mü, tü sza
kasztott másai a finn myö, työ-nek, s minélfogva a magyar mi, ti-ben 
s finn me, te-ben a v-t elnyelettnek kell gondolni. Ezek többesi ragja 
tehát v és z, mely különbözik a rendes finn t, magyar k, török lar, 
tör-től. A nevezetes az, hogy eme nyelvek a rendhagyó többesben 
megegyeznek, a rendesben pedig különböznek egymástól: mibül azt 
a tanúságot kell kivonni, hogy a mi most előttünk rendhagyó, az 
hajdan, mikor a finn, magyar és török nyelvek még nem oszlottak 
volt el, rendes vala, s idő szerint megelőzte a i, k, lar többesi ragot. 
Ha engedni lehetne a föltcvési hajlamnak, azt is bátorkodnánk mon
dani, hogy a többesi v rag az áltajiság legősiebb ragja, mert meg
egyez az ékirati nyelv fa, va, pa többesével, lásd a Nyelvtud. Közi. 
II. köt. 446. lapján. 

Nem tudom , igazán segít-e akár a v, akár & jak , jah, jas, jat 
annak megfejtésére, hogy a finn t a viszonyragok, s a magyar k a 
birtokos ragok előtt t-vé változik el : de azt tudom, hogy nyelvté-
nyek azok. 

Felette helyesen adja elő Ahlqvist a finn viszonyragok ere
detét. A helyi viszonyok megjelölése alkalmasint a nyelv első szük
ségei közzé tartozik, s annak a mi nyelveink nagy bőséggel felel
tek meg. A helyi viszony a mozgás fogalmával egyesülvén, három' 
féle, helyben való nyugalmat, azután helyre és helyről való mozdu
lást foglalván magában. Ez az általános helyi viszonyt fejezi ki. 
De a helyben való nyugalom, s a helyre és helyről való mozdulás 
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belső és külső lehet; minél fogva kilencz megjelölése támad a helyi 
viszonynak, s ezeket a megjelöléseket tökéletesen ki bírja fejezni a 
finn nyelv. Az általános helyi viszonyok jelelőji (az eseteket latinul 
nevezvén el) : 
essivus : na, p. o. ulko-na, kün ; kato-na hon, ylhá-?iá fen, alaha-na 

alant stb. 
lativus : ne, p. o. sin-we ide, tuon-ne oda, kun-we hová, al-we (allé) 

alá, yl-we (ylle) föl-é stb. 
ablativus : ta, p. o. ulko-ía (ulko'a) kivül(rül), koto-ía (koto'a) ha-

zul(rul), taka-ta (taka'a) hátul(rul) stb. 
Az általános helyi viszony jelelőji tehát : na, ne, ta. Mit csi

nál a nyelv, hogy a belső és külső helyi viszonyokat is kifejezze ? A 
belsők kifejezésére a bél-t, belsőt jelentő sisa szó ajánlkozott neki, 
mely összerántva lesz ssa, ssci, sőt s. A nyelv már ennek segítségé
vel így jelöli meg a belső helyi viszonyokat : 

inessivus : s-na, kala-s-wa halban, 
illativus : s-ne, kala-s-ne halba 
elativus : s-ta, kala-s-Zto halból. 

A külső helyi viszonyok kifejezésére is ajánlkozott neki egy 
alkalmas szó, melyet csak a maradványáról (l) ismerünk, de magát 
nem. Ennek segítségével a külső helyi viszonyokat így jelöli a nyelv : 

adessivus : l-na, kala-l-na halon, halnál 
allativus : l-ne, kala-Z-ite halra, halhoz 
ablativus : l-ta, kala,-l-ta halról, haltól. 

Összeállítva, ezek már a finn helyi viszonyok esetei : 
A) általánosak : 

1) essivus : kai a-na 
2) lativus : (kala-nne) ku-(n)ne, mi-(; 
3) ablativus: K.cllcl~lici j 

belsők : 
4) inessivus : kala-s-na helyett kalassa 
5) illativus : kala-s-ne helyett kalasen 
6) elativus : kala-s-ta helyett kalasta; 
külsők : 
7) adessivus : kala-1-na » kalalla, 
8) allativus : kala-1-ne » kalalle, 
9) ablativus : kala-1-ta » kalalta. 

J 
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Jegyzet Az általános viszony lativusa rendesen csak a viszo-
nyítoknál él még, p. o. tanne ide, sinne, tuonne oda, allé alá, ylle 
felé stb. — A belső viszony illativusában az s, h-vi változik, s lesz 
halasén helyett kalahári, összerántva kalaan. 

Meg vannak-e ezen helyi esetek ragjai a magyarban is ? A 
finn adessivus na kétségen kivül egy a magyar helyjelelő w-nel, 
ezekben : ház-(o)u, Pest-(e)n, kéz-(e)n ; az ablativus ta is nyilván 
megvan a magyar tói, tol viszonyítóban, melynek l-je összetétel út
ján járult & tőhez. De az n és t összetételei nem olyan szabályosak 
a magyarban, mint a finnben. A magyar névszó-ragozást, úgy lát
szik nekem, így kell felfogni : 

A legegyszerűbb, s talán azért is legősiebb magyar viszonyi 
ragok a többesszámu k-n, és a tárgyi t-n kívül a helyi viszonyok 
ragjai, még pedig 

a hol kérdésre : n, t, — 1 
a hová kérdésre : á, é (va, ve) 
a honnan kérdésre : ul, ül vagy ól, öl, — nan, nen. 
P. o. hol? Pesten, Győrött, felett, alatt, stb. hol; 

hová ? Pesté, Győrre (Győr-vé), fele, ala, hova ; 
honnan ? Pestw^ Győrit, felül, alul; vagy Pestó'Z, Győ-

xöl, feló'Z, alól stb. honnan, innen, onnan. 
Egyszerű voltukat az bizonyítja, hogy őket a viszonyszók is 

elfogadják, melyek a helyi viszonyokat közelebbről meghatározzák ; 
eredeti voltukat a vogul nyelv bizonyítja, melyben hasonlókép meg
vannak, például: el; el-n előtt, el-e elé, el-eZ elől: — jol; jol-walatt, 
jol-e alá, jol-eZ alól stb. A vogul közönséges névszó-ragozás pedig 
már ilyen különbséget tüntet fel : 

hol? kvol-ra házban és kvol-í házon, 
hová? kvol-we házba és kvol-e házra, 
honnan? kvol-nel házbul és kvol-nel házról. 

Ezeket az egyszerű és ősrégi viszonyragokat lehet már a finn 
na, ne, ta ragokkal egybehasonlítani, mit Ahlqvist is tön, legalább 
részben; sőt ezeket a török nyelvek ragjaival is össze lehet vetni. 
Ez által találjuk ki azokat a ragokat, melyek közösek a finn-ugor
török nyelvekben, a melyek tehát megvoltak, mielőtt a nyelvek el
oszlottak, s mindenike külön összetételeket hozott elő a helyi viszo
nyok közelebb meghatározására. De az új összetételekben is sok 
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egyezés van, mert a finn, ugor és török viszonyszók is sokszor azo
nosak, némelykor hasonlók egymás között. Az ősi, eredeti egyezé
sen kívül tehát még másodrendű egyezést is találunk a névszók ra
gozásában. 

A viszonyi ragok és viszonyszók összerakásában igen nagy 
bőséget tüntetnek fel, különösen a finn és magyar nyelvek; s Ahl-
qvist a viborgi és ingermánlandi népnyelvből új ragot is hoz fel, 
melyet a finn grammatika nem ismert volt, s mely a na és ta össze
tételéből származik. A finn na rag nem csak pusztán helyben való 
léteit, hanem állapotot, foglalatosságot, milyenséget is jelent, minél
fogva kalana azt teszi tulajdonkép : halul, halképen, hal gyanánt • 
így paimen marha-őrző, palvelija szolga, yaimene-na őrzőül, pal-
velija-na szolgául. A na és ta ragok összetevéséből nta rag lesz, 
mely foglalatosságból, állapotból való kijövetelt jelent. Ahlqvist az 
említett népnyelvből éneket idéz, mely így kezdődik : 

Laksin linnahan likk&ksi, 
Pauluskalle palvelija&s* 
(mentem a városba béresnek, v 

Pavlovszkba szolgának); 
s így végződik : 

Túlin linnasta likawía 
Pauluskalta palvelijanta 
(jöttem a városból béres-volt-bul; 

Pavlovszkbul szolgáló-voltbul). 
íme, a finn nyelvben az állapotot jelentő ragok is háromfélék : 

ksi, na, nta, úgymint : 
paimene&si" őrzőnek, palvelija&si szolgának, 
paimenena őrzőül, palvelijana szolgául, 
paimenento — palvelianta — 

A magyar nyelv is három állapoti esetet bír kifejezni, a vá, 
nak} és úl raggal, így : szolgává lesz, szolgáwa& megyén, finnül : 
menee palvelija&st, s szolgád van ott, finnül : tuossa on pavelijawa. 
De jelentéseire nézve a három magyar eset, a nyelv jelen állapot-
jában, nem felel meg egészen a finn három esetnek, mint a felhozott 
példák bizonyítják, jóllehet alakilag, úgy látszik, megfelelnek egy
másnak, így : 
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palvelija-A;si szolgá-naA; 
palvelija-wa szolgá-wá 
palvelija-wía szolgá-wí. 

A mai magyar írói nyelv nagyon restelli már a ragok bősé
gét , mert nem különbözteti meg világosan a nak, vá} úl ragokat, s 
majdnem egynek tartja, minthogy szerte így mondja : királya vá
lasztották , királynak választották és kirá%a választották. Hogy e 
ragok jelentései különböznek egymástól, mutatja a régi nyelvszo
kás, melyet föl kellene támasztani. 

A genitivusra nézve megjegyzi Ahlqvist, hogy a magyar nyelv 
annak híjával van, de pótolja az é raggal, mikor viszonytalanúl áll, 
p. o. a ház az atyáé; vagy szófüzettel fejezi k i , mikor viszonyítva 
van, p. o. az atya háza, vagy az atyának a háza. A finn és török nyel
veknek van genitivusok. Viszontag a finn nyelvnek nincsen külön 
accusativusa, de sokképen pótolja : azonban hogy hajdan megvolt 
neki a t ragu accusativusa is, bizonyítják a személyi névmások, me
lyeknek ez alakjaik: minu-í, sinu-í, háne-í = engemeí, tégedeí, 'ót; 
meidá-í, teidá-í, heidá-í = minkéi, titekeí, őket, megvannak. 

A tulajdonsági névszók fokozása általában kevesbbé van ki
fejtve a finn ugor, és török nyelvekben : annál nevezetesebb, hogy 
erre nézve is megegyeznek a finn és a magyar. A másodfokot a 
finnben p, a magyarban b jelöli; az azonosság szembetűnő tehát. 
De a finn nyelvben m jut a p elibe, s lesz : vanha vén, vanhe-
mpi vénebb : a magyarban bb-t írnak. Ahlqvist az m-nek belészök-
tetését a széphangzatnak tulajdonítja, mely a magyar ad, tud he
lyett a finnben ant, tunt-ot ejt, s hozzátesszük mi, mely a vogulban 
az eb-et amp-nak, a hab-ot kump-nsk. ejti. A magyarok miért írnak 
66-t, azt, úgy mondja Ahlqvist, bajos elérteni (ár svart attinse).— 
A finn m nem széphangzatból van ott a pi előtt, hanem szükségből, 
melyet a harmadik fok tüntet ki. A két fok tulajdonkép így van : 

vanhempa vénebb, vanhimpa legvénebb. 
A két fok képzője pa: mi teszi hát a különbséget a compara-

tivus és superlativus közt? Nyilván az i, mely a comparativusban 
nincsen meg. De lássunk még más példákat is : 

paksu vastag, paksumpa vastagabb, paksmmpa legvasta-
matala alacsony, matalampa, matalt'mpa, [gabb, 
korea szép, koreampi, koreimpa, 

NYILVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 3 
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halpa olcsó, halvempa, halvímpa, 
suuri nagy, suurempa suurimpa, 
rakás kedves, rakkaampa, rakkaimpa 
terve' egészséges, terveempa, terveimpa stb. 

Ezek azt mutatják, hogy a pa képző az egyesszámu genitivus-
hoz járulván (így : matala, gen. matalan-pa) a másodfokot képez i ; 
s ugyanaz a többesszámu genitivushoz járulván a harmadfokot ké
pezi. Tegyük föl, hogy a pa képző a paljo = sok, vagy pai (mi meg 
a törökben sokat , bővet jelent) vagy más ilyféle szónak maradvá
nya ; akkor p. o. suuren-pa annyit teszen, mint a nagynak bője, 
sokja. E szerint a másodfok valamely tárgy tulajdonságát csak egy-
gyel , a harmadfok pedig sokkal hasonlítja össze. Már így belátjuk, 
hogy ezen alakokban az m nem széphangzat kedviért van ezekben 
az a lakokban, hanem szükségből; továbbá , hogy az n , mint geniti-
vusi rag, a következő p miatt lett m-mé. A finn nyelvtudat, elfelejt
vén a matalarapa, matalimpa összetételek eredetét , azokat egy szó 
gyanánt kezdte tekinteni, s a sajáthangi törvények szerint idomítani; 
a matalampa-ból tehát a nevezőben matalampi-t, a matalimpa-hól 
matalin-t a lkot ta , de a genitivusban előtünteti a teljes alakot, így : 

matalampi, gen. matalamman (matalampa) 
matalin, gen. matalimman (matalimpa). 

A magyar nyelv a fokozásra ugyanazt a képzőt használja, 
de még kur tább alakban (b). Az összetétel magyarosan történik, 
azaz genitivusi rag nélkül, mint p. o. az ün-nep szóban is, tehát í gy : 
jov-b} $zep-b, töv-b, kurta-b, hossza-b. A három első szót, miután ben-
nök a hanghasonúlás. véghez ment, így kezdte kiejteni a nyelv : jobb, 
szebb, több; s elfelejtvén nemcsak a b eredetét , hanem az említett 
hanghasonúlást is, azt gondolja va la , hogy e képző bb} s most nem
csak a három szót írjuk 65-vel, hanem a többit is (kurtább, hosszabb 
stb.), melyekben hanghasonúlás nem volt *) . — A magyar nyelv az 

*) A magyar nyelvben még más ke't esete van annak, hogy elfelejt
vén a hasonulást, a kettőzést ott is gyakorolja , hol hasonulás nincsen. Ez, 
az a t helyi raggal lesz : ezt, azt, azután ett, att, most itt, ott : s ezért a t he
lyi ragot mindenütt kettőztetjük. Az igének egyik múltja i képzővel lesz, 
így : tud-t-unk , lud-t-tok , lud-tnak ; tud-t-nak helyett tudttak , vagy tudottak. 
De minthogy tudottak , mondottak helyesek : azt gondoljuk tudott, mondott 
is helyes, pedig ezekben n nem hasonulhatott a í-hez. 
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összetételt genitivusi rag nélkül, tehát közvetlenül, hajtván végre, 
abban a többesszám jelelöjct sem fejezhette k i ; a harmadfok kép
zésére tehát a leg szóhoz folyamodók, melyet a másodfok elibe te-
szen:,legszebb, legjobb, legkurtább stb. 

Ezután általmegyen Ahlqvista számnevekre, melyek hasonló
sága szembetűnő. Mellőzvén az ismeretes hasonlatosságokat, Ahl-
qvist véleményére, mely szerint a magyar tíz, a szirján, votják das, 
azután a száz, sata, végre a magyar ezer a vogul sater stb. az árja 
nyelvekből kerültek a finn-ugor nyelvekbe , azt jegyezzük meg, 
hogy annak lehetetlenségét a számszók magok hirdetik. A kölcsön
vett szókat a kölcsönvevő nyelvek csak annyiban változtatják el, 
hogy a honi kiejtéshez idomítsák; továbbá a kölcsönvett szókat egy 
nyelv sem fogyasztja annyira, hogy képzőjivé tegye. Azt mondják, 
hogy a magyar tíz, a szirján, votják das árja szók. De melyik árja 
nyelvből valók ? a szanszkritból, zendből-e, miszerint da awból lett 
das és tíz , vagy az új perzsából valók-e, miszerint deh-höl nálunk 
tíz, s a szirjáneknél és a votjákoknál das lett ? Megengedve is, hogy 
ily különösen változott volna el akár a dagari akár a deh : még ba
josabb megfejteni, hogyan vált a das és tíz is a mordvinoknál, vo-
guloknál és osztjákoknál s-szé a kom-s, Jcü-s, khú-s szókban, me
lyek azonosak a magyar, hú-sz szóval, pedig azoknál a tíz = kémen, 
lau vagy louh, és jong. — A száz, finn sata, valamennyi finn-ugor-tö-
rok nyelvekben megvan az illető hangváltozatokkal, mint a lapp 
cuotte, a török jüz, a csuvas sür és jakut sils. A ki azt állítja, hogy 
ezen szók a szanszkrit gatam-hol, vagy az új perzsa sad-hól valók, 
az fölteszi, hogy még akkor, mikor e szó-elfogadás történek, az ál
taji népek mind együtt valának, mert különben nem kerülhetett 
volna a lappokhoz és a jakutokhoz, kiket majdnem a földnek fél ke
reksége választ el. Továbbá a kölcsönvett szónak hangi elváltozá
sait itt sem lehetne megfejteni. De megengedve, hogy eme nehézsé
gek ellenére is, a száz, sata, sat, sad, cuotte, jüz, sü, s'ds szók mind a 
perzsa sad-nak vagy a szanszkrit qatam-nak kölcsönadásai : miért 
nem fogadták el mind azon nyelvek az új perzsa hezar-t is ? mely 
ott is a hol van, ezer, sater, sater, s'w-s alakokban tűnik elő. — 
Nem lehet tehát kölcsönvételről szó a tíz, száz, ezer szókra nézve : 
de azt lehet gondolni, hogy e szók az árja és áltaji közösséghez 
tartoznak. 

A személyi névmásokat így állítja össze Ahlqvist : 
3 * 
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Finn 
Lapp 

mi ; te ti 
me ; siná te 
mi ; don di 

: moaj, doaj 
min ; ton tin 
ma 5 tin üt 
mi ; ton ti 
mi ; te ti 
monk; nej nan 
: menk , nin 
mán; nang nán 

en 
min a 
mon 

kettősszámban 
Mordvin : mon 
Cseremisz : min 
Votják : mon 
Szirjan : me 
Vogul : 1) am 

kettősszámban 
2) ám 

kettősszámban : mén, nén 
Magyar : én mi és mink; te ti és tik. 

Ezek általános azonossága szembeszökő, de a magyar en-nek 
különbözése a többitől, s viszontag megegyezése a vogul am, am-
mel is föltetsző, mi még inkább azzá lesz, ha többet közlünk róla. 
Két alakját tettük ki , 1) alatt az Ahlqvist által felhozottat, mely a 
déli vogul nyelvből való, s 2) alatt a Reguly-hoztát, mely meg az 
éjszaki vogulból való. A finn, lapp, mordvin, cseremisz, votják, szir
jan személyi névmások rendesen veszik föl a viszonyragokat, mint 
a közönséges névszók : a vogul és magyar személyi névmások el
térnek a rendes ragozástól, így : 

en 
enyém 
engem-et 

am nang 

nángen. 

te 
tiéd ( 
téged-et i 

A magyar én ée vogul am, am azért is feltetszök, hogy nem 
kezdődnek m (b) betűvel, mint a többi finn, ugor, török nyelvekbeli 
min-á, mon , me, ben, men. Azonban hasonlójukat a csuvas nyelv 
mutatja, az abe, ap vagy ebe, ep — én, ám, ám szóban. Ebben a b 
(törökül ben = én) tő-betű előtt a, e van, mely olyan bővítés, mi
lyen a finn min-'á, sin-'á szók utóján van. A csuvas abe, ap-hoz, vagy 
ebe, ep-hez legközelebb áll a vogul am, cim ; s föl lehet tenni, hogy 
a magyar én is em-böl való. Az enyém is így magyarázható: em-é-m 
(mint : atyá-é, atyá-é-m), az em-é-m-loöl eny-é-m lett, mint a régi to
rom-hói torony. A vogul am, am-ból szabályosan lesz ánom = enyém. 
Bajosabb az engem alak r̂-jet kimagyarázni. — A tiéd úgy lett, mint 
enyém, így : te-é-d, miből ti-é-d, mint em-é-m-böl enyém. A tégednek 
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<7-jét ha ki nem magyarázhatjuk is , de felvilágosíthatjuk az osztják 
nengat — téged szóval. 

Leginkább megüti figyelmünket a vogul (Ahlqvist hozta) monk 
— mink, a vogul nyelvben a rendes többesrag t lévén, nem k. 

A birtokos ragokról csak azt akarom felhozni, hogy a lapp 
nyelvéi egyeznek meg leginkább a magyarral, mert 

a magyar : m d ; nk, muk tok, tek 
a lappban is : m d ; mek dek 

Az igéből Ahlqvist először a személyi ragokat mutatja fel; 
azután értekezik a magyar tárgyi igeragozásról, mely a finnek előtt 
új, s annál fogva is érdekes ; végre az and, end-r'ó\ tesz néhány meg
jegyzést, melyeket mink is közlünk. 

Különös figyelmet érdemel az and, end képző, ezekben : vá
randok, kérendek. Minthogy azt igetö gyanánt is lehet ragozni, így : 
vdrandék, várandanék, várandottam stb. az and, end, képzőt nem 
időt jelelönek, hanem igét képzőnek kell tekinteni, mint a hat, gat, 
kod stb. képzőket. S az inchoativ jelentésű; megtaláljuk pedig a 
mordvinban is ; p. o. nilan nyelek, pelan félek, porban marok-ból 
lesznek : nilendan nyelni kezdek, nyelendek, peléndan félendek, 
por'endan marandok, vagy kezdek marni. A finn nyelvekben (az éj
szaki csúd-b&n, és a veszilai-ben) is megvan e képző, mely sk-va\ 
bővül meg, s ugyanazt jelenti , p. o. k'dyn kelek, kcivysk — azután 
kavysk-andan kelendek, ménen megyek, menysk — azután menyskan-
dan menendek, vagy kezdek menni. — Bizony, figyelemre méltók 
e megjegyzések. 

Ezekből is látjuk, mily nyereséges lesz nyelvtudományunkra 
nézve, ha a finn szempontból is beható és egybehasonlító tanulás 
alá vetendik a magyar nyelvet. S arra kiváltkép Ahlqvist alkalma
tos , ki nyelvtudományi képzettségét sok tekintetben bebizonyí
totta már. 

HUNFALVY PÁL. 



TANULMÁNYOK 
A M A G Y A R B I B L I A F O R D Í T Á S O K K Ö R Ü L . 

I. 

A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOK ÁLTALÁBAN. 

Még nem írtak könyvet, mely oly általános elterjedést nyert 
volna, és mely a népek mívelődésére oly messzeható, oly határozó 
befolyást gyakorolt volna mint a biblia. Az öntudatra ébredő ember 
nemének eredete és végrendeltetése felöl óhajt mindenek előtt tisz
tába jönni, s szívéhez öleli az isteni okmányt, mely mind a kettőre 
nézve neki biztos tudomást nyújt. Nem csoda azért, ha a fejleni kezdő 
ember úgy mint a míveltség délpontján álló, kiváló tisztelet és szere
tettel csüng e könyven, melyből az élet legfontosb kérdései iránt 
megnyugtatást merít. 

De nem czélom énnekem ezúttal az isteni könyv vallás-erkölcsi 
világhódításairól szólani, s a végett annak a hit- és erkölcsre vonat
kozó tartalmát kutatni. Én csak a biblia világútjának egy állomá
sán , hazánkban történt többszöri megszólamlásáról és arról akarok 
értekezni, mikép nyert kifejezést az isten igéje nemzetünk kebelé
ben , mikép tükröztetett vissza az őskor e legszentebb maradványa 
a magyar nyelvben? 

Fontos pedig e kérdés nyelvünk fejlődésének történelmére néz
ve, a mennyiben tagadhatatlan tény, hogy a biblia nyelvezete kiváltké
pen az, mely után indul nagy részben a nép szólása, valahányszor gon
dolkodása a mindennapin túl emelkedik és szellemibb röptöt vesz. 

Csakugyan nyelvünkben is , akár szókincsét tekintsük, akár 
a sajátos kifejezések fordulatait és a közajkon forgó közmondások 
és példabeszédek ezreit nézzük, sok olyasra találunk, mi távol mul
tunk hónából mint ama világvándor szava hangzik felénk. 

L 
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Nem is csoda, miután a nép a biblia szava iránt mind elejétől 
fogva kiváló előszeretettel viseltetett, és tudósaink is akkor, midőn 
idegen nyelv a tudományos műveltséget a köznéptől távol tartotta, 
vetélkedve buzgólkodtak ezen egy könyvet a nép kezébe juttatni. 

Alig is van hazai irodalmunk mezején egy-egy pont, mely in
kább volna tiszteletébresztö emlékekkel rakva, mint a bibliafordítás. 
— A tizennegyedik század elejéről fenmaradt bécsi és müncheni 
codexbeli fordítások után nagy sorozatát mutathatjuk fel a külön
böző bibliamagyarításoknak, és számos jeleseink, részint mint új tol
mácsolások szerzői, részint mint a szerzett fordítások kiigazítói, ko
moly igyekezettel fáradoztak a szent írásnak honi nyelvünkre való 
áttételében. Kik is idörendszérint e következők : 

Bátori László (a XV-dik század közepéről). Fordításaiból fen-
maradtak : a Grenesis első negyedfél fejezete, Exodus, mely kezdő
dik a 6-ik f. 7-ik versével és megy végig, Leviticus, Numeri és Deu-
teronomium. Továbbá Josue könyve, Bírák könyve, a négy evan
gélista, apostoloknak járásokról való könyv, az apostoloktól írt epi-
stolák, ú. m. Pálé a zsidókhoz, azután Jakab, Péter, János és Judáséi, 
végre a sz. János evangélistának látásáról való könyv. — Az egész 
nem soká a RégiM. Nyelvemlékek Vl-ik kötetében fog megjelenni). 
— Komjáthi Benedek (Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. Az 
Zenth Paal leveleij magyar nyelven, nyomtatt. Krakkóban 1533. 
észt. 8-0). — Pesti Gábor (Nóvum Testamentum, seu quatuorEvan-
geliorum volumina lingua Hungarica donata, Gábrielé Pannonio Pe-
stino interprete. Wij Testamentum magyar nyelven. Nyomtatt. Bécs
ben 1536. 8-0). — Benczédi Székely István (Soltár, azaz : Dicséret
nek könyve. Krakkó 1538). — Sylvester vagyis ErdÖsi János (Uj 
Testamentum mag'ar n'eluen. Nyomtatt. Új-szigeten 1541. 4-o). — 
Heltai Gáspár (I. A Bibliának első része. Azaz Mosesnek ött könyve. 
Kolosvár 1551. 4-o. II. Jósue stb. a Krónikák végéig. Kolosvár 1556. 
IV. A Bibliának negyedik része, azaz prophetáknak írások. Kolos
vár 1557. 4-o. Az új testamentom. Kolosvár 1561. 4-o. A ILI-dik kö
tet alkalmasint meg sem jelent, miután annak némely egyes részei, 
mint pl. Salamon könyvei külön kis nyolczadrétben Heltai által kiadva 
léteztek). — Gyulai István (Salamon könyvei. Kolosvár 1551. 8-0. 
Sirák könyve, Kolosvár 1551. 8-0). —- Melius vagyis Horhi Juhász 
Péter (Sámuel és a Királyok könyvei. Debrecen 1565. 4 0. A szent 
Job könyvének a zsidó nyelvből és a bölcs magyarázók fordítása-
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ból igazán való fordítása magyar nyelvre. Váradon 1565. 4-o). — 
Félegyházy Tamás (Uj testamentum. Debrecen 1586. 4-o). — A 
csepregi lutheranum collegium. (Erről Torkos emlékezik , kinek állí
tása szerint a nevezett collegium az evangyéliumokat és epistolákat 
kiadta volna Monyoró-Kereken 1588. 12-o. E z azonban mint Po-
stillaféle munka a bibliakiadások közé nem igen sorozható. Ha jegy
zékünkbe a Postillakat is fölveszszük } akkor Telegdi Jánosnak kö
vetkező munkáját is ide kellene soroznunk : „Az Evangéliumoknak, 
melyeket vasárnapokon és egyéb innepeken esztendő által, az anya
szentegyházban olvasni és predikállani szoktanak. 3 rész.") — Ká
rolyi Gáspár (Szent Biblia, azaz istennek ó és wij testamentomának 
próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre 
fordíttatott egészben és wyjonnan az istennek Magyarországban való 
Anyaszentegyházának épülésére. Wisolban nyomtattatott 1590. folio.) 
Szenczi Molnár Albert (A Károlyi Gáspár fordítását egyes apróbb 
hibák kijavításával adta ki. Hannovia 1608. 4-o, másodszor Oppen-. 
heim 1612. 8-o.) — Kecskeméti A. János (Az Dániel próféta köny
vének , a s zen t í r á s szerint igaz magyarázattya Debreczen 1621. 
4-o.) — Káldi György (Szent Biblia. Az egész keresztyénségben be1 

vött régi deák betűből magyarra fordította a Jézus alatt vitézkedő 
társaságbeli Nagyszombati K. Gy. Pap. Bécs 1626. folio.) *) — Tóth-
falusi Kis Miklós (A Károlyi Gáspár fordítását nagy gondossággal 
gyökeresen megigazítva adta ki . Amsterdam 1685. 8-o. másodszor 
ugyanott de kisebb gonddal 1700. 8-o.) 2) — Komáromi Csipkés 

') A magyar kir. egyetem könyvtárában találtató ily czímü kézirat: 
„Káldi György önkezű magyar bibliája. Megkezdve 1605. decemb. 10. Befejezve 
1607. marlius 25." a húsz évvel később nyomtatásban megjelent műtől csak
nem minden versben oly tetemes és lényeges eltéréseket mutat, hogy egé
szen más fordításnak mondható, és a nyomozónak különösen törlései és ezek 
helyébe tett igazításai által igen tanulságos; különösen nevezetes pedig, 
hogy a nyomtatásban nagyon gyakran az először kitörlötteket visszaiga
zítja. Az Oktató Intés a kézirathoz nincs hozzá csatolva. Ez „Oktató Intés"-
ben többek közt ezt mondja Káldi : A mi Rendünkön való Istenben elnyu
godott Páter Stephanus Arator, sók esztendeig nagy munkával fáradott a 
Bibliának Magyar nyelvre való fordításával. En ezt nem tudván stb. 

Káldi György fordításának második kiadása megjelent Nagy-Szom
batban 1732. hibásan megváltoztatott ily czímmel : Szent Biblia , melyet az 
egész keresztyénségben bevött régi Deák betűből magyarra fordította stb. 
N. Szombati Káldi György Pap. — A harmadik kiadás megjelent Budán 1782. 

') Károlyi Gáspár fordításának későbbi sajtó alá készítői voltak még : 
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Gi/örgy (Magyar Biblia, avagy az ó- és Új Testamentumnak köny
veiből álló teljes sz. írás a magyar nyelven, melyet a Sidó , Chál-
déai és görög nyelvekből magyar nyelvre fordított, és minden Rész 
közönséges Summáját és Részeit megmutató marginalis jegyzések
kel megvilágosított: C. C. Gy. Leida 1685. 8-0.) — Torkos András 
(A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentuma görög nyelvből 
magyarrá fordíttatott stb. Wittemberga 1736. 8-0.). — Nagy Me
gyeri Besnyei György, madari ref. leik. (Az egész biblia az eredeti 
nyelvekből 1737. táján. Kézirat a debreczeni collegium könyvtárá
ban). — Sartorius János, szenicei Bárány György és Bárány János 
(A mi Urunk Jézus Krisztusnak új testamentuma most görög nyelv
ből újonnan magyarrá fordíttatott és némely világosabb értelemre s 
lelki épületre szolgáló magyarázatokkal és jegyzésekkel stb. kibo
csáttatott. Laubán 1756. 8-0. Lefordították az ó testamentumot is, 
de ez kéziratban maradt. Hol van ?) Szeniczei Bárány Pál (A szent 
írásnak, a betű szerint fordítás által némely megbomályosíttatott he
lyeire világoskodó lámpás 1787. 8-0. A nyomtatási hely nincs kitéve. 
Az előszóban ezt mondja : „Már Isten kegyelméből és segítségéből a 
Sz. írásnak ó Testamentombeli részét a Sidóból, majd csaknem vé
géig megfordítottam stb. Hol van?). — Verseghi Ferencz (Dissertatio 
de versioné hungarica scripturae sacrae, specimina correctae atque ad 
vulgatam exactae versionis una cum momentis exegetico-philologicis 
emendationum in traductione Káldiána instituendarum, subjungun-
tur. Budán 1822.4-0.) — Végh István (Bölcs Salamon király példa
beszédeinek világosabb kitétele. Esztergomban 1827. 4-o). Guzmics 
Izidor (Jób és Zsoltárok. Kiadta az Egyházi Tár szerkesztője. Pes
ten 1836). — Bloch Móricz (Mózes öt könyve. Magyarra fordította 
és jegyzetekkel fölvilágította... Budán 1840—41.5 köt. Első jósok. 
Josua. 1842. 8-0 1 köt.) — Rosenthal Móricz (Dávid király énekei. 
Fordította Mendelssohn után. Budán 1841. 8-0.) — Bauer MárUfi 
He rmán (Selomoh hasonlatai. Budán 1844. 8-0.) — Báró Szepessy 
Ignácz pécsi püspök (Szent írás magyarul Káldi után a közönséges 

1, Bél Mátyás, ki némely helyeken igazítást is tévén, kiadta a bibliát Lipcsé
ben 1727. ; 2. Szatmár-Németi Pap István és Török Ferencz. Basilea 1751. 8-0 ; 
3, Mosótzy Institoris Mihály az addig kijött magyar bibliák felöl különös gond
dal készült tudósítással, Lipcse 1776. 8-0 ; 4. Pethe Ferencz ismét némi igazí
tásokkal és Szombatin János s pataki tanárnak a magyar fordítás történe
tét összefoglaló rövid tudósításával. Ultrajectom 1794. 8-0. 
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diák fordításból az eredeti Héber és görög betűre figyelmezve jegy
zetekkel. 0 szövetség 1—4, Új szövetség, 1, 2, Pozsony 1834—35.) 
— Szabó József (Az ó és új szövetségi szent írás két száz képpel 
keresztény katholikusok számára. Pesten 1851. 4-o.) Incze Dániel 
és Herepei Gergely (Új Testamentom, a szent írásnak a szent tudo
mány jelen álláspontjához s korunk kivánataihoz alkalmazott, fejte
gető és gyakorlati magyarázata, kézikönyvül lelkészek, iskolataní
tók és családatyák számára dr. Wohlfart J. F. T. német dolgozata 
után adalékokkal Dinter, Lisco S. T. munkájiból bővítve átdolgoz
ták és kiadják Incze Dániel a nagyenyedi ev. ref. Collegiumban 
szent-írást magyarázó tanár és Herepei Gergely kolozsvári ev. ref. 
második pap. Kolozsvárt 1852—54. nagy 8-o.) — Márhjí Sámuel 
(Codex graecus quatuor evangeliorum e bibliotheca universitatis cum 
interpretatione hungarica editus a Samuele Márkfi 0 . S. B. Pestini 
1860. folio). — Gonda László (Kalászok az ó szövetségi szent köl
tészet mezőin, Herder szerint. Pest. 1861. 8-o). — Tarkányi B. Jó
zsef (A zsoltárok könyve a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti 
szövegre. Káldi György fordítása nyomán Allioli I. F. jegyzeteivel 
átdolgozva. Eger 1860. 8-o. — Az ó és új szövetségi szent írás a 
Vulgata szerint figyelemmel az eredeti szövegre, l-ő füzet Királyok 
IV. könyvének végéig. Eger 1862. 4-o. — 2-dik füzet. Krónika első 
könyve Jézus, Sirák fia könyvéig Eger 1863. 4-o.) — Kámory Sá
muel (Ruth. Otestamentomi Szentkönyv. Pozsony 1860. — Énekek 
éneke, azaz : a legszebb ének. Eredeti héber szövegből. Pozsony 
1861. — Jeremiás siralmai. Otestamentomi szent könyv. Eredeti 
héber szövegből. Pozsony 1861.) — Draxler János (Szent Péter 
apostol két levele. Értelmezte . . . Pest 1861. 8.) 

Ki e sorozaton végig tekint, akár az elődeknek a biblia, mint az 
ég legbecsesb ajándéka iránti vallásos érdekeltsége hasson lelkére 
akár azoknak honi nyelvünkről s közvetve mivelödésünkröl szerzett 
érdemeikről emlékezzék: lehetetlen hogy egy neme a nemzeti büszke
ségnek ne keletkezzék keblében, s annál méltóbban, minél bizonyo
sabb, hogy a biblia a népmivelődésnek leghathatósb emeltyűje, s hogy 
a miveltségben legelöhaladottabb nemzetek irodalmai sem dicseked
hetnek Isten igéje körül kifejtett több munkássággal mint nemzetünk. 

Azonban, ha e buzgó fáradozásnak látatját nyomozzuk, ha te
kintetbe veszszük, mily csekély haladást eredményezett mind e sok-
szoros munka, mily kevéssé vitte a bibliafordítás ügyét a lehető tÖ-
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kélyhez közelebb : jóval alább száll bizakodásunk és csodálkozva 
kérdezzük : Mi annak oka, hogy biblafordításunk az irodalom fej-
ledtével nem tökéletesedett, hogy sem érteményi, sem alaki tekin
tetben sehol semmi előhaladás a jobb felé, sőt itt-ott visszahanyatlás, 
hátrafelé menés tapasztalható ? Miért nincs kellő arány szellemi mun
katételünk és ennek foganatja közt ? 

Hogy a bibliafordítás ügye összes művelődésünk folyamatával 
szoros kapcsolatban áll, s ahhoz képest fejlődött, azon bizonyosan 
senki kétkedni nem fog; s így az érintett tüneménynek is okát azon 
körülményekben kell keresnünk, melyek művelődésünk fejlődését 
általában késleltették. E körülmények közt egyik legfontosabb az, 
hogy irodalmunknak, különösen múltjában, a külföldtől való függés
nél fogva nem volt meg a természetszerű fejlődéshez okvetlen meg
kívántató folytonossága, hogy minden föllépő új munkás a helyett, 
hogy elődjei vállain magasabbra szállt volna, rendesen úgy fogott 
teendőjéhez, mintha előtte a hazában a fölvett tárgyra nézve semmi 
sem történt volna, s őneki a dolgot külföldi tudósok nyomán ab ovo 
kellene kezdenie. 

Semmiben sem mutatkozik a külföldtől való szellemi függé
sünknek káros befolyása inkább, mint fejlődésünk ama szaggatott
ságában, mely a szellemi életünk tüneményei közti összefüggést ki
zárja. Minthogy figyelmünk folyvást a külföld óriási szellem-mun
kássága felé irányult, ki-ki kaptunk annak fejleményei közül egy-
egy kitűnőbb jelenséget, s midőn azt honunk földébe átültettük, sok
szor eszünkbe sem jutott, hogy azt elébb a hazai előzményekkel vi
szonyba és egybehangzásba kellene hoznunk; holott csak is igy vá-
landhatott volna igazán sajátunkká, csak így fejleszthette volna to
vább a nerazetileg érvényesítendő értelmi tőkét. 

A ki pl. nálunk philosophiai munkát ír, nem azt vizsgálja, hol 
áll a mi philosophiai tudatunk, hogy ezt vévén fogó végül, szellemi 
látkörünket természetes egymásutánnal tovább terjeszsze, széles-
bitse ; hanem megkedvelvén külföldön valamely rendszert, azt ma
gyar köntösbe öltözteti, s azt hiteti el magával, hogy tovább fejlesz
tette a magyar philosophiai tudományt. 

Miért nem bír a Hegelismus köztünk gyökeret verni ? Azért, 
mert a Kántféle hazai utánzók után Fichtét és az első korszakbeli 
Schellinget, a természetbölcselöt átugorva egyszerre Hegelre szök
tünk, s így hiányozván a magyar philosophiai tudatban az, mi Hegel 



4 4 BALLAGI MÓR 

philosophiáját Némethonban eredményezte, itt annak szükségét nem 
érzik, s ezért meg nem fogamzhatik. 

így van az, a hazai történelmet kivéve, tudományos irodal
munk minden ágaiban, s így folyt bibliafordításunk ügye is. 

Heltai Gáspár „a szent bibliáról és annak magyar nyelvre 
fordításáról való elöljáró beszéd"ében számot adván a munkája ké
szítésénél követett eljárásról, többek közt ezt mondja: „úgy követ
tük a zsidó bibliát, hogy előttünk volt a közdeák biblia is, előttünk 
a több deák bibliák is , előttünk az egyéb nyelven valók is. Megol
vasván ez okáért együnk egyiket, másunk másikat, harmadunk har
madikat, negyedünk negyediket, követtük az igaz és az írás szerint 
való értelmet." — tehát mindenféle nyelven irott bibliákat forgat
tak, használtak Heltaiék, csak az előttük készült magyar fordításokra 
semmi gondjuk, ezekről szó sincs, holott ha a kéziratbelieket nem 
is, de azokat, melyeket már akkor nyomtatásban bírhattak, minők 
Komjáthi, Pesti, Erdösi dolgozatai, csakugyan használhatták volna. 

Károlyi Gáspár Heltai és Melius elődeit említi ugyan, sőt azt 
is mondja: „a kik ezelőtt valami részt fordítottak a bibliában, azokat 
is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük"5 de bizony a megtekin
tésnél többre alig is ment, mert hogy az eredeti alapos megértésében 
szintúgy, mint nyelvünk művészi kezelésében őt messze túlszárnyaló 
Heltait figyelemmel kísérte és komolyan használta volna, ezt fordítása 
épen nem mutatja. — Az Új-szövetség magyarításában, a mint ké
sőbb meglátjuk, elődeit alkalmasint használta; de épen azért az Új
szövetség fordítása hasonlíthatlanul sikerültebb is az O-szÖvetségénél. 

A régiek közül az egy Káldi az, ki bár maga sehol nem em
líti , de már annálfogva is , hogy az egész roppant munkát állítólag 
15 hónap alatt végezte, lehetetlen hogy meglevő fordításokat ne 

,. használt legyen; de épen azért Kazinczynk „a tót eredetű nemze
tek után a biblia legszebb fordítója"-nak mondja (1. magyar régi
ségek és ritkaságok 18. 1. jegyzetben). — Természetes egyébiránt, 
hogy ez Ítélet a munkának pusztán nyelvezeti oldalát illeti. 

Nem tartozván czélunkhoz, hogy a fentebb felsorolt bibliafor
dítások mindnyájáról Ítéletet mondjunk s azoknak tüzetes méltány
lásába bocsátkozzunk, beérjük most tett általános észrevételünkkel, 
csak azt jegyezvén még meg, hogy míg tudósaink egymás irányá
ban viseltettek azon csekélyő lenézéssel, hogy senki előde dolgo
zatát arra nem méltatta, hogy azon tovább építsen : kölcsönben vi-
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szont a közönség őket mind egyetemben nem méltatta valami ki
váló figyelemre 5 mit azon feltűnő tény elég világosan bizonyít, hogy 
egész a XVII-ik század közepén túlig, bár akkor már különböző bib
liafordítások többszörös kiadásai léteztek, hitszónokaink még is mind 
a textusok fölvétele, mind a szent írásból való egyéb idézeteikben 
egyikéhez sem fordultak a létezett bibliafordításoknak, hanem min
denik a maga kezére dolgozván, a mit a bibliából vett, azt maga 
fordította le úgy a hogy tudta, vagy az eredetiből vagy a latinból. 

Néhány példa világosan ki fogja tüntetni, mennyire hátráltatta 
az elődök tekintetbe nem vétele és elhanyagolása bibliafordításunk 
tökélyremenetelét. 

Vegyük első például bibliánk második versét *). 

Bátori László (1446). 
Es föld pediglen vala üres és 

hcu, és setétségek valának ez vi
lágnak szinén, és Úrnak ő szent 
Lelke viseltetik vala a vizeken. 

Károlyi Gáspár (1590). 
Az föld pedig vala ékesség-

nélkülvaló és puszta. És setétség 
vala az mélységnek a szinén, és 
az Úrnak lelke táplálja vala az 
vizeket. 

Káldi György (1626). 
A föld pedig puszta és üres 

vala, és setétség vala a mélység
nek szinén ; és az Istennek lelke 
leveg vala a vizek fölött. 

Heltai Gáspár (1551). 
A föld kedig színtelen és pusz

ta vala és setétség vala a mélysé
gen : es Istennek lelke leveg va
la a vizeken. 

Káldi György (1605—7). 
A föld kedig vala heabavaló 

és üres és sötétség vala a mély
ségnek szinén : és az Istennek 
lelke leveg vala a vizeken fe-
lyül. 

Csipkés Komáromi György(1685). 
A föld pedig vala ékességnélkül-

való és puszta, és setétség vala a 
mélységnek szinén, és az Istennek 
lelke ül vala a vizeknek szinén. 

Bátori László, a mint tudjuk, és ezen egy mutatványból is 
látható, a Vulgatát követte, s azért a tenebrae szót rosszul értett hű
séggel magyarul is többesben adja, az inanis et vacua szókat pedig 

*) A mutatványdarabokat könnyebbség okáért a jelenleg szokásos 
orthographia szerint átírva idézem. Majd mikor később az egyes fordítások 
grammatikai sajátságairól szólok , a mindenik által követett írást bővebben 
és tüzetesen ismertetendem. 
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elég jól fordítja : üres és hiú, sokkal jobban mint Heltainal : szín
telen és puszta (Tremellius : informis et inanis ügyetlen magyarítása), 
de jobban mint a Káldi kéziratbeli fordítása is : hiábavaló és üres. 
De már Károlyi a héber paronomasticus tóhu vabóhu-t, melynek 
alakilag úgy mint értelmileg a hasonlókép hangegyező zür-zavar fe
lelne meg legjobban*), mindenesetre legügyetlenebb körülírással 
adja így : ékességnélkül való és puszta; és ez ízetlenségben Ko
máromi György is követi, mi ettől kétszeres hiba, miután akkor már 
az egyszerűbb éktelen szót is széltire használták, (1. az 1627-ben 
megjelent : A setét hajnalcsillag után bujdosó Luteristák Vezetője 
11. 1. éktelen hazugság). 

Még nagyobb a hanyatlás a vers végének fordításában. Mig 
ugyanis Bátori a Vulgatához híven így fordít : és Úrnak b' szent 
lelke viseltetik vala az vizeken (spiritus Dei ferebatur super aquas), 
Keltái a héber eredeti után igen jelesül : és Istennek lelke leveg vala 
a, vizeken, Káldi pedig nem annyira a maga eredetiét mint inkább 
Heltait követve hasonlókép : és az Istennek lelke leveg vala a vi
zeken felyül (a vizek fölött), addig Károlyi oly fordítást ád, mely 
sem az eredetihez nem hü, sem semmi megfogható értelmet nem ád; 
mert mit is jelentsen az, hogy az Úrnak (kellene lenni: az Istennek, 
mert az eredetiben Elóhim van és nem Adónái) lelke táplálja vala 
a vizeket ? Évekig forgattam elmémben, hogy honnan vehette Ká
rolyi e minden tekintetben különös magyarázatot ? (mert fordítás
nak épenséggel nem mondható). — Végre olvasom Geleji Katona 
István n Váltság titka "-nak 3-ik kötetében az egységhivő Enyedi el
leni polémiáját e hely felett, (melyet mellékesen megjegyezve, ő 
így fordít; „és az istennek lelke terjeszkedik vala ki a vizek szinénu) 
hol is a többek között ezt találom : „A Chrysostomus értette (az 
Isten lelke kifejezést) valami kiváltképen való hatos erőről, mely-
lyel Isten azt az üszögében lévő rendeletlen materiát táplálta, Hom. 
3. in Gen. — Tehát Chrysostomus magyarázata az , melyet Károlyi 

*) A genesis legújabb magyarázója Delitzsch F. így nyilatkozik e ke't 
szóról: Klang wie Bedeutung der beiden zusammenklingenden Namen iat 
grausig; die Erde in ihrem Urzustand war eine wiiste und dumpfe , leb- und 
bewustlose Mas.se , rudis indigestaque moles , mit einein Worte : eiu Chaos. 

Ha ki e magyarázatot helyeselvén, a tóhú vabóhú kifejezésekben a 
pusztaság fogalmát látja , ezt is hasonló magyar paronomasissal így tehetné 
ki : pusztádon puszta. 
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a héber szöveg fordítása gyanánt adott; de bizony a magyarázatot 
nehezebben érthetni meg, mintha az eredeti szöveg szószerinti for
dítását adta volna. 

Lássunk egy másik példát ugyanazon fejezetből, 14, 15, 16, 
17, 18. v. 

Bátori László (1456). 
Monda ismét Isten: legyenek 

világosító állatok az égnek ma-
gosságán, és válaszszák el egy
mástól az napot, és éjeit, és le
gyenek jegyekre, időkre, és na
pokra, és esztendőkre, hogy fényi
jének az égnek magosságán és 
világosítsák ez földet, és azon-
képen betelek: teremte azért Is
ten két világosítókat : nagyob
bat, hogy előtte lenne az nap
nak , és kisebbet, hogy előtte 
lenne az éjnek, és csillagokat, és 
veté őket az égnek mélységére, 
hogy világosítanának ez földön, 
és igazgatnák az napot és éjét, 
és elosztanák egymástól az vilá
gosságot és setétséget. 

Károlyi Gáspár (1590). 
!** Azután monda az Isten : 

Légyenek világosító állatok az 
égnek kiterjesztésén, hogy kü
lönbséget tegyenek az nap között 
és az étszaka között, és légyenek 
jelei bizonyos időknek, napoknak 
és esztendőknek. 

Heltai Gáspár (1551). 
És monda az Isten : legyenek 

világosító állatok a mennynek 
erősségén, hogy válaszák el a na
pot az éjtől: és jelentsenek jegye
ket, bizonyos időket, napokat és 
esztendőket : És legyenek vilá
gosító állatok a mennynek erős
ségén, hogy világosítsák a földet *. 
És így lön. És az Isten csinála 
két nagy világosító állatot, mely 
birná a napot, és kicsiny világo
sító állatot, mely birná az éjét, 
ezek kívül csillagokat is. És he-
lyezteté ezeket az Isten a menny
nek erősségébe, hogy világosíta
nák a földet és birnák a napot és 
az éjét, és elválasztanák a vilá
gosságot a sötétségtől. 

Káldi György (1605—7). 
14• Monda kedig az Isten : Le

gyenek világosító ' állatok az ég
nek erősségén és válaszszák el a 
napot és az étszakát és legyenek 
jelek és idők és napok és esz
tendők. 

15, Legyenek mondok világo
sító állatok az égnek kiterjeszté
sén , hogy világosítsák az földet a földet. És úgy lön. 
és úgy lön. 

u' Hogy világoskodjanak az 
égnek erősségén és világosítsák 
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*6, Szerze azért Isten két nagy 
világosító állatokat, az nagyob
bik világosító állatot, hogy vilá
gosítana nappal, az kisebbik vi
lágosító állatot, hogy étszaka vi
lágosítana : és csillagokat is. 

n" És helyezteté az Isten azo
kat az égnek kiterjesztésén, hogy 
a földet megvilágosítanák. 

18, És hogy vezéri lennének 
az napnak és az étszakának és 
különbséget tennének az világos
ság és setétség között. 

Káldi György (1626). 
]*' Monda pedig az Isten : le

gyenek világosítók az ég erőssé
gén , és válaszszák el a napot és 
az étszakát, és legyenek jelek, 
az időkre és napokra és eszten
dőkre. 

l5- Hogy világoskodjanak az 
ég erősségén és világosítsák a föl
det : és úgy lön. 

"• Es alkota az Isten két nagy 
világosítót: a nagyobbik világo
sítót, hogy előtte lenne a napnak : 
és a kisebbik világosítót, hogy 
előtte lenne az éjnek, és csilla
gokat. 

17' És helyezteté azokat az 
ég erősségében , hogy világos-
kodnának a földön. 

10, És szörze Isten két nagy 
világítót : a nagyobbik világító 
állatot, hogy vezérlené a napot, 
és a kisebbik világosító állatot, 
hogy vezérlené az étszakát : és 
csillagokat is. 

11' És helyezteté azokat az ég
nek erősségébe, hogy világoskod-
nának a földön. 

18, Es vezérlenék a napot és 
az étszakát és elválasztanák a vi
lágosságot a sötétségtől. 

Csipkés Komáromi (1685). 
n' És monda az Isten: legye

nek világosító állatok, az égnek 
kiterjesztésében, hogy különbsé
get tegyenek a nap között, és az 
étszaka között : és legyenek je
lek, bizonyos idők, napok, és esz
tendők. 

15, És legyenek világosító ál
latok az égnek kiterjesztésében, 
hogy világosítsák a földet : és 
úgy lön. 

16' Szerzé azért az Isten a két 
nagy világosító állatokat, a na
gyobbik világosító állatot, hogy 
uralkodnék nappal; a kisebbik 
világosító állatot pedig, hogy ural
kodnék étszaka, és a csillagokat. 

17' Es helyezteté azokat Isten 
az égnek kiterjesztésében, hogy 
világosítanák a földet. 
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18• És előtte lennének a nap
nak , és az éjnek; és elválaszta
nák a világosságot és a setétsé-
get. 

Bloch Móricz (1840). 
14, És monda Isten : Legye

nek világlók az ég területén, el-
különzendök a napot az éjtől, 
hogy szolgáljanak jelekül az 
idők, napok és évekre nézve. 

15# Hogy legyenek világlók 
az ég területén, megvilágítandók 
a földet : és úgy Ion. 

10* Szerzé tehát Isten a két 
nagy világlót: a nagyobb világlót 
a nappali uralkodásra, a kiseb
bik világlót pedig az éjjeli ural
kodásra, és a csillagokat. 

w* És helyezé azokat Isten 
az ég területébe, hogy világítsák 
a földet. 

l8 . És hogy uralkodjanak nap
pal és éjjel, s elkölönözzék a vi
lágot a sötéttől. 

18• És hogy uralkodnának na
pon , és az étszakán, és különb
séget tennének a világosság kö
zött, és a setétség között. 

Tarkányi B. József (1862.) 
14, Monda pedig Isten: Legye

nek világítók az égerősségén, és 
válaszszák el a napot és éjsza
kát, és legyenek jelül az időkre 
és napokra és esztendőkre. 

15, hogy világítsanak az ég-
erősségén, és világosítsák meg a 
földet. Es úgy lön. 

16, Es alkota Isten két nagy 
világítót, — a nagyobbik világí
tót, hogy uralkodjék nappal, és 
a kisebbik világítót, hogy ural
kodjék éjjel, — és csillagokat. 

17, És helyezé azokat az ég 
erősségébe, hogy világítsanak a 
földre, 

18, és uralkodjanak nappal és 
éjjel, és válaszszák el a világos
ságot és sötétséget. 

A mi e mutatványokban legelőször is felötlik, az a régiebb for
dítóknál előforduló „világosító állat"' kifejezés, melyre néz ve jegyez
zük meg, hogy „állat" a régi íróknál annyit tett, mint a) ens} lény (így 
asszonyállat = asszony lény), b) essentia, lényeg (így Apáczai Csere 
János a „Magyar encyclopaedia" I. r. 7. §. ezt írja : A lőtt dolog
nak valósága lesz akármelyik októl, állatja (essentia) a tevő és az 
állató okoktól) , c) siihstantia , állomány (mint, Isten állatában egy, 
személyében három); különösen testi állomány (mint a Tátrosi má
solatban Máté G, 27. Kitek pedig gondolván toldhat ő állatjához egy 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 4 
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sengnyít?) d) res, dolog, úgy hogy Komjáthinál Efes. 5, 31 a hatá
rozatlan hoc is álattal fordíttatik, így: „ez állatnak okáért," propter 
hoc. — A mit mi most állatnak nevezünk t. i. az élő lényt, animál, 
a régiek lelkes állatnak mondták. 

E szerint' „világosító állat" annyi mint világosító lény vagy 
dolog. Nevezetes itt azonban az, hogy míg az lG26-ban megjelent 
Káldiféle fordításban, az állat szó e helyt már el van hagyva : ad
dig a sokkal későbbi, nagyon tudós, de a nyelvcsinhez nem is sejtő 
Komáromy, a köznyelvben oly értelemben alkalmasint soha nem élt, 
s akkor már az irodalomból is kikopott szót megtartotta. 

Ha már most a közlött fordítmánydarabokat közelebbről meg
tekintjük és összehasonlítjuk, a 14-ik versben mind Bátori- nál, mind 
Hdtainál helyesen mondatik, amannál, „és válaszszák el egymástól 
a napot és éjeit"; emennél, „hogy válaszszák el a napot az éjtől" ;• 
ellenben hibásan Károlyi és ezt követve Komáromy : „hogy különb
séget tegyenek az nap között és az éjszaka között"; mert „különb
séget tenni" egyedül emberről mondathatik, a mennyiben ez a tárgya
kat ismérveik észlelése által egymástól különválasztja; a tárgy el
lenben elválaszt, elkiilönöz, elkülönít, és így e helyt elválaszt vagy 
elkülönöz kifejezést kell használni, mert nem azt akarja maga Ká
rolyi is mondani, hogy a világosító állatok segítségével az emberek 
tegyenek különbséget nap és éj között, hanem a világítók tegyék 
azt, a mint ez a 18-ik versből világos. — A 15-ik versben Károlyi 
a mondok szót szúrja a szöveg szavai közé, miáltal az egész mondat 
vontatott, ferde alakot ölt. — A 16-ik versben Bátori és utána a 
nyomtatott Káldi híven : hogy előtte lenne az napnak (ut praeesset 
diei) stb.. . és csillagokat (et stellas), mely latin kifejezés jelenthet 
egyformán „és csillagokat" meg „és a csillagokat." Heltai is a hé
ber után teljesen híven és remekül : „mely birná a napot stb." *) ; 
de roszúl : „ezek kívül csillagokat is", miután a héberben csillagok 
szó előtt a határozott névelő világosan ki van téve. — Az eredeti
től egészen eltérőleg Károlyi : „hogy világosítana nappal stb.", a 

*) Hogy itt a bir szó nem possidet értelemben á l l , világos és új bi
zonyság arra, mit Arany János az 1861-iki Figyelőben 564. lapon á l l í t , hogy 
a bir igének azon jelentése, mely hatást , tehetséget, uralmat fejez ki, régiebb, 
eredetibb annál, mely pusztán birtoklást tesz." Arany ez állítása bebizonyí
tására igen helyesen hivatkozik az ismeretes közmondásra : „Szegény em
ber szándékát boldog Isten bírja", hol a birja szó se nem habét, se n e m t ő m -
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vers vége szinte hibásan : „és csillagokat is", mely hiba elkövetése 
csak úgy magyarázható , ha Károlyi latinból és nem , a mint állítja, 
héberből fordított. (Hasonló hibás elhagyása a névelőnek 17 v. „hogy 
tőidet megvilágosítanák" , mely hibát Molnár már kijavított). Mind 
a két hely anyaghiven van visszaadva Komáromynál : „hogy ural
kodnék nappal stb. és a csillagokat" ; anyag- és alakhíven Bloch : 
„a nappali uralkodásra stb. . . és a csillagokat." — Tarkányi fordí
tása inkább a héber szöveget követi, mint a Vulgátát. 

Hogy bibliafordításaink jellemét közelebbről vizsgálhassuk, 
hogy azoknak az eredetivel való kisebb nagyobb egyezését és egy-
ínáshozi viszonyokat, nyelvezeti sajátságaikat és színezetüket tisz
tábban felismerhessük, nagyobb szakaszok szembeállítása szüksé
ges ; mi czélból ezúttal Jákob áldását választottuk, Gen. 49. 

Heltai. 
Hivá Jákob az ö fiait és mon

da : Gyűljetek össze, hogy meg
jelentsem tinektek azt, a mi jö
vendő időbe reátok találkozik. 

Gyűljetek össze, és halljátok 
Jákobnak fiai, és halljátok Izraelt 
a ti atyátokat. 

Rúben én elsőszülöttem : Te 
vagy én erőm, és az én első te
hetségem , első az áldozásba és 
első a birodalomba. 

Könnyen indultál mint a víz : 
Nem lesz feljebb való : Mert a te 
anyádnak ágyára hágtál, és az én 
ágyamat megfertőztetted a te fel-
hágásoddal. 

Károlyi. 
*' Szóllitá azért Jákob az ö fiait 

és monda: Gyűljetek ide, és meg
jelentem ti nektek , a mi követ
kezendő reátok az utolsó időben. 

"*" Gyöljetek-egybe , és halljá
tok Jákobnak fiai, halljátok, mon
dok, Izraelt, a ti atyátokat. 

8* Rúben, én első-szülöttem, te 
én erősségem, és az én erőmnek 
első 'sengéje ki méltósággal és 
hatalommal első voltál volna. 

*• De mivelhogy hajlandó vol
tál, mint a víz ; nem lészesz első : 
mert a te atyádnak ágyára hág
tál, akkor meg-fertéztetted azt az 
én ágyamat, fel-hágván arra. (A 

det, hanem rendelkezik felette. Továbbá : Vasvesszővel birja (angolul : he 
rules, he sways) ellenséget, azaz hatalma van a fölött, ura, parancsnoka. — 
Heltainál tehát e szavak : mely birná a napot, csak annyit tesznek min t : mely 
uralkodnék nappal ; de ezt sokkal sajátos-abban, erőteljesebben fejezi ki. 

B. M. 
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Simeon és Lévi atyafiak: Az 
ő fegyverek mordály fegyver. 

Ezek tanácsokba ne jusson az 
én lelkem, és az én dicséretem 
ne legyen az ö gyülekezetekbe : 
Mert az ő haragjukba megölék 
az embert, és az ö vakmerő bá
torságokba elveszték a bikát. 

Átkozott legyen az ő harag-
jok, miért hogy ilyen sebes, és 
az ő indulatjok, miért hogy igen 
kemény : Elosztom őket Jákobba 
és elszélesztem Izraelbe. 

Juda; Te vagy az ; Téged di
csírnek a te atyádfiai : A te ke
zed a te ellenségidnek nyakán lé
szen : Te előtted a te atyádnak 
fiai meghajolnak. 

Juda gyermekded oroszlán : 
Nagyra jutottál szerelmes fiam 
nagy győzedelmek által: Leeresz
kedett és lefeküdt mint a hím és 
a nőstény oroszlán. Ki támad el
lene? 

A királyi pálca Judától el nem 
vétetik: Sem a tanitó az ő lábai
tól : Mig el nem jő a Silóh : Es 
a népek ö hozzá gyűlnek. 

Visolyi kiadásban : Mert a te 
atyádnak ágyára hágtál, és az 
én ágyamat megfertéztetted). 

5- Simeon és lévi atyafiak, ál
nokságnak fegyvere volt az ő 
szerződések a Sékhemitákkal. 

'• Ez ö titkos tanátsokban ré
szes ne légy én lelkem, és az ő 
gyülekezetekkel ne egyesüljön 
az én ditsősségem; mert az ő bu
sáitokban megölték a férfiakat, 
és az ö indúlatjok szerint elron-
ták a várost. 

7* Átkozott az ö haragjok; mert 
vakmerő volt, és az ö búsúlások; 
mert kegyetlen volt : annakoká-
ért el-osztom őket a Jákob ma-
radéki között, és el-szélesztem 
az Izrael maradéki között. 

8* Te Júda, tégedett tisztelnek 
a te atyádfiai, a te kezed lészen 
a te ellenségidnek nyakokon, a 
te atyádnak fiai meg-hajólnak te 
előtted. 

,J# Mint a gyermekded orosz
lán a Júda, a gyakorta való diada
lomnak általa, felnevekedel sze
relmes fiam : mikor iehajol és le
fekszik , mint a him oroszlán, és 
mint a nőstény oroszlán, kicsoda 
költi fel ötét ? 

10* Nem vétetik el Júdától a 
birodalom, és a törvény tevő az 
ő maradékjától, míg nem el jő a 
Messiás, és sok népek gyűlnek ő 
hozzája. 
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Ez köti az ö csitkóját a szö-
lőtöhez , és az ö szaraarának vé
nemét a nemes szölővesszöhez.. 

Az ö ruháját borba mossa 
meg, és az palástját a szőlő fő
nek vérébe. 

Az ó szömei pirosbak a bor
nál, és az ö fogai fejérbek a tej
nél. 

Zebulon a tengernek kifogó 
helyén lakozik, és a hajóknak 
álló helyek mellett, és kiterjed 
mind Sidonig. 

Isakhar csontos szamár le
szen és letelepedik két határ 
kőzett. 

És látá a nyugodalmat, hogy 
jó volna, és azt a földet, hogy 
gyönyörűséges : De az ő vállait 
meghajtotta terehvitclre és adó
szolgává lőtt. 

Dán itélö leszen az ö népe 
kőzett mind Izraelnek egyéb 
nemzetsége. 

Dán kégyó leszen az úton és 
áspis az Ösvényen, és a lónak 
sarkát marja, hogy a rajta ülő 

* hátra essék. 

Uram a te szabadításodat vá
rom. 

Gád felfegyverköztetvén a 
hadat viseli, és ismét vissza
hozza. 

AFORDÍTÁSOK. 0 3 

u - Köti az szamarát a szö-
lö-töhöz, és az ö szamarának 
vemhét a nemes szölőtöhez : az 
ő ruháját mossa a borban, és az 
ö öltözetit a szőlőnek levében. 

12, Az ö szemei pirossak lesz
nek a bornak miatta, és az ö fo
gai fejérek a tejnek miatta. 

13' A Zebulon a tenger partján 
lakozik, és lészen a hajóknak ki
kötő helye az ö lakása, és az ö 
határa lészen mindSidon városig. 

14• Issakhár, olyan mint az erős 
szamár, ki a határa vetett kettős 
terh alatt fekszik. 

J5, Mert látván, hogy jó dolog 
a nyugodalom, és hogy az ö föl
de kies, meg-hajtja hátát a terh 
hordozásra, és adó-fizető lészen. 

1C# A Dán Ítélője lészen a nép
nek , mint akármely az Izrael 
nemzetiségi között. 

n* Lészen a,Dán olyan, mint 
a mérges kígyó az úton, és az ás
pis az ösvényen, mely meg-mar-
ja a lónak farkát, hogy a rajta 
ülö hátra essék. 

1S* A te szabadításodra várom 
az Urnák segítségét. 

'•• Az ellenség sereggel hábor
gatja a Gád nemzetiségét; de vé
gezetre ö diadalmas lészen. 



54 BALLAGI MÓR. 

Assertől jő az ő kövér kenye
re : Es ö királyoknak kedvese
ket ád. 

Naftali hamar szarvas, és szép 
beszédű. 

Joseph nevekedik : Neveke
dik mint egy forrás mellett : A 
leányok idestova járnak a biro
dalomba. 

Es noha a lövők meg-haragít-
j ák , és ellene vínak, és hábor
gatják : 

De azért az ő íje épen marad, 
és az ö karjainak kezei erősek a 
Jákobba vala hatalmasnak kezei 
által: Innen támadott Pásztor és 
Kő Izraelbe. 

A te atyádnak Istenétől va
gyon a te segítséged és a minden
hatótól áldottattál te meg áldás
sal onnan felyül az égből, áldás
sal az alatt való mélységből, em
lőnek és méhnek áldásával. 

A te atyádnak áldási nagyob
bak az én atyáimnak áldásinál, e 
világi magasságoknak 'kéváná-
sok szerint, és jöjjenek József
nek fejére és a Nazareosnak te
tejére, az ő atyafiai kőzett. 

Benjámin, ragadozó farkas : 

ao- Az Asernek kenyere kövér 
lészen, és ö ád gyönyörűséges 
gyümöltsöket a Királyoknak. 

a1# Naftali olyan lészen, mint 
a ki-botsáttatott szarvas és ékes 
beszédű lészen. 

22, A Jósef ollyan, mint a ter
mő ág, mint a forrás-víz mellett 
való termőág, sőt mint két ágak, 
melyeknek mindenike a kő a fal
nak magasságát fcl-haladja. 

23, Jóllehet keserűséggel illet
ték, és lövöldözték őtet, jóllehet 
gyűlölték őtet a lövöldözők. 

u' Mindazáltal az ö kézívének 
ereje által meg-maradott és meg-
erőssödtek az ö kezeinek karjai, 
a Jákob erős Istenének keze ál
tal , annak okáért lett az Izrael
nek pásztora és köve. 

zb' A te atyádnak erős Istene 
által, mondom, hogy vágynak 
ezek, a ki téged segéli, és a min
denhatótól, kimeg-áldott tégedet 
mennyei áldásokkal ott fenn, és 
itt alatt való földi áldásokkal, em
lőknek és méhnek áldásival. 

a6, A te atyádnak áldási, (me
lyek erössebbek az én atyáim
nak áldásoknál) mind örökké lé
gyenek Jósefnek fején, és az Ő 
atyafiai közzül választatottnak te
tején. 

a7, A Benjámin ollyan lészen, 
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Reggel ragadományt eszik és est-
ve a zsákmányt osztja. 

Káldi. *) 
V Hivá (szolitá) pedig Jákob 

az ö fiait, és monda nékik: Gyűl
jetek egybe, hogy megjelentsem, 
a mik reátok következnek (hogy 
hirdessem meg a mi ti reátok kö
vetkezendő) az utolsó napokban. 

a* Gyűljetek egybe és hallja
tok Jákob (Jákobnak) fiai, hall
játok Izraelt a (ti) atyátokat. 

3# Rúben az én elsőszülöttem, 
te én erősségem, és a fájdalom
nak kezdeti (és kezdete az én fáj
dalmamnak) : elsőbb az ajándé
kokban, nagyobb a birodalomban 
(Fölebb lettél volna az ajándé
kokkal , nagyobb a birodalom
mal). 

4 'Kiöntettél minta víz, ne 
nevekedjél: mert az atyád ágyá
ra hágtál (mert felhágtál az te 
atyádnak ágyára), és megfertéz-
tetted az ő ágyát (leppelét). 

5 ' Simeon és Lévi atyafiak, 
hamisságnak hadakozó edényi. 

6 ' Az ő tanácsokba ne jöjjön 
(menjen) az én lelkem, és az ő 
gyülekezetekben ne légyen az én 

mint a ragadozó farkas reggel ra
gadományt eszik, és estve sák-
mányt oszt. 

Csipkés Komaromy. 
*• Szóllitá azért Jákob az ö 

fiait, és monda: Gyüllyetek öszve, 
és meg-jelentem tinéktek, a mi 
következik reátok a napok utoly-
lyán. 

a* Gyüllyetek egybe, és haly-
lyátok-meg Jákobnak fiai, és hal-
gassatok Izraelre a ti atyátokra. 

3* Rúben én első-szülöttem 
vagy te, én erősségem, és az én 
erőmnek eleje, méltósággal és ha
talommal felső. 

*" Alhatatlansággal ollyan vol
tál mint a víz, nem le'szesz felső, 
mert a te atyádnak ágyára hág
tál, s akkor meg-ferteztetted : az 
én ágyamra hágott! 

5* Simon és Lévi atyafiak, erő
szaktételnek eszközei az ö szer
ződésekben. 

G" Az ő titkos tanácsokban ne 
menny óh én lelkem, és az ö gyü
lekezetekkel ne edgyesülly óh én 

*) A kézirati eltéréseket rövidség okáért és hogy annál jobban kitűn
jenek, zárjelek közé szedettem. B. M. 
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dicsőségem : mert ctühösségek-
ben (az ő haragjukban) megölték 
a férfiat, és az ő akaratjok sze
rint megásták (elrontották) a falt. 

7* Átkozott az ő dühösségek 
(az ö haragjok) mert vakmerő: 
és az ő boszonkodások, mert ke
mény": elosztom őket Jákobban 
(a Jákobba), és elszélesztem őket 
Israelben (Israelbe). 

8* Juda téged dicsérni fognak 
(tégedet dicsérnek) a te atyád
fiai, a te kezed (lészen) a te el-
lenségidnek nyakokon, imádni) 
fognak téged (imádnak tégedet) 
az (a te) atyádnak fiai. 

•• Oroszlánnak kölyke (Gyér 
mekded oroszlán) Júda: a prae-
dára felmentél (édes) fiam : meg
nyugodván lefeküdtél mint az 
oroszlán, és mint a nőstény orosz
lán, ki (kicosda) költi fel ötét ? 

I0, El nem vétetik a fejedelmi 
(királyi) pálcza Judából és a feje
delem az ő ágyékából, míg nem 
eljő a ki elküldetik, és ő lészen 
a nemzetségek várása. 

ll* A szőlőhez kötvén az ő 
vemhét (köti a szőlőkerthez az ö 
csitkóját), és a szőlőtőhöz, ó édes 
fiam, az ö nőstény szamarát : 
Megmossa borban a (az ő hosz-
szu) ruháját, és a szőlőnek véré
ben az ő palástját. 

* Szebbek az ö szemei a bor-

ditsösscgem! mert ö haragjokban 
meg-ölték a férfiat, és az ő aka-
rattyok szerint el-szakaszták az 
ökröket. 

7 Átkozott az ö haragjok, mert 
kegyetlen volt, és az ő búsúlá-
sok, mert kemény volt, el-osztom 
őket a Jákobban, és el-szélesz-
tem őket az Izraelben. 

8* Te Júda! tégedet ditsérnek 
a te atyádfiai, a te kezed lészen 
a te atyádfiai, a te cllenségignek 
nyakokon; meg-hajolnak te előt
ted a te atyádnak fiai. d 

9' Oroszlán kölyök a Júda , a 
prédából jöttéi-fel fiam : le-haj >1, 
fekszik mint az oroszlán, és mint 
a fene oroszlán, kitsoda költi-fel 
ötét? 

10, Nem távozik-el a királyi 
páltza Judától, és a törvény-tévő 
az ö lábai közzül, míg nem el-jö 
a Siló, és ő hozzája sok népek 
gyűlnek. 

," ' Köti a szőlő-tőhöz az ő sza
marát, és a nemes szőlő-tőhöz az 
ö szamarának vemhét; meg-mos-
sa borban az ö ruháját, és a sző
lőnek levében az ő öltözetit. 

i2. p i r o s s a k lesznek az ő sze-



A MAGYAR BIBI 

nál, és a fogai fejérbek a tejnél 
(és az ő fogai a tejnél fejérbek). 

l3, Zebulon a tenger partján 
lakik (a tengernek partján lako
zik) és a hajóknak állásával elér 
(mind) Sidonig. 

v*. Issakhar erős szamár a ha
tárok között letelepedvén (Isa-
ehar, mint az erős szamár az ha
tárok között fekszik). 

,5 , Látá a nyugodalmat, hogy 
jó volna : és a földet hogy jeles 
jó : és meghajtá vállát a hordás
ra (az hordozásra), és lön adók
kal szolgáló (és adó fizető lön). 

,c* Dán, megitéli az ö népét, 
.mint más nemzetiség is Israelben 
(mint akármely az Israel nemzet
ségek között). 

!t* Dán, kigyó légyen az úton, 
szarvas kigyó az Ösvényen, meg
marván (megmarja) a lónak kör
meit, hogy hátra essék a rajta ülö. 

,8, A te szabadi tódat várom 
(megvárom) Uram. 

IU* Gád felövedzve harcol ö 
előtte, és felövedzik hátra (Gad 
ki ellen felkészülve hadakozik az 
ellenség, és ö diadalmas leszen 
hátul). 

20. Aser, zsiros (kövér) az ö 
kenyere és gyönyörűségeket ád 
a királyoknak. 

21 • Naftali, kibocsátott szar-
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mci a bortól, és fejérek az ö fo
gai, a tejtől. 

,3 , A Zebulon a tengereknek 
rév parttyán lakozik, és ö lészen 
az hajóknak ki-kötő helye, és az 
ö határa Sidonig. 

14, Az Issachár, tsontos szamár, 
ki fekszik a kettős tereh kö
zött. 

15, Es látván a nyúgadalmat 
hogy j ó , és a földet hogy kies, 
meg-hajtya hátát a tereh hordo
zásra, és adó-fizető lészen. 

16• A Dán, meg-itéli az ö né
pét , mint az Izrael nemzetségi
nek edgyike. 

l7 ' Lészen a Dán kigyó az úton, 
s ugró kigyó az ösvényen, mely 
meg-marja a lónak sarkát, hogy 
a rajta-ülő ember hátra essék. 

l8* A te szabadításodra várom 
a Jehovát! 

,9, A Gádot, sereg fogja hábor
gatni! de ö is sereget háborgat 
végezetre. 

20# Az Aserböl, kövér lészen 
az ö kenyere, és ö ád királyi gyö
nyörűségeket. 

%u A Naftali, el-eresztetett nős-
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vas, és szépségnek szózatit ad
ván (és a szépségnek beszédit 
szólja). 

2'2, Felnevekedő fiu a Jósef, 
felnevekedő fiu és ékes tekintetű; 
a leányok futosnak a kőfalon. 

23 ' De megkeserítették ötét és 
feddődtek (háborgatanak ő vele) 
és irigykedtek (irigykettenek ő) 
reája a nyilasok. 

Ui' Erősen ült az ő kézija (De 
erősben megmaradott az ő kézi
ja) , és megoldattanak az ö kar
jainak és kezeinek köteli a Já
kob hatalmasának (hatalmas Is
tenének) kezei által: onnét pász
tor jött k i , Izraelnek köve (an
nak okáért pásztora lőtt Izrael
nek és köve). 

z5. Az atyád Istene (A te 
atyádnak Istene) leszen (az) te 
segítőd (segítőd), és a mindenha
tó megáld téged felyül az égnek 
áldásival (és) az alatt fekvő (va
ló) mélységnek áldásival. 

26, Az atyád áldási meg-erő-
sittettek az ő atyáinak áldásival 
(A te atyádnak áldási felyülha-
ladják az ő atyáinak áldásit): 
míglen eljőne az örökkévaló hal
moknak kívánsága : (azok) le
gyenek a József fején és a (Na-
zaraeusnak) tetején az az ö atya
fiai között. 

tény szarvas, mely ád ékes be
szédeket. 

n' Termékeny ág a Jósef, ter
mékeny ág a forrás mellett, ága
zatinak mindenike felmégyen a 
kő-falra. 

23, Jóllehet keserűséggel illet
ték őtet, és lövöldözték, jóllehet 
gyűlölték őtet a nyilasok. 

24, Mindazáltal meg-maradott 
erejében az ő kézíve, és meg-
erősödtenek az ő kezeinek kar
jai, a Jákob Erőssének kezeitől; 
s onnan lett az Izraelnek pász
tora és köve. 

"• A te atyádnak Istenétől, a 
ki téged segéli, és a mindenható
tól, ki meg-áldott tégedet meny-
nyei áldásokkal ott fenn, itt alatt 
való mélységbeli áldásokkal, em
lőknek és méheknek áldásival. 

26, A te atyádnak áldási (mely-
lyek erősbek az én szüleimnek 
áldásinál) e világ halmainak vé
géig : a Jósefnek fején; és az ö 
attyafiiai közzül választatottnak 
tetején. 
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27' Benjámin ragadozó far
kas , reggel praedát eszik és est-
ve ragadományokat (zsákmányo
kat) oszt. 

Bloch-Ballagi. 
Es szólitá Jákob az ő fiait 

és monda: gyűljetek öszsze, kogy 
megjelentsem ti nektek, a mi rá
tok következendő az idők foly
tán. 

*" Gyülekezzetek egybe és 
hallgassatok, Jákob fiai : hall
gassatok Izraelre, a ti atyátokra. 

3< Ruben, te első szülöttem 
vagy, erőm, tehetségem zsengé
je : elsőséged méltóságban, első
séged hatalomban. 

4. De hogy felbuzdultál, mint 
a viz : elsőbbséged ne legyen; 
mert atyád ágyára hágtál; akkor 
azt megfertőztetted! fekhelyem
re hágott! 

5* Simeon és Lévi, testvérek : 
erőszak eszközei az ö fegyvereik. 

6 ' Tanácsokba ne jusson én 
lelkem, gyülekezetükkel ne egye
süljön én díszem: mert búsultok
ban megölték a férfit, s kényük
ben megbéníták az ökröt. 

7- Átkozott az ö haragjuk, 
mert erőszakos, s az ö búsulásuk, 
mert kegyetlen : eloszlatom őket 
Jákobban, elszélesztem őket Iz
raelben. 

OT" A Benjámin, ragadozó tar
kas, reggel ragadományt eszik, 
és estve zsákmányt oszt. 

Tarkányi. 
'• Eléhivá pedig Jákob az ö 

fiait, és monda nekik : Gyűljetek 
egybe , hogy megjelentsem nek
tek, a mik rátok következni fog
nak a jövendő napokban. 

2* Gyűljetek egybe, és halljá
tok, Jákob fiai, halljátok atyáto
kat, Izraelt. 

3* Rúben, elsőszülöttem! te én 
erősségem, és fájdalmam kezde
te , első az ajándékokban, na
gyobb a hatalomra nézve, 

** Szétfolysz mint a víz , nem 
fogsz növekedni; mert atyád fek
vőhelyére léptél, és megfertőz
tetted az ö ágyát. 

bm Simeon és Lévi testvérek, 
gonoszság harcos eszközei. 

5* Tanácskozásukba ne men
jen az én lelkem, és gyülekeze-
tökben ne legyen az én dicsősé
gem : mert dühösségökben meg
ölték a férfiat, és önkény Ökben 
a falat aláásták. 

7* Átkozott az ő dühösségök, 
mert vakmerő; és boszankodá-
suk, mert kemény, elosztom őket 
Jákobban és elszélesztem őket 
Izraelben. 
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8> Júda ! téged dicsőítnek 
atyádfiai, kezed ellenségeid nya
kán lesz : és meghajolnak előtted 
atyádnak fiai. 

!,• Oroszlánkölyök Júda — 
ragadozástól emelkedtél fel, fiam: 
térdre ereszkedik, lefekszik mint 
az oroszlán, mint a nőstény orosz
lán, ki költi fel ? 

I0* El nem múlik a kormány-
vessző Júdától, s a vezérbot lá
bai közül : valameddig Silóhra 
járnak, s neki engedelmesked
nek a népek. 

**' Szőlőtöhez köti vemhét, 
nemes venyigéhez a szamárfit : 
borban mossa ruháját, a szőlő pi
ros nedvében öltözetét. 

12# Szemei pirosak a bortól, fo
gai fehérek a tejtől. 

13, Zebulon a tenger partján 
lakozik, a hajók kikötőinél, s 
egyik széle Sidonig ér. 

u* Izsákhár erös-csontu sza
már; clnyujtódzik a cserények 
közt. 

15, Es látván a nyugodalmat* 
hogy jó , és a földet, hogy gyö
nyörű : meghajtja vállát a teher-
hordozásra, s szakmányos mun
katevővé lesz. 

10, Dán döntő ítéletet teend 
népe közt mint Izrael nemzetsé
ginek akármelyiké. 

8' Juda! téged dicsérni fognak 
atyádfiai; a te kezed ellenségeid 
nyakán lesz, és meghajolnak előt
ted atyádnak fiai. 

<J' Júda, ifjú oroszlán; ragado
mányra kelsz , fiam! s nyugodni 
lefekszel, mint az oroszlán és 
mint a nöstényoroszlán, ki költi 
fel őt? 

10* El nem vétetik a fejedelmi 
pálca Júdától, és a vezér az ö 
ágyékából, mígnem eljö a ki el
küldetik , s ö leszen az , kire a 
nemzetek várakoznak. 

1V Oh fiam! ő a szőlőhöz köti 
vemhét, és a szőlőtöhez nőstény
szamarát. Ruháját borban mossa 
meg, és palástját a szőlő vérében. 

n' Szemei szebbek a bornál, 
és fogai fehérebbek a tejnél. 

13, Zabulon a tenger, partján 
lakik , és a hajók kikötőhelyén, 
elérvén Szidonig. 

14, Isszakar erős szamár, mely 
a határok között fekszik. 

15, Látván , hogy jó a nyuga
lom , és földe legjobb, meghajtja 
vállát a teherhordásra, és adófi
zető lészen. 

16• Dán ítélni fogja népét, mint 
más nemzetség Izraelben. 
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n" Lészen Dán kígyó az úton, 
szarvaskigyó az ösvényen : mely 
a 16 sarkát megmarja, hogy a raj • 
taülö hátraessék. 

18# A te szabadításodra vára
kozom, Jehova! 

19, Gád, sereg sarkallja, majd 
ö van annak sarkában. 

20- Aserröl: kövér az ö élelme, 
királyi c&emegéket szolgáltat. 

21 • Naftáli terebély tölgyfa, 
mely gyönyörű sudarakat hajt. 

r-í. Termékeny hajtás Jósef, 
termékeny hajtás forrás mellett; 
ágazati felnyúlnak a kőfalra. 

23# Keserítik , lövöldözik: és 
háborgatják az íjasok. 

24' De szilárdul marad az ö 
íve, megerősödnek kezeinek kar
jai : annak keze által, ki Jákob 
ereje, onnan hol pásztora, kő
szirté Izraelnek. 

25- Atyád Istenétől, ki segél
jen ; a mindenhatótól ki téged áld
jon meg, mennyei áldásokkal fel-
jü l , a mélység áldásival, mely 
alant terül, emlőknek és méhnek 
áldásival. 

*•' Atyád áldásai túltesznek 
az. ős bércek áldásin, az ősvilág 
halmainak kellemein; Jósef fe-

n' Dán kigyó lesz az utón, 
szarvas kigyó az Ösvényen, meg
marván aló körmeit, hogy a raj-
taülö hátraessék. 

18, A te szabadításodat várom, 
Uram! 

19, Gád felövezve harcol előtte, 
és háta mögött is védelme lesz. 

20- Áser kövér kenyérrel él, és 
csemegéket ád a királyoknak. 

a K Naftali, kiszabadult szarvas, 
és kellemes szózatokhoz értő. 

'*•'*•> Növekedő fiú József, neve
kedő fiú és ékes tekintetű ; a le
ányok futostak a kőfalon. 

23# De megkeserítették őt, és 
pörlöttek és irigykedtek rá a nyi
lasok. 

24, Azonban az Erősre volt he
lyezve az ö kézive, és karjaínak 
s kezeinek kötelei megoldottak 
Jákob Hatalmasának kezei által, 
így támadt a pásztor, Izraelnek 
alapköve. 

26# Atyád Istene leszen segítőd 
és a mindenható megáld téged 
onnan felülről az ég áldásaival, 
alant a mélység áldásaival, az 
emlők és anyaméh áldásaival. 

26- Atyád áldásai felülhaladják 
az ö atyáinak áldásait, miglen 
eljö az örök halmok óhajtása : 
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jére szálljanak, a fivérek jeles-
bikének tetejére. 

u7, Benjámin ragadozó farkas, 
reggel ragadományt eszik, és este 
zsákmányt oszt. 

szálljanak azok József fejére a 
nazareus fejetetejére atya fiai kö
zött. 

27, Benjámin ragadozó farkas, 
reggel zsákmányt eszik ; és este 
ragadományokat oszt. 

A most közlött szakasz eredetiben az ős hajdankor költészeté
nek egyik legsajátságosabb példánya, hol a tárgy magasztossága a 
formának bizonyos játsziságával oly ellentétet képez, mely az egész
nek más nyelven visza nem tükröztethető gyermeteg színezetet 
kölcsönöz. 

Szerző a nemzetségek neveinek etymologiájával játszik, hogy 
mindegyiknek egy-egy sajátságát kiemelje. Judit kapcsolatba hozza 
a jódah, dicsőíteni igével; Zebulont,zabál, lakni-val; Issakhár, szák
hír, teherhordó, napszámos-s&l', Dán, dún döntő ítéletet tenni-vel; 
Gádra kettős szójátékot csinál gedúd sereg és gúd szorítani, sarkal-
lani, kifejezésekkel; Aser az egyező hangú áser boldog lenni igével 
állíttatik Össze és ily szójáték kedveért, midőn Naftali nemzetségéről 
szól, nem azt, hanem ennek atyját, Józsefet nevezi, hogy a József 
névvel rokon termékenység gondolatát adhassa ki. 

A képek ennélfogva nem minden erőtetés nélkül jönek ngyan, 
de mégis találók és az egész előadás , ha a kifejtés hiánya miatt 
közérthetőségben fogyatkozik is , annál többet nyer költészeti ha
tásban. 

A jelentős rövidség, melylyel a gondolatok kifejezvék, többet 
sejtet, mint a mennyit a szó mond, s a gondolatnak e hajnali deren
gése, mely teljes világosságot a jövendő kelő napjától vár, sajátsá
gos rejtélyes bájt ád az egésznek. 

Azonban e kezdetleges és mindamellett maga nemében szép 
forma a fordító elébe oly nehézségeket gördit, melyekkel sikeresen 
megmérkőzni szinte lehetetlen, a megközelítést megkísérni dicsőség. 

Lássuk mikép sikerültek az eddig tett magyar kísérletek, ré-
szenkint. 

1. v. A mi reátok találkozik Heltainál inkább a héber betühez 
(a mi benneteket ér) , mint a magyar nyelv szellemében hü, jobban 
Károlyinál: a mi következendő reátok, hangzatosabb a kézirati Káldi: 
a mi tireátok következendő. — A vers végét leghívebben adja Ko-
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máromi, így : a napok utolján, mely jósi sajátságos kifejezés tulaj
donképen annyi mint : idők folytával, a mint hogy e szavak Bloch-
Ballagi-nál inkább értelmezöleg mint anyaghíven fordítva is vannak. 

2. v. A Károlyinál beszúrt: mondok, teljesen felesleges és mint
hogy a párhuzamosságot lerontja, a mondatot formájából kiveszi. 

3. v. Heltai a héber szaggatottságot általában szerencsésen utá
nozza, míg Károlyi a ki viszonyítóval és a vers végére toldott voltál 
volna szókkal a verset jelleméből egészen kiforgatja, ellenben az 
egyes kitételek visszaadásában hívebb mint Heltai, ki mint Luther a 
J"IN£7 17V szókat így fordítja : első az áldozásba, holott DNÍ27 inkább 
méltóságot jelent. Hasonló viszony van a nyomtásbeli és kézirati 
Káldi közt a Vulgata szövegének visszaadását illetőleg. A Vulgata 
szövege így hangzik: „Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea, 
et princípium doloris : prior in donis, major in imperio." e szerint 
Káldi kéziratbeli fordítása: folebb lettél volna az ajándékokkal stb." 
a latin eredetitől eltér, míg anyomtatásbeli „elsőbb az ajándékokban, 
nagyobb a birodalomban1,1 híven ragaszkodik ahhoz és sokkal nyo
mósabb mint a Tárkányiféle : „első ajándék okban, nagyobb a hata
lomra nézve.u 

4. v. Heltainál: „könnyen indultál mint a vizíl nem rossz, bár 
hívebb és szebb így: „fel buzdultál mint a vizu (Bloch-Ballagi), mi
után a hé|)6r kifejezés pachaz. a. m. efferbuisti, a Septuagintában 
igen helyesen ^v^oiaag felbuzdultál. Károlyi fordítása : „de mivel
hogy haj'andó (mire?) voltál mint a vizLl sem az eredetinek értelmét 
nem adja vissza, sem magában megfogható gondolatot nem ád s alig 
képzelhető, honnan vette e különös fordítást. Tremelliusból nem me
ríthette, mert az így hangzik : rapiditate aquarum instar ruens", 
Pagninus-ból sem, ki így fordít: „festinatio 3Ícut aquae", tehát csak 
a régi szótárok vezethették félre , melyekben a pachaz szó a latin 
praeceps-sel adatik vissza és melyet Károlyi az akkor még meg nem 
állapított érteményü hajlandó szóval hitte magyaríthatni. Hasonló
kép hibás Károlyinál a vers végének fordítása : mert a te atyádnak 
ágyára hágtál, és az én ágyamat megferteztettedíl, hol az eredeti szö
veg egy egész mondattagja kimaradt. Molnár, mint más számtalan 
kihagyásokat, úgy ezt sem vette észre; de igen is Tótfalusi Kis Mik
lós, ki azt ki is egészítette, í gy : „akkor megfertőztetted azt az én 
ágyamat, felhágván, arra.u Azonban Tótfalusi igazítása azonkívül, 
hogy igen vontatott, nem is hü, mert a mondat tagjait nem úgy sza-
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kítja meg, a mint az eredeti szövegben a harmadik személyü áldh 
felhágott kifejezésnél fogva meg kell szakítani. E szerint az egész 
vers így taglalandó : mert atyád ágyára hágtál; akkor azt megfer
tőztetted ! Agyamra hágott; (Bloch-Ballagi). — Komáromy a vers vé
gét helyesen fordítja, de eleje véghetetlen bágyadt és magyartalan : 

állhatatlansággal olyan voltál mint a viz.u 

5. v. Heltai elég hiven és hatályosan: az ö fegyverek mordály 
fegyver, mig Károlyi a Tremellius fordítását : instrumenta violentia 
conventionibus ipsorum (a mi)p szót a syriai m'chúr, despondere-
ből származtatván) értelmezve így magyarítja « álnokságnak fegy
vere volt az ö szerződések a Sekhemitákkal.u Szóval sem mondom, 
hogy e magyarázat egy általában helytelen, hogy tekintve a syriai 
mkurjo desponsatio kifejezést nem lehetne avval a rideg rpOp szót 
annyi joggal rokonítani, mint a hogy azt a yo vájni, átdöfni igéből 
döfő fegyvernek mondják : én csak azt kérdem : szabad-e ön ötle
teinket, melyeket s holnapi nap elseperhet, Isten öröklő igéje gya
nánt árulnunk? és a magunk értelmének isten igéje közepett kife
jezést adnunk , a mint itt történik, hol az eredetiben a Sekhemiták 
épenséggel nem említtetnek ? — Komáromy szinte Tremelliust kö
veti a nélkül azonban, hogy magának a szöveg bővítésére nézve 
annyi szabadságot venne mint Károlyi. A Vulgataféle „vasa iniqui-
tatis bellantia", Káldinál jobban van fordítva, így: hamisságnak ha
dakozó edényig mint Tarkanyinál : „gonozság harczos eszközeid 

6. v. Heltai e verset is, ha az egésznek értelmét tekintjük, elég 
helyesen fordította; csak az egy pxi szó visszaadásában hibázott, 
mely jelenthet ugyan önkényt, de vakmerő bátorságot soha; ellenben 
Károlyinál ismét olyat olvasunk, hogy el nem képzelhetni honnan 
vette. Ugyan is miután a régi bibliaszöveg hangoztatási jelekkel el
látva nem volt, tökéletesen megértjük, hogy fordíthatta a Vulgata a 
vers utolsó tagját : et in voluntate sua suffoderunt (eradicarunt mu-
rum), holott a maszoreticus szöveg szerint így fordítandó: et pro ar-
bitrio suo enervarunt bovem : mert -\W szó, ha így hangoztatik : 
"iVZJ, falat jelent, ha Titt?, ökröt jelent; de hogy akár az egyik, akár 
a másik szó valaha várost jelentsen, a mint Károlyi fordítja, arra 
nincs példa a bibliában. 

7. v. Itt Heltai az egyes kifejezések visszaadásában nem oly 
szerencsés mint Károlyi, kinél harag és búsulás, vakmerő és kegyet
len, elosztom és elszélesztem kifejezések fokozva erősbödő értelmük-
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kel az eredetinek megfelelöleg szép klimax-ot képeznek; azonban 
a sok segédige, a hosszú kötszók és a maradéki egészen fölösleges 
kifejezésnek ismételt betoldása, e mondatot is vontatottá, bágyadttá 
teszik. A Vulgata a héber ni5?-t indignatio szóval és ennek meg
felelöleg Káldi és Tarkányi magyarul boszonkodással teszik ki, 
mi a megelőző dühösség kifejezéséhez képest a gondolatot inkább 
gyöngíti. 

8. v. Megjegyzésre méltó , hogy, míg a kézirati Káldi a jelen
nek formáját használja a jövő kifejezésére „tégedet dicsérnek11, „imád
nak tégedet1,1, a nyomtatásban az összetett futurum „téged dicsérni 
fognak" és „imádni fognak tégedet" használtatik. Tarkányi első 
helyen a nyomtatott Káldit, a másikon a kéziratbelit követi, s ez 
úton az egyes mondatoknak részarányos idomzatos alakot ád. 

9. v. E vers értelmét Heltai és Károli egyformán hibázták 
el ; mert ha az áláh ige, mint sokan akarják, az állat növekedése 
kifejezésére használatban volna is , a mint valósággal nincs , még 
akkor is, így kellene a fordításnak hangzani : „ragadozástól felnö
vekedtél fam," s nem mint Heltainál van, nagy gyözedelmek által, 
mégkevésbé nem, mint Károlyinál van „a gyakorta való diadalom
nak általa,11 • miután teref diadalt, győzedelmet soha nem jelent. 
Gyermekded oroszlán is ügyetlen kifejezés, melyet a kézirati Káldi 
is megtart. Mindezek mellett még Károlyinál a kötszók helytelen 
használása az előadásnak prózai szint ád. Komáromy e verset he
lyesen fordítja. Szószerint és mégis formahíven is Bloch-Ballagi. A 
Vulgata értelmét jelesül adja Tarkányi. 

10. v. E versről egész könyveket irtak, a rabbik úgy mint az 
egyházi atyák a messiásra vonatkozó jóslatot olvastak ki belőle, 
mig mások semmi olyast nem találnak benne, és minden kifejezés
ben pusztán Júda nemzetsége túlsúlyának, uralkodása tartósságának 
szép festését látják. Ily esetben a hü fordításnak már az a feladata, 
hogy eredetiét úgy tükrözze vissza, miszerint a többértelműség ab
ban is meglegyen, a minthogy az egyházilag elismert classicus an
gol fordítás is úgy adja : the sceptre shall not depart from Judah, 
nor a lawgiwer from between his feet, until Shiloh come; and unto 
him shall the gathering of the people be, magyarul: A királyi pálcza 
el nem szakad Judahtól, sem a törvénytevő az ö lábai közül, míg
nem eljö a Silóh, és ö hozzája a népek gyülekezése lesz. Ily szel-
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lemben fordították minálunk e verset Heltai és később Komáromy. 
Geleji Katona István az 1649-ben megjelent „Váltság titka" czímü 
munkájában 46. 1. szóról szóra épen úgy fordít mint az angol Í Nem 
távozik el a Judától a királyi pálcza és a törvénytevő az ö lábaitól, 
mígnem eljövend a Siloh és ő hozzá lészen a népeknek gyülekezé
sek"; ellenben Károlyi itt is inkább magyarázást mint magyarítást 
ád, s nem azt mondja, a mit az eredeti jelent, hanem mi arról az ő 
értelme; sem birodalom nincs az eredetiben sem maradék, sem 
Messiás, hanem az első kettőnél azoknak képes kifejezései, az utol
sónál a számtalan értelmezéseket nyert Silöh szó. — Hasonló szel
lemben magyarázva fordította már elébb e verset Melius Péter 
1563-ban kijött válogatott predicatióiban 32. 1. „A királyi istáp a 
Judának nemzeteitől, és a bíró és törvénytevő a Judának magvától és 
lábai közül addig el nem vétetik, míg el nem jő a Siló, a Messiás: és 
a népek nagy gyűlések leszen a Silóhoz." Melius tehát a magyarázás 
mellett a fordítást is oda teszi, s így a magyar olvasó az eredetinek 
puszta szövegéről is képezhet magának némi fogalmat, a mi Káro
lyinál épen lehetetlen. — Káldi a Vulgata szövegét adja híven. 
A Vulgata pedig !ihv helyett, úgy látszik, n îtf missus, qui mit-
tendus est — olvasott, és azért Káldi is helyesen : „mig nem eljö 
a ki elküldetik." 

Sebestyén István a Budán 1835. megjelent Messiologiájában 
71. 1. — 84. 1. kimerítő körülményességgel igen értelmesen érteke
zett e versről, s mondhatom, a ki az ott elmondottakat megolvassa, 
körülbelül mindazt megtudhatja, a mit a külföldön e versről irtak. 
Fordítása így hangzik : „Nem távozik el Judától a királyi pálcza és 
a törvénytevő, az ő maradéki közül, míg nem eljö a Siló és neki lesz 
engedelmeskedése a népnek." 

11. v. Mennyire tartotta Káldi a Heltai fordítását szeme előtt, 
mutatja azon körülmény, hogy kéziratában az erdélyi tájszót „csitkó" 
csikó helyett is átvette tőle. A nyomtatásbeli fordításban már a he
lyesebb vemhe szóval cseréli fel. Károlyi és utána Komáromi a sza
már szót használja, a mi semmi esetre nem helyes, mert y>p = JiJTlffa 
asellus. 

12. v. Heltai a Vulgatát követve ajajin, borhoz és cliálab, tej
hez kapcsolt je ragot fokozást jelentőnek veszi, s e felfogáshoz ké
pest igen szépen adja az eredeti értelmét; azonban az összefüg
gés világosan mutatja, hogy itt a min rag eszközt jelentő; mert 
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Juda lakhelyének termékenységét akarja kiemelni, s tulajdonképen 
csak azt akarja mondani, hogy Juda földe gazdag borban és termé
keny legelökben. Károlyi és utána Komáromy e verset teljesen jól 
fordították. 

13. v. Heltai ismét hü és elég szép, Károlyi szokása szerint 
toldozgat, mert az ö lakása szók nincsenek az eredetiben; Komá
romy pedig a betühez ragaszkodva az értelmet elfordítja, mert az 
eredeti nem azt mondja, hogy „ö (Zebulon) lészen a hajóknak ki
kötő helye", hanem, „a hajók kikötőinél lakozik." Káldi a Vulgata 
értelmét hasonlókép elhibázta. Ez így hangzik : „Zebulon in litore 
maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad Sidonem," 
mi is így fordítva : „Zebulon a tenger partján lakik, és a hajónak 
állásával elér Sidonig," az eredetinek nyilvános csonkítása, mert a 
vers második része tulajdonképen participialis constructio által ösz-
szevont két részből áll, melynek második része „elérvén Sidonig" 
lakik-ra vitetik. Tarkányi Káldi e hibáját helyreütötte. 

14. v. Károlyi Tremellius értelmét követi, de mily hosszadal
mas körülírással! Tremellius röviden így adja e verset : „Jissacar 
asinus ossibus valens, cubans inter duas sarcinas," mire valók már 
hát Károlyinál az : olyan mint és hátára vetett szók, melyek az ere
detiben nincsenek. Avagy tán euphemismus végett szúrta be az 
olyan mint szókat ? Erre semmi szükség, mert a szamárral való ösz-
szehasonlítás csak nekünk botránkoztató, de a keleti embernek nem 
az ; a mint hogy az arab példabeszéd a bátor harczfit hamrulharbi, 
harcz szamarának nevezi, és az Omajjidok utolsó sarja, II. Marvan 
khalif, fáradhatlansága miatt disz jelzőül nyerte a szamár nevet, te
hát itt euphemismusnak helye nincs ; de meg a fordítónak eredetijét 
szépíteni nem is szabad. Bloch-Ballagi az újabb magyarázók értel
mét követi. — „A cserények közt feküdni," úgylátszik szójárásos 
kifejezés volt a pásztorok kényelmes életéről. 

15. v. E vers magyarításában is Heltai fordítása az eredetihez 
hívebb, de itt Károlyi legalább magyarabb, szebb, különösön, ha a 
felesleges dolog szót, mely a héber szövegben nincs, elhagyja. A vers 
végén az *DV szót fordítatlan hagyta és e hibában Káldy és Komá
romy is követik. 

16. v. E vers elejét Bloch-Ballagi körülírva fordítja, így nDán 
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döntő ítéletet teend" hogy a héber eredetinek szójátékát Dán jádin, 
lehetőleg utánozza. 

17. v. Heltai ismét szabatos és hü, Károlyi pedig, mint ren
desen, szót szaporít hiába s ez által a kifejezésnek minden erejét 
elveszi : olyan, mint, mérges ember az eredetiben nincs, s nincs is rá 
semmi szükség. 

Az angol bibliatársaság eszközölte kiadásokban Károlyi sa
ját hibáihoz még egy gonosz sajtóhiba járult „a lónak sarkát" he
lyett a lónak farhát, a mi itt absurdum. 

18. v. Az eredetit itt kétfélekép lehet érteni, vagy így : 
„szabadításodra várom a Jehovát," a mint Komáromy fordítja, vagy 
így : „a te szabadításodra várokozom, o Jehova" a mint Bloch-Bal-
lagi fordítja; de a Károlyi fordítása mindenképen rósz, mert az Úr 
segítségéről nincs az eredetiben szó. 

19. v. A szókkal való játszás, mely, a mint fentebb megje
gyeztük, az egész darabnak egyik kiváló sajátsága, e versben tető
pontját éri, a mit már csak a külhangzás után is könnyű megítélni. 
A vers ugyanis így hangzik : Gád gedűd jegúdenú, veim jágúd ákéb. 
Igen jól tudjuk , hogy semmi sem bajosabb ; mint az ily játsziságo
kat fordítva utánozni. De mert nehéz, sőt sokszor a teljes utánzás 
épen lehetetlen is , ez a fordítót azért nem szabadítja fel annyira, 
hogy meg se kísértse , a mint a mi bibliafordítóink tettek. Heltai 
rosszul értette az eredetit, s ennélfogva rosszul is magyarította. 
Károlyi az értelmét úgy a hogy adja ugyan, de eredetijének sza
vaira semmi tekintettel nincs. Közelebb jár eredetijéhez Komá
romy. A Vulgata fordítása : Gad accinctus praeliabitur ante eum : 
et ipse accingetur retrorsum, magában sem jó, de Káldi kéziratában 
még rosszul is van magyarítva : „Gád ki ellen felkészülve hadako
zik az ellenség, és ő diadalmas leszen hátul," jobb a nyomtatásbeli 
Káldi és a Vulgata szavaihoz Tarkanyinál is hivebb. Bloch-Ballagi 
megkísértette a szószerinti és még is az eredeti szójátékot is lehető
ségig visszatükröző fordítást „sereg sarkallja (az az sarkában van, 
szorítja), majd ö van annak sarkában (azaz majd fölibe kerekedik 
az öt szorító ellenségnek)." 

20. v. Mind Heltai mind Károlyi félreértették a szók füzetét: 
„Az Asernek kenyere" a mint Károlyinál van, épen nincs az erede
tiben. Komáromy helyesen fordított, és lényege szerint Bloch-Ballagi 
vele egyező. 
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21. v. E vers magyarításában a régi fordítások mind egyezők, 
csak a Bloch-Ballagiféle egészen eltérő , s azon alapszik, hogy az 
újabb magyarázók legtöbbjeivel a masoreticus hangoztatástól elté-
röleg íiS^K tölgyfá-t olvas. 1840-ben kijött bibliai müvemben erre 
nézve e nyilatkozat olvasható : „E vers fordításában a Septuagintát 
követtem: először, mivel e fordítás szerint a kép egységet és költői 
szépséget nyer; másodszor : mivel a kép egészen héber modorban 
van (1. Zsolt. 1. f. 3. v. 92. f. 13. v.) és harmadszor : mivel igen il
lik Naftali későbbi viszonyaira. Naftali számos, népes és így messze 
terjedő nemzetség (1. Num. 1. 41 . v.) és Libanon bérczei között el
nyúló tartománya felette erdős vala." 

22. v. E nehéz értelmű vers magyarítása Heltainak sem sike
rült ugyan, és különösen az utolsó súr szónak birodalommal fordí
tása épen megfoghatatlan: de még is remeknek mondható a Károlyi 
fordításához képest; mely az érthetetlenséggel egybekapcsolt ízet-
lenségnek valóságos non plus ultrája. Avagy képzelhetö-e ily költé
szeti beszéd : „ Jósef olyan, mint a termő ág, mint a forrásviz mel
lett termő ág , sőt mint két ágak (ennek az eredetiben semmi nyo
ma), melyeknek mindenike a kőfalnak magasságát felhaladja." — 
Semmi sem tüntethetné ki jobban c magyarításnak helytelenségét, 
mint ha azzal a Komáromyféle ép oly hü mint találó fordítást vet
jük össze. Bloch-Ballagi Komáromyval egy nyomon járva így for
dít : „Termékeny hajtás Josef, termékeny hajtás forrás mellett; 
ágazati felnyúlnak a kőfalra." A Vulgata \ty szót szem értelmében 
vette, úgy hogy £JT^£ volna szemre való, innen Káldinál : ékes 
tekintetű. 

23. v. A kéziratbeli Káldiban helyesebb: háborgattatlak ö ve
le" mint a nyomtatásbeliben : feddődtek"1 a Vulgatának „jurgati" 
kifejezésére. 

24. v. Fentebb már kimondtam volt, hogy Károlyi a biblia 
magyarításában nem használta a héber eredetit, hanem másodrendű 
forrásokat követett és különösen latin fordítások után indult; ki ezt 
nem eléggé bebizonyított állításnak, tán puszta ráfogásnak nézné, 
vegye figyelembe, e versben az annakokáért kifejezést, mely meg
fogható , ha pusztán Tremelliust tartva szem előtt, e mondatban : 
„unde fűit pastor et lapis Israelis," az unde szót ez értelemben vet
te, hogy xnnak okáért; de a héber Dtóo ezt soha sem teszi, hanem 
mindig csak helyt jelentő értelemben használtatik. A kéziratbeli 
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Káldi hasonló hibába esik a Vulgata fordításában, mit a nyomtatás-
beli kiigazít, mig Tarkányi fordításában a kérdésben lévő kifejezés 
egészen elvész. Mennyivel helyesebb itt a Heltai fordítása, de kivált
képen a Komáromyé. 

25. v. E vers fordításában Károlyi különös eljárást követ : 
mig az első részt egy egész mondattal (mondom hogy vágynak ezek) 
megtoldja, addig a másodikban az eredetit csonkító összehúzás
sal él : „itt alatt való földi áldásokkal," e helyett : „a mélység ál
dásival, mely alant terül." A Vulgatát Tarkányi adja leghelye
sebben. 

Ha már most az elemzett fordításokon végig nézünk, ha a szö
vegeket egybevetve, azoknak értékét és egymáshozi viszonyokat el
fogultság nélkül mérlegeljük, Ítéletünk ekkép alakul : Heltai a tar
talommal együtt az eredetinek szóiami formáját is át akarja ültetni; 
de midőn az idegen szabású beszédet nyelvünkre átteszi, ezt nem 
birja mindig úgy ejteni, hogy a magyar beszédet természetes járásá
ból ki ne vegye, a mire mutatványdarabunk mindjárt első verse vi
lágos példát szolgáltat; általában azonban, bár nyelvérzéke nem 
biztos , müizlése nem szabályozott, még is többnyire szerencsésen 
birkózik meg nyelvünk akkori fejletlenségével. — Károlyi irálya 
nem tanulmányozott, parlagian magyar, de azért még sem természe
tes ; nem feszesen az idegen szöveghez alkalmazkodó, még sem szép, 
mert hangarány és kifejezési szabatosság nélkül áradozik. Nyelve
zete a közbeszéd színvonalán ritkán emelkedik feljebb, és ott is úgy 
forgolódik, hogy meglátszik , mikép formáról, nyelvcsinröl tudata 
sincs : told, fold, változtat az eredetin, hogy ennek tartalmi mását 
adja, nem is sejtvén azt, hogy irodalmi műnél a forma átváltoztával 
neme is átváltozik; mást mond, mert máskép van mondva. — Káldi 
öntudatos műgonddal fordít; keze alatt a nyelv elveszti merevségét 
és könnyű szerrel simul az idegen észjáráshoz ; az előtte szokásban 
volt körülirásos modor, a fogalmakat inkább leíró mint jelző kifeje
zésmód nála eltűnik, s ez által a beszéd szintúgy nyer érthetőségben 
mint szabatosságban; nyelve oly könnyű folyású, hogy az olvasó 
észre nem veszi, ha itt-ott idegenszerű fordulatot lop be a magyar 
beszédbe, és néhol oly szólást tesz kelendővé, mely nem egészen 
igazolható. A tökély e fokára azonban Káldi csak lassan fejlődve 
jutott el, s épen ez teszi birtokunkban levő kéziratát oly nagybe-
csüvé, hogy módot nyújt e fejlődés menete tanulmányozására. 
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A kézirati Káldi még oly függésben van a héberből forditó 
Heltaitól (néha Károlyitól is), hogy — a mint fentebb láttuk — sok
szor a miatt a Vulgatától is eltér. A nyomtatásbeli javított fordítás
ban ott, hol a héber és Vulgata közt eltérés van , e befolyás alól öt 
teljesen emancipálva látjuk, mig másutt meg még közelebb jár Hel-
taihoz; azonban általában itt már inkább a nagy nyelvmüvész Páz
mán iskolájának nyomaira akadunk. — Csipkés Komáromi eredetije 
nyelvét jobban érti minden elődeinél, de ö a szövegnek inkább be
tűjét tanulmányozza mint szellemét, inkább azt nyomozza mit jelent 
a szó, mint azt, hogy mily fordulat által nyeri azon lelket megkapó 
kiválóságát, mely a bibliai legegyszerűbb előadásnak is annyira sa
játja ; azért fordítása az eredeti betűjéhez ragaszkodó, inkább anyag-, 
mint alakhű, jobban adja a szót, mint annak lelkét, és sokszor 
a héber esze-és szavajárása szerint beszélteti a magyar bibliát. Mint
hogy azonban a valódi értelem adásában mindent megtett, a mi ak
koriban , az exegeticai tudomány akkori álláspontjához képest el
érhető volt, és fordítását úgy intézte, hogy eredetijénél se többet se 
kevesebbet ne mondjon : igen gyakran nem keresve is eltalálja az 
igaz hangot, és eredetijének finomabb árnyalatait, színezetét is tük
rözi vissza. Hűség tekintetében Komáromy bibliája az előtte megje
lent fordításokat egyről egyig mind messze túlhaladja. — Bloch-Bal-
lagi előképének oly mását törekszik adni, melyben — mennyire 
nyelvünk birja— amannak minden sajátságai, még különözései is 
utánozva legyenek ; tán többet akar mint a mennyit elbír, de úgy 
akarja adni az eredetit, a mint a szerző adta volna, ha magyarul be
szél ; visszatükröztetni akarja a nehézkes nyelvet úgy mint a könnyen 
folyót, eredetije hibáit, avult formáit úgy, mint annak szépségeit. 
— Tarkányi fordítása legszólóbb tanúság arról, hogy nyelvünk 
Heltai ideje óta mennyire fejlett, mennyit nyert szókincsi szaba
tosságban úgy mint szerkesztési könnyüség és hajlékonyságban; 
de Tarkányi szabályzott elöadásu nyelve, könnyű folyású irálya 
modern színezetű, s épén azért nem arra való, hogy az ó szövetség 
ódon egyszerűségét vagy az új szövetség egészen sajátos nyelveze
tét híven visszatükrözze. 

S itt nem titkolhatom el csodálkozásomat a felett is , hogy mi
dőn Tarkányi a Káldi nyomán eszközlendö fordításhoz fogott, azon 
megbe sülhetetlen bibliafordítási kincset, melyet Káldi kéziratában 
bírunk, felhasználni elmulasztotta. 
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Toldat 42. laphoz. Bolemann István, pozsonyi ágost. hitv. főisko
lai hittanár (Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levele. Röviden ma
gyarázta B. I. Pozsony 1860. 8-o. Pál apostolnak a Korinthusiakhoz 
irott első levele. Röviden magyarázta B. I. Pozsony. 1860. 8-o. Pál 
apostolnak a Korinthusiakhoz írott második levele. Röviden magya
rázta B. I. Pozsony 1860. 8-o). — Menyhárt János, dejbreczeni refor
mált főiskolai hittanár (Szentiratmagy árazási kézikönyv. A Timothe-
ushoz és Titushoz írt levelek. Debreczen, 1861. nagy 8-o). 

BALLAGI MÓR. 



A MAGYAR EL IGEKÖTŐRŐL. 
(Olvastatott az 1864. Január 4-dikén tartott akad. ülésben). 

A magyar el igekötő is fejlesztett k i , úgy mint a meg, többol
dalú átvitt jelentéseket, melyek az el etymonjának szószerinti érté
kéből egyszeriben meg nem érthetők, s így behatóbb fejtegetést 
igényelnek. E fejtegetésnek föladata kimutatni nyelvünk e jelenté
sek előállításában követett észjárását, s érthetővé tenni, hogyan ru
házhatott rá egy eredetileg csak helyviszonyra vonatkozó szóra en
nek eredeti szóértékén túljáró értelmeket. A meg igekötöt tárgyaló 
ilynemű fejtegetést már szerencsém volt a t. Osztály elé terjesz
teni * ) ; most annak kiegészítő párját akarom adni az el-re nézve. 

Mindenki látja, hogy az el igekötö etymonja azon el, mely az 
elö} első, el-ött-ben megvan s „pars antica"-t teszen. Erre nézve az 
el tökéletes ellentétese a meg-nék, mely a mög, (mög-ött) = pars 
postica"-hoz tartozik, mind amellett, hogy a meg átvitele* jelentései 
korántsem mind ellentétesek az eZ-éivel. Az ellentét azonban szem
lélhető p. o. e két ellentétes fogalmú igénél : menni és jőni, melyek 
egymáshoz ellentétes viszonyba állítva, amaz él emez meg igekötö-
vel egészíthető ki : elmenni és megj'óni. 

Elfogadva is , hogy az el igekötőnk az elő stbiben mutatkozó 
el = pars antica alapszóból származik , evvel eredeti jelentésének 
még csak egyik részét, t. i. a fogalom-anyagot tudjuk, melyből ala
kúit , de nem grammatikai viszonyítását is , melylyel szükségképen 
kell bírnia. Pedig szükségképen kell bírnia ilyennel, mert minden 
igekötö nem egyéb mint igehatározó (adverbium), melynek jelen
tésében benne van, akár kifejezett akár ki nem fejezett grammati-

*) Lásd : Nyelvtud. Közlemények II, 161. stb. 
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kai viszonyítás, származzék bár névszótöből vagy igetöböl, mint
hogy soha sem jelenti c s a k az t , a mit a viszonyítatlan névszótö 
vagy igetö. Az eZ-igekötönk igaz hogy hangalakjára ad unguem csak 
az , a mi az említett el a lapszó; de ez korántsem zárja ki azon kér
dést , vájjon milyen grammatikai viszonyítás lappang még az alap
szó fogalmán kivül az e^-nek mint igekötőnek egész jelentésében, 
és e viszonyítás ki nem fejezett volta vájjon eredeti-e vagy csak 
hangvesztés útján eléállott-e ? — Ha tekintetbe veszszük, hogy az el 
egyszerű menést, haladó mozgást jelentő igékkel egyesülhet, p . o. 
elmegy, elmúlik, elhalad, elfut stb., s más igéknél az egyszerű igeje
lentéshez nyilván a folytatólag haladó tartamosság-féle meghatáro
zást adja hozzá, p. o. elaggódik (rajta he tek ig) , eltart (soká), elteng 
stb., meg másoknál a bizonyos távolságban képzelt czélhoz való ju
tást fejezi k i , mint meghatározást , p. o. ellát (odáig) , elhallik (két 
órányira) , elhat, ellő (100 lépésnyire) s tb . , nem lehet kétség, hogy 
az el, melynek alapszava (szintén el) térfogalmi, mint igekötő hely
beli hova-irány szerint viszonyított adverbium értékével bír. Általá
ban a magyar igekötök főleg ilyen természetűek, t. i. irány (szoro
sabban : hova-irány)-adverbiumok : meg ( = megé), be, hé (= belé), 
neki ered, ki (==• k i vé ) , össze (jelentés szerint = egybe), túl (túljár 
az eszén, túl-lép a ha tá ron , azaz tovajár, tovalép *) , hozzá, rá stb. 

*) V. ö. a székelyes (háromszéki) tova éjféltől (M. Nyelvészet VI, 228) 
a mi nem más mint túl éjféltől, túl éjfélen (éjféltől számítva túl). Egyúttal itt 
maga a túl képzését is megmagyarázhatom. Azt vélem, hogy *to-val-ból vonó
dott öszsze , s egyik része to mutatónévmástő, másik része egy „latus, oldal, 
táj"-t jelentő alapnévszó, = cseremisz vei (tide vei ez oldal =• innenső oldal; 
tudó vei v. ves vei amaz oldal v. más oldal = túlsó oldal, p. o. jolon vesvel ku-
rukan a Volga túlsó része hegyes) , mely különben egy a csuvas al, eMel 
(om-al, aj-ol stb. NyK., II, 43. 48.), s a mordvinban is (ing-el = csuv. om-al 1. 
II, 313) és a lappban (mang-el I I , 306) mutatkozik. A to névmástö megvan a 
magy. ta-hát, te-hát-h&n is. E szerint túl, *toval tkp. „amaz oldal" (cseremisz 
tudo-vel), s az irányalapszóra ráértetvén a viszonyítás, = „amaz oldalra." De 
maga a tova (tóvá) is aligha más mint 'Hóval az l elkopásával (v. ö. estveí, 
estve) s így tétova (téve-tova) ugyancsak megfordított rendben a török o-jana, 
bu-jana (jan oldal) ; szintígy a kérdő hová , hova ebből lett : *ho-val, a mely 
az összetételre nézve török kan , *ka-jan "(ebben kan-g'i v. ö. NyK. I I , 461) 
mellé állítható. A viszonyrag meg van fejtve , mihelyest eredeti anyagszó
ra bírtuk visszavezetni: a magy. va , vá ragra nézve íme tán sikerült volna 
ez. Alkalmas például arra, hogy ily jelentésű puszta alapszó viszonyjeleló'vé 
lesz, szolgálhat a kojbál sar,=zsar felé,-hoz (p. o. tak-sar bari a hegyhez ment), 
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— A másik kérdés, hogy vájjon az el igekötőn ki is volt-e fejezve 
a benne értékileg foglalt hova-irány-féle viszonyítás, nem oly köny- ' 
nyen eldönthető. Mert régi nyelvemlékeink a mai el helyett álló bő
vebb alakot nem nyújtanak, ellenben széltiben ugyancsak a hátul 
csupasz eZ-lel élnek; az elé pedig, a melyen a kívánt irány-viszonyí
tás ki van fejezve, noha alapja egy az eMel, jelentésben ma is régi 
nyelvemlékeinkben is különbözik ezen el igekötőtől. Mindemellett 
számba kell venni, hogy régi nyelvemlékeink már nem olyan kor
ból valók, melyben a nyelv még semmi ragvesztéseket nem szenve
dett volna, olyanokat is , melyeknek alig maradt egy-két rámutató 
nyomuk, teszem azt, hogy a csupa igető mint jelenidöbeli egyesi 
3. személyalak szerepel, időjelelö és személyrag nélkül, a minek 
eredetileg s elejétől fogva lígyvoltát sehogysem hihetjük el; továbbá 
számba kell venni, hogy a nyelv, ha egy szóban elejt valami eredeti 
alkotórészt (p. o. ragot), azt nem teszi mindenkor valamennyi más 
szóban is , a melyekben ugyanazon alkotórész (p. o. rag) megvan, 
a mire legjobb például szolgálhat az, hogy egymás mellett mondjuk 
föl és alá (alá s föl járni), amabban el levén ejtve az irányjelelö 
á, é, emebben megtartva *) ; végre meg kell jegyezni, hogy néha 
ugyanazon egy szónak mind teljesebb, bővebb, mind rövidebb, ko-
pottabb alakja maradván fenn egymás mellett, ezen különböző ala
kokhoz némileg különböző jelentések ragadhatnak, a mint p. o. be, 
bé igekötö nem levén más mint belé, még sem lehet mondani belé-
födni valamit e helyett : befödni, sem beegyezni valamibe e he
lyett : beleegyezni. Ezen szempontokból tekintve az él igekötöt, azt 
kell hinnünk, hogy a meg, ki sorsa (melyek megé, kivé helyett van
nak) őt is érte, mind a mellett hogy a némileg különböző alkalma
zási körrel bíró elé van mellette, mely az el-hez körülbelül úgy áll, 
mint belé a be, bé igekötöhez. Föltevén tehát, hogy az el igekötö csak 
a hátúi ragvesztett elé, e föltételt mégis egykét positiv adattal is iga
zolhatjuk. Ugyanis a Tatrosi másolatban (1. RMNyelveml. III, 278. 
279.) eléfordúl eleve menni = transire, eleve múlni = praeterire, va-

ettől sári oldal. A magy. t>«-nak nem csak helyirányi alkalmazására nézve, 
v. ö. német zu (ebben : zu etwas werden), vagy a török helyirányi dativust 
a dönmek (valamivé változni) ige mellett. 

*) V. ö. sikkor, mikor, viszonyítórag nélkül, e helyett : -kort v. -koron, 
ellenben mihelyt ; de megint azonwoi e helyett: azonAaíí, azonAe/í. 
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lamint elve (elvé) mint postpositio = trans (Jordán elve trans Jor-
danem). De ugyanott elmenni is = transire, elváltoztaték = trans-
figuratus est, és a Bécsi codexben elvitelet = írawsmigratio. Az eleve 
pedig = mai elé {eleve j'óni procedere, eleve futni praecurrere), s az 
elve postpositiótól sem különbözik, oly kevéssé mint a belé séma ba, be
tol (HBeszédben: világbele), vagy a reá, rá sem a ra, re-tö\, kivéve 
a postpositiók nagyobb hangbeli elgyengülését *). Látjuk tehát, hogy 
egykét példában még fölváltva el és eleve (elé) fordul elé, az eleve 
múlni (elémúlni) = praeterire is a későbbi elmúlni, mai elmenni (va
lami mellett)-nek állván ellenében. Egy másik az él = elé mellett 
szóló adat az , hogy az elé comparativusa elébb, körülbelül odább je
lentésével , érték szerint az el (= weg, fórt) comparativusának mu
tatkozik ebben : elébbállani (1. NSzótár elébbáll; v. ö. még Kriza, 
Vadrózsák 486. 1. : dé nehogy akko'ra féltödbe elébb ájj hazól — 
értelem szerint annyi mint : el ne menj, el ne távozzál). — Az el 
igeköto így eredetileg azonos levén elé-vel, kopottságának foka egy 
a meg-, ki- és azon bel-ével, mely régi nyelvemlékekben a mai be, 
bé helyett fordul elé fóeZtelik, foZhivat). Nem szükség, ez elkopás
nak menetelét is meghatározni : azonban annyit tarthatunk erre 
nézve valószínűnek, hogy az elé régibb alakja eleve levén, ez 
előbb elve (a mi meg is van postpositio képében), végre elv, eV 
(ell) lett. 

Áttérvén most az el igekötő jelentéseinek fejtegetésére, abból 
kell kiindulnunk, hogy az a hova-irányt kifejező helyadverbium. 
Ha mint ilyen valamely egyszerű igét meghatároz, ennek legel
sőben is vagy valamely nézleti mozgást kifejezőnek, vagy ilyen 
mozgási ige fogalmára visszavezethetőnek kell lennie. A NSzótár-
ban (1. el 2.) erre nézve azon értelmezést találjuk, hogy el jelent 
„általán m o z g á s t , bizonyos helyről kimozdulást, legyen az tá
vozás vagy közelítés, p. o. menj el, jöj el, vigyétek el, hozzátok el.u 

De nem nem nehéz észrevenni, hogy a mozgás (távozás vagy kö
zelítés) fogalma itt nem az el-t, hanem az egyszerű igéket illeti, me
lyek igekötö nélkül vagy más igekötők mellett is mozgást jelente
nek. Az el-nek nyilván csak azon szerep jut , hogy az irányt jelölje 
meg, melyben az igébeli mozgást, az igecselekvés haladását kell 
képzelnünk. Ezen irány az el alapszói értelme szerint az eZó're-féle 

*) Az eleve, elve (elvöl is) „trans" jelentését alább fogjuk magyp Í&ZW. 
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hova-irány, melyből mint eredeti alapjelentésből az el igekötő jelen
tései meg is magyarázhatók. 

í.) Legelőbb nézzük azon el-t, mely = német iveg,fort, mely 
jelentése legtöbbször a valóságos mozgási (és mozdítási) igék mel
lett tűnik elé , p. o. elmenni fortgehen, weggehen, elhajtani forttrei-
ben, wegjagen. Itt mindenesetre az eZ-nek nézleti helyirányi jelenté
sét kell feltennünk, s így értelmeznünk : elöre-való irányban menni 
v. hajtani, vagy az eZ-ségbe menni v. hajtani, ha így akarjuk ne
vezni azon képzeleti tért, melyben ez irány foly. Ámde ezzel még 
nincs meg teljesen az elmenés, elhajtás értelme, mely azt is foglalja 
magában, hogy, ha e cselekvés czélját érte, az e/menő v. elhajtott már 
többé nem látható, szemünk körén kívül van. Ez nem egyéb, mint 
az el ( = eZségbe, eZó're-felé) eredeti jelentéséhez hozzá értett mellék
képzelet , a meg nem látszó messziség mellékképzelete. E mellék
képzelet pedig azért csatlakozik könnyen az eZség fogalmához, mert 
csak valamely téren el igyekezvén látni, tehát mindig az eZség irá
nyában, vehetjük magának a messziségnek fogalmát is. Legvilágosab
ban mutatja ezt a görög TIQOGCO , TZQÓGGCÚ (attikai TZÓQQCO) , mely mint 
a TCQO •=. szkr. pra ( = el; pra-thama, TZQOO-TO, mint eZ-töl el-sö) szár
mazéka eredetileg elöre-t jelent (ellentéte: bníato, oníaam hátra, visz-
szafelé) p. o. Hom. II. 12, 272. [írj ng bníaaco TEtQáy&co . . ., aXXa 
ngóacoi í'sa&s stb.; Od. 2 1 , 369 7TQÓ<TCO qiégs (hozd elé) TO'^«, de egy
szersmind a „ m e s s z e , t á v o l " kifejezésére használtatott, úgy 
hogy azután ez lett közönségesebb jelentése (ellentéte: tyyvg közel), 
p. o. Herod. V. 13. 7zaQtjaccv xal oí ádeltysot avtijg ov xr[ ITQQ<T<X> (nem 
messze) axomrjv e^ovreg tovtmp. Plató, Prot. 35G, e : ut iyyvg HTS aÓQQca 
urj stb., v. ö. még német fern, gót fairra, melyek ugyanazon pra 
árja alapszónak zármazékai (gót / ra és fair, ónémet fir } fur alak
jaitól valók ónémet furisto , angol first = eZsö); a latin procul~r6\ 
azt mondja Pott (Etymol. forsch. I, 528. 2-dik kiad.), hogy „analóg 
mit simul, und bezeichnet alsó f é r n e vermittelst eines h i n (und 
insofern auch : hinweg, fórt) n a c h y o r w a r t s ; nur ist die na
túr des c etwas dunkel" ; — végre a német fórt is nem jelent saját
képen egyebet, mint lat. prorsum, magy. előre. — Az előre irány-
fogalomhoz csatlakozó „messziség, távolság" képzelete tehát az, mi 
a fentemlített el-es igékben ezen igekötöhöz egyszersmind a „nem
láthatóság körébe"-féle mellék-értelmet köti, mely igen határozottan 
elétünik p. o. az eltenni igében = wegtun, bei seite tun, egy szóval: 
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szem elől tenni, v. oda tenni, hol senki sem látja, se hozzá nem fér 
(1. NSzótár, eltesz, 2. és 3. jelentéseit); v. ö. eldug, elzár, elrejt, el
marad (NSz. elmarad 1. = nem jőni el, wegbleiben, oda maradni, 
bizonyos képzelt távolban; 4. = meg nem történni; 5. a haladók
kal egy lépést nem tartván, hátúi lenni, azaz : távolra maradni tőlük ; 
mondjuk is : messze elmaradni, s megfelel neki e jelentésben elhagy 
NSz. 2.; e két ige nevezetes , mivel jelentésük közel jár a hátra
marad, hátrahagy jelentéséhez , noha az el épen ellenkezőjét jelenti 
annak, a mit a hátra ; de az elhagy, elmarad igéknél már nem is az 
elül vagy hátúi-valóság, hanem a bizonyos távol-valóság jő tekin
tetbe, mely az eZ-jelentéséből foly) * ) , elbuvik (NSz. a végre vagy 
úgy búvik, hogy meg ne találják), elvesz ( = úgy eltéved, elhányó
dik , hogy rá akadni nem lehet), eláldozik (a nap) stb. Mind ezen 
el-es igéknél eléggé határozottan esik képzeletünkbe a nemlátható
ság, rejtettség, többé jelen nem levés, melybe az illető subjectumok 
vagy objectumok jutnak: rendesen azonban e képzelet nem lép 
annyira előtérbe, hanem csak az egyszerű távol létbe, többé együtt 
nem levés vagy összefüggésbe való irányulás, melynek csak hátte
rében mint czélja vagy vége áll a szem elől rejtettség képzelete. Ide 
tartozik a legtöbb el-es, ige, melyek német weg v. fort-os igékkel 
fordíthatók vagy legalább ilyenekkel értelmezhetők, p. o. elad (ver-
kaufen, tkp. weggeben; j . m. eladni leányt, szlávúl vidat, hinausge-
ben), elajándékoz, eláll (valamitől), elbocsát, elcsap, elcsen, ellop, el
ereszt, elfú, elhány, elhárít, elhúz, elkel, elkerget, elszakad (NSz. 2. 
3.), elszármazik, eltávozik, elvág, elvál, elvet, elvenni (wegneh-
men) stb. 

Meg kell itt jegyezni, hogy a magyar nyelv nem ritkán hova-
irányos igekötőkkel összeköt oly igéket is, melyek épenséggel nem 
visszavezethetők mozgási (v. mozdítási) igefogalomra; ily igék ak
kor csak „praegnanter" vannak használva, a mennyiben egy alkal-

*) Különben az elhagyni = verlassen (NSz. 3. 4. 5. 6. 9., p. o. elhagyni 
várost, felese'ge't, a játe'kot stb., elhagy az isten, a reme'nyse'g stb.) is a távol
sági eí-lel fejthető meg ; az illető tárgyat távolra hagyni annyi mint : meg
szűnni vele együtt vagy összeköttete'sben lenni, míg az egyszerű hagyni 
ige csak a „nem-mozdítást" fejezi ki. Csak az elhagyni magát (NSz. ll.)-re 
nézve az alább tárgyalandó el% e's 3.-ra utalunk, mert abban az el a hagyás 
(= nem-mozdítás) intensiójára vonatkozik : elhagyja magát = mind keve'sbe' 
feszíti meg erejét (el 2.) vagy oda jut, hogy már sehogysem feszíti meg ere
jét (el 3.). 
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mas mozgási (vagy mozdítási) igefogalom hozzáértetik, a melyhez 
értelem szerint az igekötö ragad. Ilyenek a födési, takarási igék a 
be igekötö mellett, p. o. befödni = födéssel betenni, bent-levövé 
tenni, mintegy: födéssel belezni ; ilyenek a perfectiós meg-es igék, a 
NyK. II, 181. lapon adott magyarázat szerint, p. o. megfonni a sok 
kendert = fonással „megézni", azaz hátmegé tenni = véghez vin
ni fonását. Szintilyen eZ-es igék is találkoznak, melyeknek egyszerű 
igéje ekképen praegnanter vétetik; p. o. elinni (bort, v. pénzét), 
azaz : ivással elkölteni, vagy szorosabban magyarázva : ivással el
tenni, vagy mintegy: ivással „élezni", azaz „eZségbe" tenni, amiben 
az „eZségbe" már annyit jelent, mint „a többé nem jelenlevöségbe." 
V. ö. elalkuszik (valamit az árából, = alku vassal „élez", elvon), el
mos (wegwaschen, mosva eltávolít), eltékozol, elpazarol, elpipáz (do
hányt), elkártyáz (pénzt) stb. Fölemlíthető itt az elállani utat is , a 
mi nyilván a. m. rajta állásával az utat hozzáférhetetlenné tenni, 
mintegy eltenni az utat, mintha nem is volna (németül: einem den 
weg vertreten v. abschneiden) ; az egyszerű ige is praegnanter hasz
nálva (valakinek útját állani) = rajta állással elfoglalni, im wege 
stehen, sich in den weg stellen, in den weg treten. A járhatás elve
vése tehát határozottabban van kifejezve az út elállásában. 

2.) Az el igekötö, a mint fentebb mondtam, sajátképen az 
előre való irányt fejezi ki , s maga mellé mozgási (vagy mozdítási) 
igét kíván. Mozgási igefogalom rejlik pedig azon igékben is, melyek 
valamivé levélt, válást vagy tartamában haladó cselekvést jelente
nek, p. o. gyöngül, vörösödik, terjed, olvad, romlik. Ilyenek mellett 
az el, sajátképeni jelentésénél fogva, azt fejezi k i , hogy az igecse
lekvés a maga tartamában, mely mintegy mozgásának pályája, elébb 
halad, a mi egyszersmind annak belső intensio szerinti növekvését, 
vagy végczéljához való közeledését érteti meg velünk, p. o. elgyöngül 
( = mind gyengébb lesz), elvörösödik (NSz. rendkívüli vörös szín futja 
el; itt magában az e/í/wí-ban hasonnemü eí-van; mondhatjuk tehát 
inkább így : vörösödése kezd lenni s egyszersmind mind nagyobb 
lesz), elterjed (NSz. nagyobb-nagyobb = mind nagyobb tért fog
lal el), elolvad (jég, hó — fokonkénti haladó intensioval olvad, s az 
olvadás végczéljához , a folyékony állapothoz közeledik) , elromlik 
(NSz. rommá válik — de ezt már a romlik is jelenti, azért hozzá 
kell tenni, hogy : mind jobban romlik, és a használhatatlansághoz 
közeledik). Mit jelent tulajdonképen ilyen el-es igékben az el, leg-
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jobban megmutathatja azon mód, melylyel a csuvas nyelv ezeket 
körülírva fejezi ki. Csuvasúl van : %ürze kajas (rothadva menni = 
elrothadni, v. ö. elromlik) , su polza kajas (víz léve menni = vizzé 
válni, v. ö. elolvadni), vadelza kajas (öregedve menni = elöregedni), 
vö. elgyengül , elvörösödik) lanza kajas (hervadva menni = elhar-
vadni). Ezekben a kajas menni ige, mely a magy. el igekötönek el
lenében áll, nyilván az előrehaladást jelenti, melyben az illető (ge-
rundiumi alakban melléje tett) igék cselekvése foly. Hasonlóképen 
fejezi ki a fent tárgyalt weg-fé\e el-t is a csuvas kajas, p. o. tarza ka
jas elfutni, visse kajas elrepülni. A menés természeti iránya épen csak 
az el'óre-YsXó irány : innen e két fogalomnak egymással való talál
kozása. — A fentebb magyarázott igék mellé most világos hason-
párokúl álljanak még: eladósodik, elaprósodik, elhírhed, ellankad, el-
magyarosodik, elmélyed, -merül, elpirul, elreked, elrémül, elsülyed, el
szárad, elszédít, -szédül, elszomorodik, -szomorít, elváltozik, elzsib
bad, elágazik, elárad, -áraszt (növekedő terjedelemmel), elharapó
zik, elterjed, -terül (az utóbbiakban az el még meglehetős néz-
leti) stb. 

Olyan igék is, melyek nem valamely levest vagy tartamában 
haladó cselekvést jelentenek, hanem csak bizonyos időtartammal 
járó cselekvést, a mellétett el igekötö által mintegy haladó tarta-
múakká válnak, a mi néha az által is elésegíttetik, hogy az igecse
lekvésnek több egyesekből álló subjectuma vagy objectuma van, a 
mi által bizonyos sor képzelete keletkezik, a melyen az igecselekvés 
elhalad. Az el ezeknél is , a mint az egyszerű ige inkább nézleti 
vagy elvont fogalmú, a külső vagy belső eZó're-irányulást fejezi ki, 
illetőleg a cselekvés haladó növekvését és végéhez közeledését. Ide 
számítunk ilyeneket, milyenek : elcsodálkozik, elhal (teste — halad 
rajta a hálás; elhalnak többen egymásután), elbusidjamagát, elbízik, 
-bizakodik, elborít, elhalmoz, ellep (haladó növekvés — képzeljük 
t. i. a lepő valaminek tovább-tovább =s előre terjedtét, míg a meg
lepés csak a lépés véghezvitelét fejezi ki), elnyújt, elnyúlik (a tüzes 
vas, ha verik — nyúlva „élezik", terjedelemben halad), elfog (NSz. 
8. = ellep, erőt vesz : elfogja a félelem, harag stb., v. ö. elfogul, és 
elfutja a méreg, a vér, a mi = futva „élezi", azaz halad rajta vé
gig) , eldicsér (NSz. dicséretekkel elhalmoz, igen dicsér; vagyis, 
mondhatjuk : mind jobban dicsér). 

3.) A NSzótár (II, 74) szerint az el igeszókkal összetéve jelent 
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„teljességet, t e l j e s e l v é g z é s t , valami egészet, b e f e j e z é s t ; 
sőt a tárgyhoz képest mértéken túllévőt, t ú l s á g o s t is." Kérd
hetjük, hogyan fér evvel össze az el eredetileg helyirányi jelentése ? 
Az előbbi pont alatti el fejtegetése már segít némileg a feleletre. 
Ugyanis azon eZ-es igék között, melyeken a teljes elvégzés értel
mét veszszük észre, van sok olyan, mely valamivé levest, válást, vagy 
tartalmában haladó cselekvést jelent, a milyenek az előbbi 2. pont 
alá tartozó igék is. A mint ezeknél a 2. alattiaknál az el által jel
zett eZó're-irányulás a cselekvés haladó növekvésének és végczéljá-
hoz való közeledésének szolgál kifejező eszközül, úgy szintén ezen 
eZóVe-irányulás , minthogy képzeletünkben ad libitum folytathatjuk, 
megjelölheti a cselekvésnek képzelhető teljességéig való növekvé
sét, vagy képzelhető végczéljáig való eljutását is. Így p. o. a haladó 
növekvésben levő romlásnak végczélja a használhatatlanság; ezt : 
elromlik vagy úgy érthetem hogy „romlik, romlik — mind inkább 
közeledik a használhatatlansághoz" vagy úgy hogy „romlik, romlik 
— egész a használhatatlanságig." E magyarázat helyessége annyi
val bizonyosabb, mert különben is használtatik az eZ, kifejezett czél-
pont mellett, a szakadatlan folytatott irány megjelelésére : el P r á 
gáig ; felől mind eZaljáígrlan; elannyira stb., s némely igék mellett 
is , melyek már magukban a czélhozjutást jelentik, vagy melyek 
mellett a czél különösen ki van fejezve, az el ugyanazon jelentését, 
1.1. a szakadatlan folytatott egyenes irányét mutatja, p. o. eljut, elér
kezik (valahova), ellát (odáig), ellő (száz lépésnyire), elhallik mesz-
szire (weiiliin) , elvezet, elkísér (a kapuig). Ugyanezt jelenti az el a 
teljes elvégzés értelmével való eZ-es igéknél, csak hogy természete
sen a hol az egyszerű igenem külső nézleti mozgásra, haladásra vo
natkozik , a hol nincsen nézleti czélpontja, az elöre-irány szakadat
lan folytatását a cselekvés szakadatlan haladására, illetőleg inten-
sióban növekvésére s képzelhető teljességéhez vagy képzeleti vég-
czéljához való eljutására kqll érteni. E mellett meg kell jegyezni, a mi 
szintén nagyon természetes, hogy nyelvünk nem egy eZ-es igét, egy
szersmind a fent 2. alatt és a most 3. alatt fejtegetett értelemben vé
szen, s kivált 2. alatti igét a 3.-béli értelemben, ha az igeidőalak a cse
lekvésnek már nem folyását érteti meg,p.o. elgyengülte.elérte az erőt
lenségét. A teljességét elérő vagy végczéljához eljutó cselekvést je
lentő eZ-es igék tehát már meg vannak fejtve, értem az ilyenek, mi
lyenek : elájul (NSz. teljes ájulásba, valóságos ájult állapotba esik), 

HYELYTÜD. KÖZLÉKENYEK. III. 6 
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elalél, elámít, elapad (NSz. az apadást teljesen bevégzi), elaszik, el
ázik, elbágyad, elbájol, -bűvöl, elbámít (teljes bámulásba ejt), elbó
dít, -dúl, elbolondít, elborzad, elcsendesedik, eldermed, elég, elenyészik, 
elfárad, elfogy (a semmiségig), elfoszlik (lehet 2. szerint is), elher
vad, elhuny, elhűl, elkábít, elkárhozik, elkészül (a valóságos készsé
gig) , elkopik, ellakik (étellel itallal eltelik, NSz. 1.), elles, elmállik, 
elnéz (NSz. 2. figyelmesen szemre vesz, megtekint), elolt, elpusztít, 
elsül (NSz. 2. 4.), elszakad (NSz. 1.), elszánja magát, eltart (terhet; 
valakit eleséggel), eltelik (míg nincs többé üresség), eltéved, eltörik 
(darabokra), elun, elvakít, elválik (a dolog) , elválaszt (valakit vala
minek), elvár (addig vár, míg eljö), elvégez (v. ö. elvégre), elver (el
verték jól), elveszni, -veszt (1. szerint is értelmezhető), elvisel (ruhát 
— a használhatatlanságig) és hasonlók. — Az ide való el-es igé
ket az jellemzi tehát, hogy a cselekvés valamely képzelt (vagy 
akár különösen ki is fejezett) czél- és végponthoz való eljutását ér
tetik meg velünk, a mely mellett azonban az addig tartott nagyobb-
kisebb cselekvési tartam, habár gyengébben is, elétünik. Az utóbbi, 
mint egyenesen az el alapjelentéséböl folyó , tulajdonképen a főmo-
nientum, melyet itt a hozzáértett mellékmomentum (a czélhoz jutás) 
képzeletünkben háttérbe szorított, amint ezt hasonlóképen a fenti, 
alatt tárgyalt el-es igéknél láthatjuk, hol a „távol-valóság, jelennem
levés, hozzácsatlakozott másodrendű értelme a túlnyomó, vagy pedig 
láthatjuk némely perfectiós meges igéknél, hol a megtevéshez még 
az eredményesség képzelete járul (1. NyK. I I , 183). Az el ilyképen 
módosult értékéből indulva ki, mely szerint annyit nyert mellékjelen
tésben, a mennyit vesztett eredeti egyenes értelméből, lássunk most 
még különösen néhány el-es igét, melyek különben nem oly könnyen 
értelmezhetők. így ezeken: eljö, elhoz már alig értünk többet mint: 
ide (a jövés czélpontjához) jő v. hoz. Ámde észre lehet venni, hogy 
a czélpont képzelete már implicite megvan SLJÖ és hoz igékben, a 
mennyiben a magyar csak „ide" ,/ó'vagy hoz valamit, de „oda" megy 
vagy visz; azért az el itt inkább a czélhoz jutó irány mellékjelenté
sét tünteti elé. Hasonmásai ezen igéknek az elmegy, elvisz; de íme 
ezekben nem csak a czélhoz-jutás (elmegy , elvisz oda), hanem az 
eZ-nek 1. szerinti jelentése is van (— weg, fórt). Továbbá ezek: el
bánik vele, elintéz, elrendez, elitéi, elhatároz, eldönt (ügyet) főleg a cse
lekvés kimenetelére utalják képzeletünket, de érezhető különösen 
az első háromban a cselekvés folytatott tartama is. Ezekben : elbír, 
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elgyöz (sok ivást, járást) a bírás győzés a teher egész mértékéig ter
jedőnek képzeltetik, valamint ebben : elfér a férés az illető test min
den és utolsó részéig; szintígy: eltiír (bajt, a mennyi csak van és 
a meddig tart). Elnyer (valamit, a miért ügyekezett) , elfog, elcsíp 
(tolvajt) elfojt, elnyom (tüzet, lázadókat, népet — czélhozjutólag), 
elnyel (falatot 5 elnyeli a föld stb. — v. ö. elfér). Eltanul, elfeled (ta
nul, feled valamit a tudásig v. nemtudásig). Elismer, eltagad (mon
dott szót — hogy álljon v. ne álljon). Elkövet (bűnt, hibát) , elkerül 
(bajt, veszélyt) ; követ és kerül ellentétes fogalmak : czélhoz jutva 
a követő tárgyának legvégső határáig jut, a kerülő pedig még a kép
zelhető legvégső határán is kivül van. Elkésik valamely időbeli czél-
pontra nézve; késik negatív fogalom , tehát elkésik a. m. el nem jut. 
Elfogad, elvesz (==. elfogad; elvesz nőt), fogad v. vesz, hogy ma
gáévá tegye. Eltalál, elvét, elhibáz: czélhoz jutás és czélhoz nem ju
tás (v. ö. elkésik, elkerül). Elhisz (NSz. okok által meggyőződik, 
sibi persuadet; hivés véghatáráig hisz, v. Ő. elég ; erre nézve : 
elhiszi magát, v. ö. elbízza magát fent. 2. alatt). 

Sajátságosak kivált ezek: eláll (a szava, az eső), elakad, elal
szik, elhallgat (szólani megszün) — a mennyiben a cselekvésnek csiik 
beállása is a végezel, melyhez akar terjedni; de mégis csak az 
el az , mely itt általában a valamely végczélhoz eljutás képzeletét 
ébreszti (hiszen p. 0. áll, hallgat in infinitum tartható igefogalmak), 
csak hogy egyszersmind a pályát, mely a czélpontot megelőzi, kép
zeletünkben elül hozzáértjük. így p. o. a szava eláll (értve : bizonyos 
ideig tartott folyása után álláshoz ju t ) ; a menő szekér elakad (men
tében akadályra talál, az akadáshoz jut) ; a még éber ember, a még 
égő tüz alvó állapothoz jut, elalszik; a beszéllés végczélja a hallga
tás , a beszéd után ehhez jutás az elhallgatás (más az elhallgat =• 
hallgatva eltűr, itt maga a hallgatás levén az elfolyó cselekvés, NSz. 
2. és hasonlóképen 1. és 4.). így a czélhoz-jutási el úgy szólván czél
hoz átmenési eZ-lé módosul, az által hogy a cselekvés valamely elő-
pályáját hozzáértjük. E szempontból foghatók föl a kezdési igék is : 
elkezd, elered, elindul (orra vére), meg az egyszerre nyilvánuló hang
adást jelentők : eldurran, elcsattan, elsül (fegyver); elbődül, elnye
ríti magát, elkaczagja magát, elsikoltja magát stb. — Ide vonható, 
azaz úgyszólván elkezdési eí-lel való ez is : elesik (p. o.- a jégen, v. ö. 
zu falle kommen; más ez : elesni valamitől, v. ö. elmaradni, elhagyni, 
mint el 1. alá valók); eldől, -dönt. 

6* 
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Végre még egy kis csoport el-es igét kell megjelölnünk, me
lyek különösen csak a bevégzés fogalmát tüntetik elé ; ezek ilyenek: 
elarat (NSz. 2. aratást végez; elarattunk már), elcsépel (NSz. 2. ná
lunk már elcsépeltek), elmos (NSz. 2. már elmostunk), elárul (NSz. 
2. minden áruit eladja; én már elárultam). Idevaló elhány (NSz. 
hányni megszün). Ezekben szintén csak czélhoz-jutási el van, és a 
bevégzés jelentésének oly túlnyomókig érezhetősége, úgy látszik, 
onnan van, hogy rendesen múlt időalakban használtatnak. 

Hogyan és mennyiben jelenthet a helyirányi el „teljességet, 
teljes elvégzést", a mint a NSzótár értelmezi, azt úgyhiszem, most 
már jóformán világossá tettük; de hogy kerül ki a „mértéken túl 
levő, a túlságos" jelentése? Olyan igék értetnek t. i., milyenek el
érik (a gyümölcs), elaszal (mértéken túl aszal) elborsol, elsóz (levest), 
elf'ó (a hús), elföz, elsül (NSz. 3. elsül a kenyér). Mondhatnók, hogy 
az el ezekben épen úgy fejezheti ki a túlságot, a mint elve a régi ma
gyarságban a mai -on túl helyett van : Jordán elve =. Jordánon túl, 
erdő elve tsz erdőn túl. Különös hogy a szláv nyelvek e viszonyt 
épen ellenkező eredetű viszonyítóval jelölik, t. i. za = mögé-vel; de 
ugyan a szláv nyelv eszejárása szerint a védő nem küzd pro patria, 
fúr das vaterland (azaz a védettnek előtte állván), hanem za otecestvo 
(mögötte állván, úgy hogy actiója mintegy „über — hinaus" megy 
végbe). A „túl" mely az innen-től valamely közbeneső által elvá-
lasztatik, ennek áthágása, vagy rajta átmenés által éretik el; a raj
ta átmenés egyenes iránya az előre-irány, a melybe mindig beléesik 
az elérendő „túl" is. Ha tehát elve „túl" helyett vétetik, tulajdonké
pen annyit ér, mint „rajta át előre" =s ném. „über — hinaus." Hason
lóképen a fent említett igékben is az el-t csak saját jelentésében kell 
venni z= „előre", mely szerint a cselekvésnek folyamában való sza
kadatlan haladását jelenti, és hozzá csatlakozhatik e mellékképzelet, 
hogy a haladás, illetőleg intensiós növekvés bizonyos végczélig ter
jed, ahhoz eljut; ámde ezen mellékképzelet helyett beállhat azon 
más képzelet, hogy még azon a bizonyos végczélon át előre, azaz 
túl megy a cselekvési haladás; mert az el csak irányt fejez ki, mely 
magában in infinitum terjed, s melynek tettleges terjedelme kell 
hogy más hozzájáruló vagy hozzáképzelt momentumok által hatá-
roztassék meg. — így tehát elérik voltaképen = érik érik . . . érik 
(az érés kellő végpontja) . . érik . . ., a mi szerint az érés egyre eleve 
folytatottnak képzeltetik. 
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4.) Hozzáértett mellékképzeletek nélkül jelent az el számos 
igében folytonosságot, tartamosságot, a cselekvésnek szakadatlan 
haladását térben vagy időben. Hogy e jelentés egyenesen az el hely
irányi alapjelentéséből foly, a fentebbiek után nem szükség bőveb
ben fejtegetni. Minthogy a cselekvés haladó pályája rendesen tér
beli vagy időbeli, nem is vehető észre ezen igékben a cselekvés nö
vekvő intensiójának képzelete, és a czélhozjutásé is csak akkor tű
nik némileg elé, ha ilyen czélpont még az ige mellett különösen ki 
van fejezve. Ilyen igék : elmegy (valamin), elhalad (mellettem sza
kadatlan egyenes irányát folytatva, a térbeli pályán), elsír (egész 
éjszaka : időbeli pálya, szakadatlan sírás, v. ö. a német: in einem fórt 
weinen), elaggódik (hetekig rajta), elalkuszik (soká), elballag (az úton), 
elcsúsz (a jégen), elcsacsog, eldöczög} elfoly (sok víz a Dunán, v. ö. 
ném. dafo'nfliessen), elhal (a kemény földön), elhazud (NSz. 2. = in 
einem fórt lügen), elhever (tétlenül), elhordoz, eliszik (reggelig), ellak 
(ellaktak együtt csendesen), elmarad (évekig) , elnyavalyog, eltart 
soká, elteng, elúsz, elvár (tíz évig), elzokog (folytonosan zokog). — 
Különösen megjegyezhetők : elél (NSz. 1. életét folytatja; mondjuk 
ezt is : elél a jég hátán is , „kevés vagyonból, — a mi már némileg 
fent 3. alá való; v. ö. sein lében /ii'wbringen); ellehet (vele v. nél
küle) és elvan (valahogy elél; elvan nélküle) — a léteit háborítatla
nul folytatni, v. ö. ném. sich Mwbringen, /orfkommen (sein fortk. 
habén), eljár (NSz. 5. = sorbanlátogat; 6. eljárni tánczot; 4. hifa-
talban, ügyben; mind olyan, mint a rajta elmenni, csak hogy a 6. 
és 4. czélhozjutás képzeletét is involválják; eljár a nyelve); elmúlik 
régiesen = praeterire: előre folytatni a múlást, v. ö. uorüber, prae-
ter; a mai elmúlik eZ-je már az 1 .-féle el-he csap át. Szintén túlnyo
mókig a 3.-féle eZ-hez hajlók ezek : elbeszéli, elmond, elgondol, el
gyászol, elhegedül, elmagyaráz, elolvas, elvisel (elviseli az élet bajait) 
s hasonlók; de elétünhetik a cselekvési tartam folytonossága is : el
mondja sorban, egytől yégig. 

Visszapillantván most az eZ-nek , helyirányi egy alapjelen-
téséböl fejtegetett jelentéseire, s azokat egybe vetvén, könynyen 
észre lehet venni, hogy a 2. 3. 4. pontok alattiak egymással szo
rosabban összefüggnek (különösen a 2.-féle el a 3.-félébe csap át; 
és a 4-féle szintén a 3.-félébe), minthogy mind ahá'-ombanaz el által 
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kifejezett eZóVe-irányulás a cselekvés szakadatlan haladását fejezi ki 
(a-2. és 3. csak az ahhoz járuló külön mellékképzeletek által válván 
ki). Ha mármost az e jelentésű (2. 3. 4.) el-t az 1. alattival ( = weg, 
fórt) egybevetjük, észre kell vennünk, hogy ez mint igekötő sokkal 
külsőlegesebben függ össze az egyszerű ige fogalmával, mint amaz 
(a 2. 3. 4.-féle) , melynek jelentése szorosabban összeforr az egy
szerű igefogalommal; mondhatnók, hogy emez (1.) mint igekötő, te
hát igehatározó, az igét külsőleg, amaz (2. 3. 4.) pedig belsőleg hatá
rozza meg. Oka az , hogy az 1. alatti el az eredeti irányjelentéséből 
a „messzeség, távolság, jelennemlevés" jelentését fejlesztvén ki, 
tartalmas, s úgyszólván vastagabb fogalmú adverbium maradt, míg a 
2. 3. 4. alatti el tulajdonképi'tartalmasságát, az alapszói helyviszo-
nyi fogalomértékét (pars antica) jóformán elejtette, s csupán az egye
nes folyó irány s az ebben való haladásnak dynamicus jelzőjévé lett. 
Hogy ez így van, mutatja azon körülmény, hogy az efféle el a leg
különbözőbb tartalmas helyirányi adverbiumok elé léphet: el-be, el-
ki} el-fölf el-alá, el-szét, a mely minőségben tökéletesen a német hin-
nek felel meg : hin-tin, hin-aus, hin-auf, hin-ab, hin-über stb., noha 
ennek eredeti tartalmas jelentése egészen más volt mint az el-é (hin-
= oda, v. ö. kin und her). így tehát az eZ-nek mint igekötőnek, ille
tőleg igehatározónak tökéletesen elveszett eredeti tartalmas hely-
viszonyi jelentése, mert az el 1. is azt másnemű tartalmas-jelentés
sel cserélte föl; pedig mindkétféle el-nek szükségképen kell hogy 
valaha ily tartalmas helyviszonyi jelentése volt legyen. Ámde ez 
megvan a mai elé igekötőben , melyről már fentebb, ez értekezés 
elején, bebizonyítni igyekeztem, hogy alakilag az el eredetileg egy 
l e h e t e t t vele. Ha tehát most bizonyos, hogy az el-nek is kellett 
valamikor ugyanarra szolgálhatnia, amire SLzelé: szinte kétségtelen, 
hogy mind a kettőnek csak egyugyanazon alakjok is volt. E szerint, 
ha vagy eZ-nek volt eredeti alakja elé, vagy az elé-é el, a hangfejlö-
dés általános alapelvei szerint mindenesetre az előbbit fogjuk elfo
gadni, azaz hogy eZ-nek valamikor elé-íé\e alakja volt, vagy olyan 
alakja, melyből a mai elé eredhetett, s melyből egyszersmind el is 
kerülhetett ki. Ilyennek már fentebb az eleve-t jelöltem meg; így 
tehát az el és elé-nek egymáshoz való viszonyát röviden így adhat
juk elé : hajdanta (talán még a HBeszéd korában) nem volt el és elé, 
hanem csak az eleve, mely mind a tartalmas helyviszonyi-jelentéssel, 
mind a csupa irány kifejezővel bírt; azután a csupa irány kifejező 
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jelentés részére elrövidült az eleve erre : el, míg a tartalmas helyvi-
szonyi jelentés részére megmaradt az épséges eleve (később elé). 
Hogy a dolog így volt, e mellett döntőleg szólnak az egységes eleve 
korszakából fönmaradt némely nyomok: több eset, hol az eleve még 
el helyett fordul elé, melyeket fent (76.1.) megemlítettem, a melyek
hez az elve = trans is járulhat, mely a fentebb (84. 1.) adott magya
rázat szerint, az el jelentéskörébe tartozik. Ezen kivül könnyen 
megfejthető az ok is , miért maradt épen a tartalmas helyviszonyi 
jelentésre a teljesebb alak : ugyanis e jelentés az egyszerű ige mel
let^ a nagyobbik fogalmi súlylyal bír, míg a csupa irány kifejező je
lentés az ige mellett a kisebbik súlylyal bír; a nyelv pedig a hang
gyengítésben az értelmileg kevésbé súlyos részeket szokta el-
gyengíteni. 

Még szóba kell hoznom az el igekötönek meg-ge\ való némely
kori összetalálkozását, melyről a NSzótár is megemlékezik: „mint
hogy pedig a meg igekötő szinte mint az el valami egészet, bevégzet-
tet jelent, innen fejthetjük meg, régi iratainkban miért cseréltetik fel 
e kettő egymással, p. o. megvégez (elvégez), meghagyja atyját, anyát^ 
(elhagyja), elfeledkeztek (megfeledkeztek). Ma is életben vannak ': 
el- és meggondoltam, el- és megismerem, el- és megérkezik, el- és meg
érteni.11 V. ö. Jászay (RMNyelveml. I I I , 278). Természetesen csak 
olyan meges és elea igékről lehet itt szó , melyek valóban synony-
musokis , tehát nem p. o. elszalad és megszalad, meglát és ellát, 
megvet és elvet, megad és elad-félékről; hanem olyanokról, melyek 
valóban egymás helyett használtatnak. Ilyen p. o. az erdélyi meghi
szem = magyarországi elhiszem, megbírja (a terhet) és elbírja, meg- • 
fog és elfog stb. Ezekben a meg-es és el-es ige értelme oly közel jár 
egymáshoz, hogy a nyelv hol ezt hol azt használhatja, a miből 
azonban nem következik, mint Jászay bebizonyitni akarta, hogy meg 
és el egyértelműek. Igaz, hogy mind a kettő az igecselekvés végbe
mentét jelenti, t. i. a perfectiós meg (1. NyK. II, 180. stb.) és a czél-
hozjutási el (1. fent. el 3.), de nagyon különböző, sőt egészen ellen
kező úton, a miért is képzeletünkre egészen különböző benyomást 
tesznek. Az eZ-es igéknél ugyanis képzeletünk kíséri az igecselek
vés folyását annak végéig, a subjectum a cselekvés pályájának 
mintegy elején áll, apálya elterjedvén előtte; a meg-es igéknél kép
zeletünk a cselekvési pályát nem kísérheti, mert a subjectum annak 



88 BUDENZ JÓZSEF. 

végén áll és a pálya háta mögött van. Egy szóval : a meg-es ige 
„ l e g t die handlung z u r i í c k " , az el-es ige „ k o m m t mit der 
handlung z u en d e v . z u m z i e 1 e." V. ö. elmondani (el 4. és 3.) 
és megmondani (II, 183), eltelik (el 3.) és megtelik (II, 181) stb. És 
meg lehet jegyezni, hogy a meg ellenébe rendesen csak az el 3. jö 
kérdésbe, minthogy csak ez érintkezik a meg-ge\ a cselekvés ered
ményére nézve; csak ezen példában : elhagy és meghagy az el 1, (1. 
fent 78. 1.) még helyviszonyi raep-gel áll szemben : meghagy ~ re-
linquit, zurücklassen; elhagy = messzire hagy, verlassen. 

Hogy az el mint eredetileg helyviszonyi adverbium a fentebb 
fejtegetett jelentéseket fölvehette, s hogy e jelentések épen ilyen 
alapból kifejlődése nagyon természetes valami, erre érdekes bizo
nyítékul szolgálhat több árja nyelv, melyekben hasonló etymologiájú 
igepraefixumok az eZéihez hasonló jelentéseket mutatnak, az eredeti 
helyviszonyin ( = ele) kivül. A fő dolog, melyre itt figyelni kell az, 
hogy a praefixum tartalmasságát gyengíti vagy veszti, s a csupa 
folyó irány ( = ném. hin) jelzőjévé lesz , vagy csak ez utóbbiból fo
lyó másodrendű (és nem kifejezett, hanem képzeletileg hozzáértett, 
új tartalmasságot nyer ( = weg, fórt; = át és túl, v. ö. elve). — Ilyen, 
elé-féle helyviszonyi praefixum 

1) a szanszkritéra, melytől prathama == első, s mely = magy. 
elé p. o. ezekben : pra-krs hervorziehen, eléhúzni, pra-gd hervorge-
hen, pra-dhd vorlegen, zeigen, pra-jan elészülni, világra hozni; pra-
jd vorwárts gehen, elémenni stb. — Már gyengébben érezhető a 
„vor" jelentése, s elétünö a „hin"-féle értelem ezekben : pra-ksip 
vor. . hin werfen, darreichen, pra-iks vorwárts sehen, ansehen (auf 
etwas hin sehen), pra-vac herausreden, verkünden, anreden. — To
vábbá a mi l.-féle eZ-ünknek ( = weg, fort)-nak megfelelők : pra-i 
weggehen, sterben, pra-jd (vorwártsgehen, hervorgehen és) wegge-
hen; pra-dáh wegbrennen; pra-vas entfernt wohnen (vö. el van ha
zájától), pra-sthá fortgehen, causat. senden (sthd =s áll, v. ö. elébb 
állni, az el 1.-nek megfelelő értelemmel, 1. fent 76. 1.). — Az el 3.-
hoz hasonlíthatók : pra-dp erreichen, erlangen, zu etwas kommen 
(el-émi), pra-grah ergreifen (elfog), pra-kr beginnen (kr = tenni, 
tehát zum machen kommen, v. ö. fent eláll, elakad, elkezd, 83. 1.), 
verführen (zu etwas /<mbringen) ; pra-kram (vorschreiten és) begin-
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nen (v. ö.pra-kr és elindul), pr a-supta eingeschlafen (svap alunni, 
= e l a l u d t ) . — Végre több pra praefixumos ige külsőleg nem 
látszik különbözni az egyszerű igétől, a mi mindenesetre a pra ere
deti helyviszonyi jelentésének nagy elgyengülését, elenyészését bi
zonyítja , de egyszersmind jogosít, azt az elvégzési eZ-ünkhez (el 3.) 
sorozni, mely szintén néha a fordítónak feleslegesnek látszhatik. 
Ilyenek : pra-arth bitten, verlangen, pra-dig zeigen, pra-drg causat. 
erkennen machen, zur einsieht bringen (v. ö. eltértetni), pra-dhjdj 
überlegen (dhjdj denken, v. ö. elgondolni), pra-nam sich verbeugen 
(lehet ez is: sich vorwärts beugen), pra-naq, vernichtet werden, um
kommen (v. ö. elveszni), pra-jat sich bemühen pra-d-rabh anfangen, 
unternehmen (tkp. el-hozzáfogni, v. ö. elkezdeni), pra-vd wehen (tán 
el 4.-féle), pra-viq eingehen, gehen zu, kommen (tkp. el-bemenni), 
pra-vrdh zunehmen, aufwachsen , pra-gans loben, pra-дат sich be
ruhigen (v. ö. elcsendesedni), pra-sddh vollenden (v. ö. elvégezni). — 
Megjegyezhetők még pra-nad durchtönen (v. ö. el 4. 3.); pra-dru 
vorwärtslaufen ( = elé), eilen (el 4.), fliehen (el 4. és 1.), verfolgen 
(el 4. és 3.); pra-vrt (vrt atmanep. = verti, versari); a) vorwärts
gehen , kommen (elé és el 3.), b) sich auf den weg machen, anfan
gen ; entstehen, warden (el 3. v. ö. elindul, elkezd), с) wandeln 5 ver
fahren, sich betragen (el 4.). 

2) A s z l á v s á g b ó l idézem a tótot s az oroszt. Az orosz
ban van ide tartozó praefixum про (pro) és пере (pere); emez kö
zönségesen „által, trans" — de про is igen sokszor fordul elé ezen 
jelentésben, mely a ném. nhinu-né vált neléu-bö\ foly; az etymolo-
giáját mutatja azonban предъ, передъ (pred, pered) = elé, előtt. A 
tótban az orosz про és пере ellenében csak az egy pre áll, melytől 
pred (elé, előtt) és prec = el (fort, weg), or. прочь (proc). Itt azon
ban csak olyan igéket nézzünk, melyek magyar eZ-esekkel találkoz
nak, tehát félre hagyjuk a sok „által"-féléket. 

Tót pre-praefixumos igék : 
pre-citat : elolvasni (el 3.) 
pre-dat : eladni (el 1.) 
pre-hladnút : megszemlélni, vé

gig nézni (el 4.) 
pre-hrat : eljátszani, elveszteni, 
pre-chovat : eltartani, kitáplálni, 
pre-ist: átmenni, elmenni (presla 

mi vuola : elment a kedvem); 
presli = elmúlt. 

pre-krit : elrejteni, eldugni. 
pre-kupcit: elkereskedni (keres

kedésben elveszteni). 
pre-lezat : sokáig állni, elhever

ni (el 4.) 
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pre-stat : eláll (megszűnik), 
pre-trápit sa : elkínlódni. 
pre-trpit : elszenvedni, 
pre-zit : túlélni (v. ö. elérik), 
pre-zivit sa : elélni, eltengődni, 
pre-zradit : elárulni, 
pre-zivat : elnevezni. 

pre-marnit : eltékozolni, 
pre-mlcat : elhallgatni, 
pre-nahlit sa : elhamarkodni, 
pre-pit : elinni (pénzt). 
pre-plácat: ráfizetni, túlfizetni (v. 

ö. elérik), 
pre-prazit : túlpirítni. 

Orosz pro-praefixumos igék : 
про-быть : sich aufhalten (ellenni); —. безъ чего etwas entbeh

ren (ellenni nélküle). 
про-б'вжать : átfutni (könyvet, ν. ö. elolvasni). 
про-веселиться : lange lustig sein .(elvigadni, el 4.) 
προ-дать : eladni = tót predat. 
про-жить : leben, sich aufhalten; — безъ чего ellenni valami 

nélkül; vertun, verschwenden (ν. ö. eléli vagyonát). 
про-играть : verspielen, verlieren =s t. prehrat; eljátszani 

(dalt). 
προ-искать : lange suchen (el 4.). 
про-лить : ausgiessen, vergiessen (elönt, elönt). 
про-мочить : durch und durch nass machen (eláztatni). 
про-месть : wegfegen, elsöpörni. 
προ-мыть : elmosni (a víz partot), eine zeit lang waschen 

(el 4.). 
про-пасть : verloren gehen (el 1). 
про-пить : versaufen, elinni ±r t. prepit. 
про-пускать : vorbeilassen (mellette eZereszteni), weglassen 

vergehen lassen; durchlassen. 
про-славляться : elhírhedni. 
προ-слышать : in erfahrung bringen (el 3.). 
про-стерть : elnyújtani, elterjeszteni. 
προ-спать : eine gewisse zeit schlafen; verschlafen (v. ö. elal

szik tíz óráig; elalunni az időt, el = túl). 
про-течь : elfolyni (víz, idö). 
προ-ходить, -йти : elmúlni (idő , betegség); átmenni, áthágni 

(akadályon); проходить зваше, должность : eljárni tiszt
ben, kötelességben. 

про-ходить : eine zeit lang gehen (ν. ö. elsétál délig, el 4.). 
προ-читать : durchlesen (elolvasni), = t. precitat. 
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про-Ъсть : verzehren (pénzt, elenni), durchfressen (a szú el
eszi a fát). 

Orosz j?ere-praefixurnos igék : 
лере-варить : elfőzni (el — túl), t. prevarit. 
пере-жарить : elsütni, v. ö. t. preprazit. 
пере-жить : überleben = t. prezit; wohnen (ellakni). 
пере-ломать : zerbrechen, eltörni, = t. prelomit (kettétörni). 
пере-марывать : überall beschmutzen (el 3. ν. ö. elborít, ellep). 
пере-мокнуть : durch und durch nass werden, elázni (ν. ö. 

про-мочить). 
нере-путаться : sich verwickeln, verwirren (el 2. és 3.). 
пере-рвать : elszakítni. 
пере-стать : aufhören, elállani, = t. prestat. 
пере-терптлъ : aushalten, erdulden (elszenvedni), = t. pretrpit. 
пере-хватить : auffangen, erwischen, ergreifen (ν. ö. elfogni, 

szkr. pragrah). 
пере-ходить : hinübergehen; verfliessen, verstreichen (ν. ö. 

проходить). 
Ide csatlok még néhány litván igét, pra prafixummal (az „ál

tal" litvánban per, р. o. pér-szokti hinüberspringen, pérplaukti durch
schwimmen 5 azonban pér-eiti vorüber gehen, übertreffen ; pér-pykti 
sehr böse werden, v. ö. el = túl). 

pra-bliúti : anfangen zu brüllen, v. ö. elbődül (el 8.). 
pia-dingti : verschwinden (dingti : hingeraten) (el 1.). 
pra-eiti : vorübergehen, elmúlni (ν. ö. péreiti), (el 4·.).' 
pra-gaíszti : vergehen, schwinden (ν. ö. elveszni). 
pra-gérti : vertrinken, elinni (ν. ö. or. пропить, t. prepit). 
pra-jóti: vorbei reiten (ν. ö. or. проехать, durch-, vorbei rei

ten ν. fahren). 
pra-keikti : verfluchen,.elátkozni (or. проклятый, t. prekljati 

megátkozott, él 3'.)· 
pra-maitinti : nähren, durchbringen , erhalten (eltáplálni, el

tartani), ν. ö. or. прокормить ernähren, unterhalten. 
pra-varyti : elűzni, elhajtani. 
3) A g ö r ö g és l a t i n nyelvek kevésbé ejtették el az eredeti 

hely viszonyi jelentést azon praefixumból, mely alakilag tökéletesen a 
szkr. pra-nak felel meg : pro és προ. Ε mellett azonban mégis mu
tatkoznak a hin-féle csupa irányjelentésnek nyomai. A latinban ezen-

v 
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kívül még prae van szintén tartalmas helyviszonyi jelentéssel; de 
van még per is, melyet a fölhozott szláv pere, pre-vel állíthatunk 
szembe, s melynek közönséges jelentése is (-on át) a csupa folyta
tott irány jelentéséből ered. Megjegyezhető, hogy a per adjectivumok 
előtt (permagnus) egy a szintilyen használatú szk. pra} szl. pre-rel; 
ezen per, pra-t igen alkalmasan úgy foghatjuk föl, hogy a nyelv 
avval mintegy a tulajdonság „túljárását" (értsd : a közönséges fo
kon való túljárását) fejezi k i , míg a latin ilynemű prae (praevali-
dus) inkább hely viszony inak marad = „vor (anderen) stark." Amaz 
tehát inkább: über = über (andere) hinaus gross. V. ö. a ném. weit 
comparativus előtt (weit besser), mi helyett a középfelnémetben vérre 
= góth fairra fern (vérre mér, vérre stärker s s weit mehr, w. stär
ker). Tehát csak ilyen Trpo-praeíixumos igék vehetők tekintetbe : 

προάγω : vor, fortführen; bewegen zu etwas, verleiten (el 3.) ; 
προβαίνω vorschreiten; übertreffen, überschreiten (el = túl) , fort-
gang haben, gelingen, von statten gehen (v. ö. el 4.), προβάλλω vor
werfen, -legen, Ätmverfen (ψνχήν preisgeben, v. ö. el 1.), προδίδω μι 
prodere (ν. ö. eingeben, el 1. és 3.), προϊέναι vorgehen, vorrücken 
(προϊόντος τον χρόνου ν. λόγου im verlauf, ν. ö. elhalad, el 4.), προιημυ 
vorausschicken, entsenden (czél felé); preisgeben (el 1.), erlauben 
(ν. ö. etwas umgehen lassen), προλείπω elhagyni, verlassen), προτείνω 
vorhalten, darreichen ( = einhalten), προτρέπω einwenden, /umkeh
ren ; προφέρω fortführen, aarbringen, fördern; übertreffen (el = túl) ; 
προχεω elönteni (ρόονε'ις άλα; προχέοντο ε&νεα πολλά ες πεδίον Нот.). 
V. ö. ezen latin ^ro-s igéket : pro-cedo (processio : pompával való 
járás MAlb., mintegy : eljárat),procido (Umfallen), procrastino,prod-
igo (el 1.), profligo, profugio . profundo (kiont, elönt MA.), ргоЫЪео 
(ν. ö. einhalten, fernhalten), prolato (el 2.), promereo (el 3.), promi-
scuus (v. ö. elvegyítni), proripio (elragad el 1.), prosequor (v. ö. el
kísér), provivo (tovább élek MA.) stb. V. ö. még : porrigo és pergő, 
prehendo (elfog, szk. pra-grah). — A latin per főleg a czélhozjutási 
eí-ünkkel (el 3.) találkozik: percipio (v. ö. elfog, elvesz = elfogad), 
perduco (v. ö. elvisz oda, elvezet), perfero,perlego, per-eo (el 1., v. ö. 
szkr. pra-i), perpetior, persequor, perterreo, pertineo (elérek, hozzá 
tartozom), pertolero, peroulgo (elhirdetem MA.). 

4) A n é m e t ver-nek magyar eZ-es igékhez való viszonyulása 
eléggé ismeretes; gót alakja fra, == szkr. pra. A fia, ver épen úgy 
nem maradt tartalmas helyviszonyi mint a magy. el, mert a határozót-
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tan helyviszonyi irány kifejezése a faura = újném. vor-ra hárult, 
mint a magyarban az elé-re. V. ö. e következő igéket : 

fra-bairan : vertragen, gewachsen sein (ν. ö. elvisel, elbír; lat. 
jperfero). 

fra-bugjan : verkaufen, ν ö. elárul, elad. 
fra-dáiljan : vertheilen, elosztani. 
fra-giban : vergeben, schenken, ν. ö. eladni, elajándékozni. 
fra-hinthan : fangen, gefangen nehmen — lat. £>rehendo; ν. ö. 

elfogni, szkr. ^ragrah, or. прохватить. 
fra-kviman : vertun, verwenden, verzehren (mintegy : végére 

járni). 
fra-kvistnan; -kvitjan : umkommen; umbringen, verderben, 

vö. elveszni, -veszítni. 
fra-letan: entlassen, erlassen, unterlassen; (v.o., elereszt, elhagy, 

elmarad), zulassen, gestatten (el 3.). 
fra-liusan : verlieren, elveszteni. 
fra-niman : nehmen ; in empfang nehmen, vö. elfogadni, el

venni. 
fra-slindan : verschlingen, elnyelni. 
fra-vairthan : verderben, zu gründe gehen (tkp. Am-werden, 

el 1., vö. perire). 
Az új német ver-nek fölösleges példáit hozni föl; a helyett a közép 
felnémetből mutatok be még egykettőt : verenden zu ende bringen 
( = elvégezni); vermileden ma: ermüden, ν. ö. e/fárasztani, verváhen 
aufnehmen (ν. ö. eZfogad), helfen (ν. ö. es will kein mittel verfangen · 
v. ö. nem fog rajta semmi) ; verswenden verschwinden machen, ver
schwenden (eltüntetni); versteln ma csak : stehlen, ellopni. 

Tudva van, hogy a német ver-nek a magyar eZ-lel való hason-
értéküsége eléggé határozottan éreztetvén, újabb időben sok ma-
gynr eZ-es ige ugyancsak német eZ-es igék mintája után keletkezett. 
Ez újítást nem lehet hibáztatni, ha az illető német igék ver praefi-
xuma olyan jelentéssel valónak mutatkozik, melyet a magyar el is 
fejtett ki, és ha a nyelv az illető, igefogalmat már nem fejezi ki más 
nem eZ-es igével. * 

így po. az elírni (téntát, papirost) — verschreiben', az elinni, 
elenni (pénzt) mellett tökéletesen jónak fogadható el, habár kétség
telenül csak újabb időben és a ném. verschreiben után készült. Más 
a dolog olyan ver-es igéknél, melyekben a ver a „hibásság, tévedés, 
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elvetés" másodrendű értelmét vette föl, mely a ver eredeti helyirá
nyi jelentését tekintve, alkalmasint az „über — hinaus" (értve : az il
lető czélponton el túl)-íé\e jelentéséből keletkezett i). A németben az 
ilyen ver-nek már korán mutatkoznak nyomai, p. o. gót fra-vaurkjan 
ssr sündigen (vaurkjan tkp. wirken, cselekedni, mivelni; fra-v. pe
dig = rosszul, hibásan mivelni = vétkezni; fra-vaurhts peccatum 
= rossz mivelet, rossz cselekedet); a Nibelungenliedben : vervarn 
= irre fahren („wer sol uns durch daz lant die rechten wege wisen, 
daz wir nicht vervarn?11', a mai németben pedig tudvalevőleg na
gyon közönséges ae : etwas (v. sich) verhören, versehen, verschrei-
ben, sich versprechev, etwas verheften, verstimmm stb. De a magyar 
nyelv nem ment annyira az el jelentéseinek kifejtésében, minta né
met a ver-éihen az említett igéknél, oly kevéssé, mint az elmondani 
igét sem érti úgy, mint a versagen-t a német; ellenkezőleg a magyar 
nyelvszokási öntudat tiltakozik ellene, mint idegenszerűség ellen, 
hogy a fentebbi német ver-es igék módjára használtassanak, p. o. el
ismer = félre ismer (verkennen), elnéz •=. nézésben elhibáz (verse
hen, NSz. elnéz 4.), elmér — hibásan, rosszul mór (NSz. 4 ) stb. Ezek
nek mindig a NSz. is megjegyzi a magyartalanságát. Azonban van 
már egy, a melytől aligha megtagadhatjuk a magyarosságot: elvetél v. 
elvet (NSz. 4. a ló elvetette csikaját, a tehén borját); de kérdésbe jö
het, vájjon az „abortus" nem értetik-e már a vetni igében'4), miután 
a „rendes" állati szülésről csak a német nyelvszokás szerint mon
datik „(junge) werfen" ; csak úgy lehet ugyanis az elvetni (borját), 
elvetélni rendes magyar el-es ige, különben pedig mégis a ném. nver-
werfen, verkalben" utánzása volna. — A német versehen (mit etwas) 
után készült a magyar ellátni (valamivel) ; nem anyira az el {== ver) 
miatt hibás ez ige, hanem azért hogy a sehen a németben átvitt je
lentéssel van (= sorgen), melylyel a magy. látni nem bír. — Végre 
megjegyezzük még ezeket : elfajul (entarten), elszokik (sich ent-
wöhnen, sich abgewöhnen), melyek nem újak ugyan, de mégis gya
núsok ; amaz — lat. cíegenero, emez = cZesuefio, desuescor (Molnár 
A.). Azt hiszem, az elfajul helyett magyarosabb ige lett volna : el-
fajtalanúl, mely most kissé más jelentéssel van; az elszokik igaz más-

') V. ö. etwas übersehen e's versehen. 
2) V. ö. csuvas aja praghas, szószerint :• gjevmeíetvetni •=. idétlenül 

szülni, elvetelni. 
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kép nem oly röviden fejezhető ki. Igazolni azonban ezen igéket úgy 
lehet, hogy az d-t a fentebbi el 1.-nek, s az egyszerű igét (fajúi, 
szokik) praegnanter használtnak veszszük, mint fentebb (1. 79. 1.) 
az elinni (pénzt)-féléket, a miszerint azokat hozzáértett mozgási 
igével kell kiegészítnünk : faj'úlva, szokva tér (megyén, távozik) 
el. De itt mindjárt kibúvik a szeg a zsákból : fajulni ige jogosan 
nem is létezik, jóllehet újabb szótáraink felhozzák; mert épen az, 
hogy jelentését = ausarten, entarten-nek adják (a mely tkp. az el
fajulni jelentése), mutatja, hogy csak a „^egenerare" után készült 
az egész eZfajúlni ige ; s hogy tehát előbb ez állott elé mint fajulni, a 
mely valóban ki sem fejezheti azt, mit jelentésül újabb írók ráfogtak. 

Befejezésül legyen szabad még Brassai úr nézetére fordítni 
a figyelmet, mely szerint a magyar igekötők (hogy megtartsam a bár 
nem tetsző terminust) nem levén olyanok milyenek az árja nyelvek-
beli igepraefixek, közülök kivált a meg és el-nék főtisztje az egy
szerű igének jelenidöalakjába tettleges jövő, múlt időalakjába teljes 
múlt fogalmát oltani be : „A magyar jövendő egyik idoma tehát az 
igetörzs, meg és el határozó szócskákkal, s ez a kapcsolat soha tett
leges jelent nem tesz" (Ak. Értés., nyelvt^ III, 65. 1.); „Elment, el
vesztett, elhalt stb., tehát nem külön jelentésű szerkesztvények, ha
nem az illető igék múlt idejei, melyeket tetemes hiba nélkül nevez
hetünk teljes múltaknak.11 (77. 1.). Ha ezekből valaki azt olvasná ki, 
hogy a meg és el már nem az ige fogalmi jelentését határozzák (azaz 
szorítják) meg, hanem csupa igeidőt kifejező segédeszközökké vál
tak : tudni kell, hogy Brassai úr korántsem tagadja ezen szócskák
nak az ige fogalmát határozó értékét, maga mondván azokat (64.1.) 
„a cselekvény teljes bevégeztet jelelő határzóknak, s egyszersmind 
(u. o. a jegyzetben) a meg és el voltaképi jelentési különbségét is 
fejtegetvén; sőt megengedi, hogy határtalan (nem tettleges) jelennek 
még a meg- és eZ-es jelenidöalakok is vehetők (67. 68. 11.). Ha tehát 
Br. úr a meg és el s a többi igekötők vagy „álpraeüxek" igefogalomha-
tárzó természetét nem tagadja (mert az árja praefixek ellenében is 
azt vitatja, hogy „meg, el, fel, le stb. mindnyájan állandó, biztos, ha
tározott értelműek" 55. 1.), azt hiszem jobb vala így adni a fent idé
zett könnyen félreérthető tételeket : a magyar nyelv folyamodhatik 
és szeret folyamodni; tettleges jövendő kifejezésére az illető, telje-
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sen és tettlegesen végbemenő cselekvést jelentő (tehát meghatáro
zott fogalmú) meg-es vagy eZ-es ige jelenidejéhez (mely szintúgy te
het futurumot is, mint más egyszerű ige is, v. ö. NyK. II, 187.) ; szint-
így teljes múlt kifejezésére ugyanannak a meg-es v. el-es igének 
múlt idejéhez. A kérdés nyilván csak a meg és el körül forog, me
lyek úgyszólván a legkevésbé vastag és tartalmas határozók, noha 
Br. úr a többi határozókat is belevonja (le, föl, át stb.); a meg igaz 
ma már jóformán csak perfectio-jelentö ; az el azonban, mint fen
tebb láttuk, nem oly egyforma, és úgy látszik hogy Br. úrnak fő
leg a mi 2. és 3.-féle eü-ünk (a czélhozjutási) lebegett szeme előtt; 
de mernék kételkedni, vájjon p. o. az el 4.-félék között nem talál
kozik-e ige, mely el-es létére mégis tettleges jelent tehet jelen idő
alakjában? p. o. eljár (most) hivatalában — hol tehát az el-nek 
semmi, még közvetett vonatkozása sincs az igeidőre. A kérdés pe
dig voltaképen az, vájjon a magyar meg és el elvesztik-e valaha oly 
annyira fogalomhatárzó értéköket, hogy bizonyos igeidőalak mellett, 
mint annak az igeidőnek valóságos segédkifejezöi tűnnének föl csak 
a beszéllő nyelvérzékében is, a mint p. o. a német ge praefixum (ge-
sagt, (/etán) most már csak a múlt idő valóságos eszköszlőjeként tű
nik föl a németnek nyelvérzékében, noha nem egyéb mint perfe-
ctiót jelentő praefixum (v. ö. es reut és gereut, mich; denken és ge-
denken) ? E kérdésre azt kell felelnünk, hogy nem hihetjük, mert a 
német gecsak az által nyerte múlt idői jelentését, hogy mind inkább 
c s a k a m ú l t i d ö a l a k (participium perf.) m e l l e t t használ
tatott , s egyebütt való eléfordulása szerfelett megritkult; a magyar 
nyelvben ellenben már csak az, hogy a meg és el egyaránt lépnek 
múltidöalakésjelenidöalak mellé, lehetetlenné teszi, hogy saját foga
lomhatárzó jelentésüket teljesen elvesztvén vagy a múlt vagy a jövő 
jelzője gyanánt, habár csak hamis látszat szerint is, tűnjenek föl. A 
magyar el-es és meg-es teljes múltak és jövendők azonban, az igefo
galom határozásának érezhetöségére nézve, egy fokon állhatnak az 
orosz többféle praefix (rendesen no , CT> , 3a, y) által határozott múl
tak és jövendőkkel, — a miből egyszersmind azt látjuk, hogy az 
igeidőre való közvetett vonatkozás sem tesz különbséget a magyar 
és árja nyelvekbeli igekötök között. 

BUDENZ JÓZSEF. 



ERDEI CSEREMISZSÉG. 
MONDAT- ÉS SZÖVEGKÖZLÉS. 

A cseremisz nyelvnek két fődialectusát különböztetik meg : 
egyik a Volga jobb partján beszéllt h e g y i d i a l e c t u s (ropHoe 
Hapcié) , a másik a Volga bal partján dívó e r d e i d i a l e c t u s 
(jrfet'Hoe Hapcié). A mi eddigelé hozzáférhető cseremisz textus vagy 
grammatika van, az előbbi, a hegyi dialectust ismerteti; ezen van 
írva az Ujtestamentom cseremisz fordítása (Sz. Pétervár, 1821. és 
1827.), ezt tárgyalja egy 1837. Kazánban megjelent grammatika 
(̂ lepeMHCKaa FpaMaTHKa), ezt Castrén is az „Elementa grammatices 
Tscheremissae"-ben (Kuopio 1845. — mely munkája mellett Hel-
singforsban egy a koszmodemianszki kerületből, tehát a hegyi dia
lectus területéről való cseremisz katonát használt, s melyet azután 
Szibériába utazván útközben revideált); végre F . J. Wiedemann : 
„Versuch einer Grammatik dér tscheremissischen Sprache" (Reval 
1847.) csak az Ujtestamentom fordítását dolgozza föl. Ezenkívül 
idéznek Wiedemann és Castrén egy a korona-jobbágyok számára 
hegyi cseremiszre fordított „Landpolizeiverordnung"-ot (Pétervár, 
1843.), mely azonban nincs kezünknél (Wiedemann sem kaphatta 
meg), meg egy rövid orosz-cseremisz kátét, mind a két dialectusban 
külön kiadva (Kazán, 1832.), mely szintén nincs meg nekünk, vala
mint nincs egy már 1775-ben Pétervárt megjelent kis grammatika, 
melyről Wiedemann azt mondja, hogy az evangeliomokétól nagyon 
eltérő nyelvjárást tárgyal (tehát az erdei cseremiszhez tartozót, és 
hihetőleg olyan lesz, mint az 1772 v. 1775-ki csuvas grammatika). 
— így az erdei cseremisz jóformán egészen el volna zárva előttünk, 
ha Reguly hagyományában nincs egy kis cseremisz-nyelvtani kész-

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 7 
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let is , mely, noha nem mondja meg különösen , nyilván az erdei 
cseremiszség valamely speciális dialectusátadja. Ez azonkívül, hogy 
a Reguly-féle cseremiszség tetemesen eltér az evangeliomok és 
Castrén hegyi nyelvétől (p. o. amabban a vla, vüla-fé\e pluralisjelzö 
egészen ismeretlen, helyette samoc levén), abból is következtethető, 
hogy a Reguly-féle cseremiszhez hangejtésileg legközelebb járó 
nyelven írt két kis prédikáczió találtatik Reguly hagyoraányában; 

melyeket a kitett aláírás szerint egy a czarevokoksanszki kerületből, 
tehát erdei cseremisz területből való pap fordított cseremiszre. 

A Reguly-féle cseremiszségben e szerint, a hihetőleg több egy
mástól kevésbé eltérő speciális dialectusokra szakadó erdei csere
miszség képviselőjét láthatjuk, s így magától kitűnik, mily fontos 
lesz ránk nézve a Reguly hagyta cseremisz nyelvtani készlet földol
gozása és közzététele. Maga a készlet nem oly terjedelmes, mint a 
csuvas nyelvről hagyott hasonnemünyelvtani készlet; annál inkább 
kell, hogy földolgozója minden elszórt porczikáját is kikeresvén, föl
használhatóvá tegye. E végett legczélszerübbnek láttam, hogy elébb a 
például fölhozott mondatokat kiszedve könnyen átnézhetöképen kö
zöljem, hogy ezek is , akármire voltak is fölhozva, az egyes nyelv
tani alakok meghatározására adatokat nyújthassanak. Egyszersmind 
e bár rövid mondatok összesége, eredeti textusok hiányát pótolja 
némileg, mert a mint első tekintetre is meglátszik, mind az életből 
vétettek, úgy hogy belőlük az oroszból fordítók cseremisztelensé-
geit is megítélhetjük. Erre legott van alkalmunk a két cseremisz 
predikáczióban, melyeket nem is mondatszerkezet elémutatása vé
gett , hanem csak az egyes nyelvtani alakok kiszedése végett köz
lök ; ezek igaz néha még oly oroszosok *), hogy a mellékelt orosz 
fordítás nélkül meg nem érthetők, mind a mellett, hogy néha nem 
fordítnak szóról szóra, hanem bővítve és körülírva. Ez utóbbiaknak 
is azért nem az orosz fordítását fordítottam, hanem lehető híven igye
keztem a cseremisz textust fordítni magyarra; míg a Reguly-féle mon
datoknak csak orosz vagy német fordítását tettem át magyarra, s a 
hol maga Reguly adott magyar fordítást, azt „—" által tüntetem elé. 

*) Például, az előre bocsátott attribut-adjectivumnak is kiteszik szá
mát és casusát; casus pracdicativusnak használják a deme postpositiót, mely 
csak instrumentális jelentéssel felel meg az orosz instrumentálisnak, mely 
egyszersmind praedicativus ; túlságosan élnek a plurális-jelzővel, hogy ne is 
említsem a szórendet stb. 
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F i g y e l m e z t e t é s . 

A következőkben eléforduló cseremisz jésített mássalhangzók 
latin-szláv betűkkel vannak írva, tehát : 

d = m a g y . gy (dj), t = m. ty, 1 = ly, ü = ny. 
Ezenkívül : s = : magy. s, z = m. zs, c = m. cs, 3 = m. ds (—-). 

Az a betű szolgáljon egy az o-felé hajló a jelelésére, melyet 
Reguly maga «-val írt. Többnyire azonegy szóban tiszta o-val is 
váltakoztatja. — Hosszú önhangzó megjelelését ritkán találjuk; meg
tartom erre, a hol eléfordúl, a Reguly használta circumflexus jegyet. 

Budenz J. 

I. Reguly cseremisz mondatai. 

1. Kindem Sulam. pím kérem. — kenyeret szelek, ütöm a kutyát. 
2. vorugemem tiem. — tolöltöm a ruhát. 
3. küdürcöm kolam. — hallom a mennydörgést. 
4. miű tutlan pum. ömííelan sülüm puem. — én neki adtam, a ló

nak zabot adok. 
5. atilan ölem. — megmondom atyámnak. 
6. miíi tutlan eíianem (v, tudom e.). — én neki hiszek (v. meghi

szem azt). 
7. miii tutlec na'lim. — ö tőle kaptam (vettem). 
8. atilec kücem. — atyámtól kérem. 
9. palememlec ko'lom. — barátomtól hallottam. 

10. miíi lüdam avajlec. — én félek az anyámtól. 
11. üpem püc. meiien üpöm (v. üpküő) rüzüs. — hajamat nyird meg. 

a hajamon ránczigált. 
12. kinde áulas küzöm pu. — add a késedet kenyeret szelni. 
13. pu ruas kaem. — favágni megyek. 
14. skal puksumosamoc, v. őkalsamoc puksumo; v. skal puksumo. 

— a tehenek kaptak enni (etetve vannak). 
15. kalak kumde Salaneve. — a nép háromra (három részre) oszlott. 
16. tudó lute sele. — tíz [rész]-re osztotta. 
17. íiilde paem pücküm. — négy részre metszem. 
.18. kokte (südöde) paim pajlas. — két (száz) részre osztani, 
19. Ske ömiiezem kolomes (v. kolomeske) poktos. — a maga lovát 

halálra hajtotta. 
7* 
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20. pasastesegec kupeÖ lie. — munkásból kereskedő lett. 
21. volosnojgeö (v. saldakec, v. karatangec) lekte. — kiment a vo-

losznojságból (v. katonaságból, szerzetes életből = ott hagyta 
a — ságot stb.). 

22. orza-dene seram solda. — rozsból sert főz. 
23. mör-dene kocosurn esta. — bogyóból ételt csinál. 
24. lum-dene jengom esten. — hóból embert csinált. 
25. tudó estes u-dene. — ő újból (t. i. új posztóból) csinálta. 
2G. erzagec uzarge lie. — kékből zöld lett. 
27. nilitkic kandaksem estes. — négyből nyolczat csinált. 
28. tudó sagalgec sukom estenkete. — ő kevésből sokat csinálha

tott (tudott csinálni). 
29. volosnoj limezem (v. volosnojsto kostmezem) earnes. — volosz-

nojságom megszűnt (megszűntem volosznoj lenni). 
30. saldakeste kolos. — meghalt mint katona (a katonaságban v. 

alatt). 
31. tudó vit i godsen volosnojsto solga. — ö öt év óta volosznoj. 
32. tudó meman aulusto kütüéöstö (v. kütüm kiitü). — ő a mi fa

lunkban pásztor (v. a nyájat őrzi). 
33. ponomareste sluza. — mint egyházfi szolgál. 
34. tudó min-denem tareste solgus. — ö nálam mint munkás volt 

(bérben állott). 
35. nuno tiste kokten (v. kumuton, nilitin, vizitin , kuduton, sama-

ten, kandaksen, indiksen, luun, südön) ulod. — ők itt ketten 
(hárman, négyen, öten, hatan, heten, nyolczan, kilenczen, tí
zen, százan) vannak. 

36. nuno tiste sukon ilád. — ők itt sokan élnek. 
37. saldakes kaes. — katonának ment (a katonaságba). 
38. min tudom oroles (orollan ritkább) tarlesem. — én öt őrül (őr

nek) fogadtam (béreltem). 
39. tudó min-dekem kütücös (kütücölan ritkább) toló. — ö hozzám 

pásztorul (pásztornak) jött. 
40. tudom volosnoes sogaldeve (volosnoes kodeve). — ő t volosz-

nojjá tették (u. meghagyták volosznojnak). 
41. tudom saldakes naleve (v. saldakes kodo). — katonának vették 

öt (v. megmaradt katonának). 
42. oldalmases vele sonad. — csak csalásnak tartják. 
43. min tudom oldalses ölem. — én öt csalónak mondom. 
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44. dela tudom puro jinges pagalad. — ötét mind jó embernek tart
ják (tisztelik). 

45. ménem jing-pusses soneve (v. ménem soneve jing-pusso). — 
engem ember-gyilkosának tartottak (hittek). 

4>'3. me kodona kerekunamat jazikansamoces (v. jazikansamoc). — 
mindenkorra bűnösök (peccatores) maradunk. 

47. tudó ménem ati mane (v. aties ola, de nem : ati ola). — ö en
gem atyának hívott (v. atyának mond). 

48. tudó ménem rus (nem: ruses) sona. — ö engem orosznak tartott. 
49. ménem Pöter manad. — engem Péternek hívnak. 
50. tudó saldak lie. karatan ele. — ő katona lett. barát (szerze

tes) volt. 
51. lum vüt lín. pu kugo lie. — a hó vizzé lön. a fa magas lett. 
52. lümán jingom estena. — hivatalnokká tettük öt. 
53. tudom kütücöm estesem. — őt pásztorrá tettem. 
54. kémem angeserem esten. — a csizmát szűkké csinálta. 
55. pu kugon kuskon. oson kojes. — a fa nagyra nőtt. fehérnek 

látszik. 
56. kagazem küskede tegeden. — a papirost darabokra tépte. 
57. vorugemen kugon sulon. tertesken pückűn. — a ruhát nagyra 

(bőre) szabta, kereken vágta ki. 
58. jer jur-dene kelgemen. — a tó az esőtől növekedett (tkp. mé

lyedéit). 
59. kup ojar-dene kosken. — a mocsár kiszáradt a hőségtől. 
60. sudo kece-dene kosken. — a fü megszáradt a naptól. 
61. pasa-dene mostosom. cer-dene javogen. — a munkától elfárad

tam, a betegségtől elsoványodott. 
62. lütme-dene volen vozo ketkece körsek. — ijedtségtől kiesett ke

zéből a korsó. 
63. peskedelaneme-dene §ke og koc. — fösvénységből maga sem 

eszik. 
64. mulam tide torgajme-dene kugo naklad. — nekem ez alkuból 

nagy károm (veszteségem) van. 
65. kedem. kőimen (v. kedem jükstes) tüngön. kőimen (ritkább : 

jükstö-dene) cüttera. —kezem a hidegtől (v. a hidegben) meg
merevedett, reszket a hidegtől. 

66. tudó torgasaslan kostes. parislan torgaja. — ö a kereskedés vé
gett utazik, a nyereség végett kereskedik. 
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67. taza lisaslan jükstülena. — fürdünk a végett hogy egészsége
sek legyünk. 

68. solostmolan (v. solostmases) tudom kercve. — a lopásért meg
verték öt. 

69. kócos tares (v. kocoslan) südöröm pűm. — az ételért (evésért) 
egy rubelt adott. 

70. stideres uzalem (v. s. nalim). oksas esta. — egy rubelért ad
tam el (v. egy r. vettem), a pénzért dolgozik (a melyet köl
csön vett). 

71. mulam nuznamveric (v. verem) names. — szégyenkedem a sze
génységem miatt. 

72. soksolec uzgam kudeksen. — a hőség miatt levetette subáját. 
73. tudom esslekec palesem. — megismertem öt a sapkájáról. 
74. jugkuc pale üdöramas. — a hangról megismerni, hogy [az] no. 
75. min tudora vatelan nálam. — én öt feleségül veszem. 
76. min tilanda tudom koldem tarcelan. — megküldöm öt nektek 

szolgául. 
77. min tidc sedangem puem orluklan. — én e búzát adom [nektek] 

vetőmagnak. 
78. tudom tide pasalan kuatse sagal. — neki c munkához ereje ke

vés [van]. 
79. tudom moktat ske kuatse verem. — dicsérik öt a maga erejéért. 
80. tudó suko tolaza men veremem. — ö sokat aggódik én értem. 
81. tudpn-dene olusna Ömiic verem. — beszólítunk ö vele a ló végett. 
82. lu jinglan kindem kondeve. — tíz ember számára hoztak ke

nyeret. 
83. tudó engerta skeömnezlan. — ö a maga lovához bízik (támasz

kodik). 
84 tudó sukolan engerten ele. — ö sokra számít vala (sokra vala 

reménysége). 
85. mom-puc ömiielan ? munara jodis sobulgolan ? — mit adott a 

lóért ? mennyit kér a kendőért ? 
76. vütlan kae. oksa-dek (v. oksalan) toló. — vizért megyén, a pénz

ért jött. 
87. melam lián kostes (v. mies). — én végettem utazik (o. jő) (hogy 

engem meglásson). 

70. sudercs — volt, iráshibából. 85. áobul?o — c's 
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88. avaizlan lián kondus sogulzom. — az anyja számára hozott 
egy kendőt. 

89. jeroste kolom kuéa. — a tóban halat fog. 
90. pökcneste, vaksteseste sinza. — a széken, az ágyban ül. 
91. puses pize. engeres vozo. — „a hajóba kapaszkodott." a fo

lyóba esett. 
92. portos kot. kudes muo. — a szobában maradt, otthon találta. 
93. kornes vas lim. — az úton [vele] találkoztam. 
94. olas kalos. olas (v. olaste) cerlanes (o. tazalanes). — a város

ban halt meg. a városben betegedett meg (v. gyógyult meg). 
95. mez tules (v. tul vele) engen. — a szőr a tűznél megpörkölődött. 
96. jeres nörta. jereske posta, kol mordas kucaldes. — a tóban áz

tatja, a tóba teszi (ponit). a hal nmorda"-ban fogódik. 
97. keceste pes sokso (Has). — a napban nagyon meleg van. 
98. keceste onzas küles. — a napban (nap fényénél) kell megnézni. 
99. kumaga pelen (pürdöz vele) keca. — a kályhán (a falon) függ. 

100. pus vele pize. — a hajón tartja magát (a hajóba fogódzik). 
101. ola velen ilám. ola velen kudom solga. — a város mellett la

kom, a város mellett áll a házam. 
102. Ömiiem pues (u. pu vele) jolostosom. — a lovat a fához kö

töttem. 
103. kumaga vele engertekte. — „düllesszd (támaszszd) a kemenczé-
104. skal pu vele süra. — a tehén a fához dörgölödzik. [hez." 
105. ömne vele solga. — a ló mellett áll. 
106. min velenem (v. pelenem, nem : min velem) sinza. — mellet

tem ül. 
107." kinaga vele pöstesem. — a könyv mellé tettem. 
108. kinaga deric nalem. — a könyv mellől vettem el. 
109. azam atiern küdülan (v. tudón küdülán) sindesem. — a gyer

meket az atyám mellé (v. o melléje) ültettem. 
110. kace üdürze küdülne solga. — a vőlegény mátkája mellett áll. 
111. miii küdücem tuskó kurguzo. — én mellőlem oda szaladt. 
112. min küdücem ertes. — mellettem elment. 
113. atiem dene ilá. atiern deran kodo. — az atyámnál él (lakik). 

az atyámnál maradott. 

88. sogulzo == kendő; Reguly szó gyűjteményében még e harmadik alak
ja van: sovuljo. 
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114. aza dcran vozo. miniske palemem deran maiesem. — a gyer
mekhez fekszik le. ismerősömnél háltam meg. 

115. onzul gice misem tudón deke. — harmad napja (tegnap előtt) 
hozzája jöttem (mentem). 

116. tide aul dérit olaske kumlu ustos. — e falutól a városig har-
mincz verszt van. 

117. tudón kudo derice tolam. — az ö házától jövök. 
118. mardes kece lekmaske-la kaja. — a szél napkelet felé megyén. 
119. kaiksamoc jotpek-la (w.jotveleske-la) congestat. — a madarak 

éjszak felé röpülnek. 
120. miii tace kok pusom uzom küskö-la kajád. — én ma két hajót 

láttam fölfelé menni. 
121. tiske-la ola solga. — errefelé város áll. 
122. tace suko pussamoc toleve ülöt-la. —< ma sok hajó jött alulról. 
123. tiste-la cela codera. — e részen (itt, idefelé) mind [csak] erdő 

[van]. 
124. oksala esta. tide ömnem vastaldesem skalla. — pénzért csi

nálja, e lovat tehénért cseréltem be. 
125. korno öodera vokten kaja. — az út az erdő mellett megyén el. 
126. korno vokten menge solgad. aul jol vokten sinza. — az út 

hosszában versztmutatók állanak, a falu a Volga hosszában 
fekszik. 

127. miii voktenem ertes. kaik vokten lüs. — mellettem elment 
(v. ö. 112.). a madár mellett el lőtt. 

128. enger mockok olug. kandramocko sakas. — a folyó mentiben 
csak rét [van], a kötélen végig akgatni föl. 

129. jol valne kaja. kü pört-valan (v. vak) vozo. — a Volgán me
gyén, a kő a házra esett. 

130. kumaga-valan malas vozo. — a kályhára feküdt le alunni. 
131. mülande-valan sogaie (m. v. sinzen kodo). — a földre állott (a 

földön ülve maradt). 
132. mülande-valan (v. vak) sindem. — a földre teszem (ültetem). 
133. telje kecval vélne solga. — a hold dél tájt áll. 
134. tace mardez kecval-vec pua. — ma a szél délről fú. 
135. pűsto keca. kaik pues sinza (v. pu valan sinza). — a fán függ. 

a madár a fára ült, t. i. „vágott hasábfára"). 
136. stel-valan, v. stel-vak, v. stel-vac(?) pöste. — tedd az asz

talra. 
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137. vüt kugo, aulusko (v. aulus) sumeske pus-tene kajas lies. — a 
víz [oly] nagy, [hogy] egész a faluig csolnakon lehet menni. 

138. min poktosom kuruk-vak sumeske. — kergettem (űztem) a 
hegyig (a hegyre értéig). 

139. cerke-dek sumeske (y. sumes) misna. — a templomig men
tünk. 

140. aul-dek (v. aulus) sumeske celak vüt. — a faluig minden víz. 
141. vüt monaser-dek sues. — a víz a klastromig ér. 
142. vüt monasergec tüngalen olaske sumeske kaja. — a víz a klas-

tromtól kezdve [egész] a városig megyén. 
143. coderagec tüngalen tiske (v. tis) Sumeske ik jingemat ezna 

uz. — az erdőtől kezdve idáig egy embert sem láttunk. 
144. ola koc kajes. küver kot toló. enger koc aje. — áthajtott a vá

roson, a hídon átjött, átúszott a folyón. 
145. onga vost lüs. vos solgo. — átlőtt a deszkán, állj átellenébe. 
146. máska vastares kurguzo. — a medve ellen (eleibe) szaladt. 
147. kuruk vastares oskeden kucena. — a hegynek [fölfelé] mindig 

léptetve hajtunk. 
148. vüt vastares kum arna kajas küles. — a víz ellen (a vizén föl

felé) három hétig kell menni. 
149. u oraldém cerke túra' strojat. — az új házat a templom átelle

nében építik. 
150. min turam saurnas. — én felém fordult (velem szemközt). 
151. poces toles. — hátúi (hátúiról) jő. 
152. orava posteg (v. poces) kajes. — a szekér után megyén. 
153. postekna (v. sengalnena, v. sengacna, sengatna) túlad (v. to

les). — mögöttünk, utánunk lármáznak (v. utánunk jő). 
154. kombo (v. kombosamoc) pocela congestat. — a ludak egymás 

után repülnek. 
155. mardez (v. vüt) postekla tolna. — a széllel (v. vízzel) jöttünk 

(szél, víz mentiben, s nem ellenébe). 
156. möngöstö pojan ilisna. — odahaza (tkp. ott mögött, amög-ben) 

gazdagon éltünk. 
157. möngöskö unalukes kaem. — megint haza megyek vendégül. 
158. möngögec tolam. — hazulról jövök (a hol ezelőtt laktam). 
159. vüt lüválze joskunan. vüt-valumor. — „a víz alja igen sáros." 

a víz színe (félje) csendes. 
160. nur umbak (v. nur-vak v. nurusko) kaen. — a mezőre ment. 
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161. pürdüz tüzval (v. tüzvalvel) onga-dene kerme'. — a fal külső 
oldala deszkával van befödve (tkp. verve). 

162. kuraaga-vélne solga. kumaga-velan pöstösöm. — a kályhánál 
(a k. részén, oldalán) áll. a kályhához letettem. 

163. pürdöz-vele (nem : veg) engertas. kum-veg kaeve. — a falhoz 
támaszkodni, „három felé mentek." 

164. jolon ves vei (y. ves vclze) kurukan. — a Volga másik fele 
(túlsó része) hegyes." 

165. ola veleste ila. — a [Kazán] városi félen (részen) lakik. 
166. ola veleske (ola-veg) kaem. — a város felé megyek. 
167. min pelcnem (v. velenem) sinza.— én nálam, mellettem ül. 
168. min vélnem (v. pelestem) sinza, — az én felemen, oldalomon ül. 
169. pelenem oksa u'ke. — nincs nálam pénz. 
170. tul savamem kerckunamat pelcnem kondustam. — tüz-szer

számomat akármikor is (mindig) magamnál hordozom. 
171. enger türüstö solga. — a folyó szélén áll. 
172. iksebc orva'ldem türgüc kucos. —a gyerek ruhám szélébe ka

paszkodik (fogódzik). 
173. codcra türes mum. — az erdő szélén találtam. 
174. ömiíc longugcc koktot sajlesem. — „a lovak közül kiválasz

tottam kettőt." 
175. lozas longusto kicn. — a liszt (zsákok) között feküdt. 
176. aul kokla mündürogol (v. tora ogol). — a falu-köz nem mesz-

sze (v. nem széles). 
177. aul koklaste kodo. — a falu-közön maradt. 

codera koklaste. — az erdőben (ha két felől erdő van). 
178. orava koklaskc vozo. — a [malom] kerekek közé esett. 
179. tisejing longusto (y. jing koklaste) sagal pojan. — a z itteni 

emberek között kevés gazdag van. 
180. pu kokla'gec kojes. — „a fák közt (közül) látszik." 
181. kusto ginat ola kutlaste kecalam. — valahol a város körül fo

gok keresni. 
182. tudó kutlas liam. — a körül (körülbelül ott v. akkor) leszek. 
183. tudó kutla'geé tüngalena estas. — körülbelül onnét kezdtek 

(kezdtünk) dolgozni. 
184. monaser jer pasu sac. — a klastrom körül a földek szépek. 
185. ola jer saldakom sogaldeve. — a város körül katonákat ál

lítottak. 



KRGITLY CSEREMISZ MONDATAI. 1 0 7 

186. monaser jirgígec suko nangaen ulod coderam. — a klastrom 
környékéből sok erdőt (fát) vittek el. 

187. tide aul jirgeste kecalas küles. — ezen falu körül kell [öt] 
keresni. 

188. u olmes tostom nalen. — új helyett ót vett. 
189. olmeseze (v. ske verece) ménem koldos. — maga helyett en

gem küldött. 
190. osal sera' kuas olmes jüas (jóra). — rossz sört kvasz helyett 

(lehet) inni. 
191. múlanom tudón verec (v. verecen) estas küles. — nekem ö he

lyette kell megcsinálnom. 
192. kornu-lec örtöstö ilá. — az úttól félre lakik. 
193. korang örtöskö. — „térj ki az útból (az oldalra)." 
194. ma'rdez örtözgec pua. — a szél oldalról fú. 
195. sengac kaja. pu sengalne solga. senga'lan kodo. — hátul (há

tulról) megy. a fa mögött áll. hátra maradt. 
196. codera lisan malcsna. — közel az erdőhöz háltunk. 
197. enger lisne aul suko. — közel a folyóhoz sok falu van. 
198. mündürán pokten suum. mündürc koes. — messzire (csak m. 

kergetve) értem öt utói. meglátszik messziről. 
199. meií izjneg (v. ízi kodsen, v. iziém kodsen) tünemem. — gyer

mek (kicsi) koromtól fogva hozzá szoktam. 
200. samrökeiieg (v. samrök kodsen, v. samrökem kodsen) mién 

ómul tuskó. — ifjú korom óta nem voltam ott. 
201. tide arnaste nikuskat ezem mi. — e héten sehova sem men

tem. 
202. kok i godsen kinde es éöc. — két év óta nem terem kenyér. 
203. ik kece vucom. — egy napig vártam. 
204. kok i ilisem tudon-dene. — két évig laktam ő nála. 
205. ik kece (v. keceste) estesem. — egy nap alatt" megcsinál

tam. 
206. kudo kece (v. keceste) coconád ? — mely napon születtél ? 
207. vit keceste sum. — öt nap alatt értem oda. 
208. ku'gecem tusto ilisem. — húsvétkor" ott laktam. 
209. ku'gefces tolam. ku'gecelan jamdelem. — húsvétkor eljövök. 

húvétre elkészítem. 
210. tide kugoza kódom ilás sae ele. — ezen czár idejében jó 

vala élni. 
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211. erla matke vucem. kengez matke tist' ilem. — holnapig várok. 
a nyárig itt lakom. 

212. ku'gece koc ilisem tndon-dene. — a húsvéti ünnepek alatt ö 
nála laktam. 

213. kengez koc kok kana misem olaske. — a nyáron át kétszer 
voltam a városban (tkp. mentem a v.-ba). 

214. pu tele koces og site. — a fa az egész télre (télen át) nem 
lesz elég. 

215. rnenar kecegec ested ? — hány nap alatt csinálod meg ? 
216. nil sagadkec" tol. — négy óra múlva jőj. 
217. erla kecegec estena. — holnap egész nap dolgozunk. 
218. kok arna ertemeske vic kana kálóm kucusom. — két hét foly

tában ötször fogtam halat (halásztam). 
219. tide aríia kutla'gec tüngalena üdac. — körülbelül ettől a hét

től fogva kezdünk vetni. 
220. nil sagad kutlaste tol. — négy óra felé (körülbelül négy óra

kor) jőj. 
221. kok kece kokla estesem. — két nap alatt csináltam meg. 
222. molan osno ezed olo ? — miért nem mondtad meg előbb ? 
223. osno cerle ele. — az előtt beteg vala. 
224. osnosen tiden-dene torgaja. — már ezelőtt-től fogva (régóta) 

ezzel kereskedik. 
225. osno'k mulam oien ele. •— már régen mondta volt ö azt nekem. 
226. tudó vara toio. varas kodo. vararak kolum. — ö későn jött 

meg. hadd későbbre, később hallottam meg. 
227. min tutlec osno palesem. — én előbb tudtam meg ő nála 

(mint ö). 
228. süánlec osno toló min-degem. —> a lakodalom előtt jött 

hozzám. 
229. ku'gecelec vara sokso lie. — húsvét után meleg lett. 
230. ánzukes jóra. ánzukes ölem. — jövőre jó lesz. jövőre mondom 

[ezt neked]. 
231. ánzuksom meű tudon-dek om mi. — jövőben nem megyek 

többé hozzá. 
232. ánzuksom tuletta om este. — ezentúl többé nem fogom tenni. 
233. izises tuzak kodeve. — kevés időre (ideig) maradtak ott. 
234. min tiste su'ko ilem, — én itt soká (sokáig) fogok élni (lakni). 
235. tudó su'keS kaja. —- ő elutazik sok időre. 
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236. miíi tustopes sagal (nem jó: pes izis) ilisem. — én ott nagyon 
kevés ideig éltem. 

237. suko om li tiste. sukes om kot tizak. — soká nem leszek itt. 
sok időre (sokáig) nem maradok itt. 

238. su'kes ezem pu tutlan. — sokára (sok időre) nem adtam ö 
neki. 

239. meri sukerte koldosom. — már régen megküldtem neki. 
240. sukersek ezem uz. — régóta nem láttam öt. 
241. onda'kes südösöin jamdelas. — korán (kora időre) parancsol

tam elkészítni. 
242. tevu'nesen ilad tiste. — nem régóta (csak minap óta) élnek itt. 
243. to'ka (v. tokarak) toló. —• csak az imént jött el. 
244. te've kaja. tevo'k toles. — most (mindjárt) megyén, mind-

járt jö. 
245. ok kül kurgustas tudon-dek, önde toló. — nem kell érte, kül

deni, már eljött. 
246. men önde kolonam. — én '[ezt] már hallottam. 
247. jile og tol. — egyhamar nem jő. 
248. ne'mesken (v. n. matke, n. jotke) og ket tülen. — eddig (mos

tanáig) még nem tudja megfizetni. 
249. tolás sö'rös, a'le raatke og tol. — megígérte hogy j ő , s mind

eddig sem jő. • 
250. tudó ale saldak lin kétes. — ö lehet még katona (még nem 

öreg arra). 
251. ale tace mönge tolam. — visszajövök (megjövök) még ma. 
252. erla ale pg kaem. — holnap még nem megyek. 
253. onzul kece ize toló. — csak tegnapelőtt jött el. 
254. kizet ize kaja. — csak most megyén. 
255. paremeg ize kaesem. — csak mikor meggyógyultam, men

tem oda. 
256. ménem toja-dene keres. — ütött engem a bottal. 
257. ket-tene vüdöm kostales. — kézzel vizet merít. 
258. skenzem küz-dene pückün. —magamat a késsel megvágtam. 
259. kai kucumo-dene teamem. — halfogásból (halászatból) élek 

(tkp. satior, táplálkozom). 
260. solostmo-dene ila. — tolvajságból él. 
261. torgajme-dene pojen. — a kereskedés által lett gazdag. 
262. oksa-dene palen. — pénzzel (pénz által) tudta meg. 
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263. ömne-dene kaja, pus-dene v. ter-dene kaja. jol-dene solga. — 
lóháton (tkp. lóval) megyén, csónakon v. szánon megyén, 
lábon (tkp. lábbal) áll. 

264. ket-te (vuj-de, ömne-dene) tolaza. ketlec posna tolaza. — ke
zével (fejével, a lóval) bajlódik, kéz nélkül bajlódik. 

265. jol kugo mardez-dene pusoni podorta. — a Volga nagy szél
nél összetöri a hajót (hajókat). 

266. kusko korno-dene vaske sues olaske. osal korno dene tolna. 
— száraz út mellett hamar ér a városba, rossz úton jöttünk. 

267. u mezer-dene engereske vozo. — az új kaftánban (kaftánnal) 
a folyóba esett, 

268. lümze-dene keckersem. — az o nevén (nevével) híttam. 
269. kuat-tenc nale tutlec. — elvette ö tőle erőszakkal. 
270. éat juk-tene ola (?;. keckeren ola). — fenhangon szól (v. ki

áltva szól). 
271. kugo mardezes adak jur toló. — a nagy szélhez még esö 

jött. 
272. ikana supsomaste (y. ikanaste) pot kolom kucusom. — egy

szeri húzásra (v. egyszerre) egy púd halat fogtam. 
273. ikana rualmaste tovar podorgos. — egyszeri vágásra eltört a 

fejsze. V. ö. 529. 
27*4. kocoslec posna kodo kudes. — eleség nélkül otthon maradt. 
275. vateleé posna ila. — feleség nélkül él. 
276. vuin lumusko Suraldes. — 77fejjel esett a hóba." 
277. kornom usto&on viseve. — „az utat verszttel (verszt szerint) 

kimérték." 
278. jolen kaja. jolan ömiien kaja. — gyalog megyén, lóháton 

megy. 
279. cara jola vüdüskö kae§. — „mezítláb a vízbe ment." 
280. tugur vela (/;. véna) malsem. — egy ingben háltam. 
281. esslok vuija Solga. — a sapka a fején (feltett sapkával) áll. 
282. nuno kokten toleve. nuno luun ulod. nuno celan tusto ulod. 

— ök ketten jöttek, tízen vannak, ök mindnyájan ott 
vannak. 

283. menaren elna, éelan kustosna. — a hányan voltunk, mindnyá
jan tánczoltunk. 

284. rüzgen (v. rüzgümas-dene). tolod. — lármázva (v. lármával) 
jönek. 
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285. kalak övörten. övörteme-dene esta. — a nép örvend, öröm
mel csinálja meg. 

286. sukcn solga. omo-dene keőkere. — térdepel (-pelve áll), álmá
ban fölkiált. 

287. vujge koekes. ömíiege kajes. — megette fejestül, elment lo
vastul. 

288. púm listaske kondusna. — a fát levelestül hoztuk. 
289. ata jiske toló. — az atya családostul jött. 
290. jeng jeda' tüzem urum tülena. — emberenként 10 rubelt (1000 

kópékat) fizettünk. 
291. jeng jeda südürgec tülena. cela jing südürgec naleve. — egyen

ként egy-egy rubelt fizettünk, minden ember egy-egy ru
belt kapott. 

292. marla (marlak) ola. masterlák sokta. — cseremiszül beszéli. 
mesterül játszik. 

293. kaekla songesta. máska jengla (jenglak) solga. — madárként 
röpül, a medve emberként áll. 

294. tudó ko'les meíi-la'k. — ö úgy (oly jól) hallja mint én. 
295. pojan jingla ilá, memen-la ilá. — gazdag emberként él. úgy él, 

mint mi. 
296. tudó meíiem jorata ske ergez-lak. — ö engem szeret saját fia

ként. V. ö. 747. 
297. meií tudom pagalem atila. (?;. p. kuze atim). — én tisztelem 

öt'atyám gyanánt. 
298. volgaldes sörtnö-la (v. volgaldes kuze sörtnö). kugo-la kojes. 

— úgy fénylik mint az arany, nagynak látszik. 
299. tudó ilá olaste kuze pojan jing. — ö a városban él mint gaz

dag ember. 
300. me tosto semen eoklena jumalan. — mi régi mód szerint áldo

zunk a jumának (istennek). 
301. mari semen ilá. — cseremisz módra (mód szerint) éj. 
302. tudó cela atazlec ves semen (ves törlőn) esta. — ö mindent 

másképen csinál mint az atyja. 
303. u gaííem esten, r— egészen újjá csinálta (új gyanánt — a kaf-

tánt). 
304. soldas küles pucumos gaíie limeske. — főnie kell, míg pép 

gyanánt leszen. 
305. ataz gané kugo lin. — mint az atyja (oly) nagy lett. 
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306. tudó kugo men ganemok. ikaííok pengédé. — ő oly nagy mint 
én. egyképen (egyaránt) erős. 

307. ske sürgüzö ere atazenok. — az ő arcza merőben [olyan mint] 
az atyjáé. 

308. atazleo (nem: atazem) jötte kaen. jurom onzodokkaes. — meg 
sem kérdezvén az atyját elment, nem tekintvén az esőt el
utazott. 

309. min tudom ke'een (y. keceiíok v. cela kecen) úzam. — én lá
tom őt minden nap, v. naponként. 

310. tudó pes songo. tudó pes vaska. pes saen esta. — ő nagyon 
öreg. nagyon siet. igen szépen dolgozik. 

311. tudó pes og vaske (t. sagal vaska). tudó pes saen og este. —• 
ö nem igen siet (keveset siet), nem igen szépen dolgozik. 

312. tudó mulanem pes og eiíane. — Ö nemigen bízik bennem (n. i. 
hiszen nekem). Ez: sagal eiíane kevésbé használatos. 

313. kuze ginat olan (y. olanrak) pokto. — a hogy lehet lassan 
(lehető lassan) hajts. 

314. pes vaske tol. pes saen este. — nagyon hamar (mentül hama
rabb) jőj. csináld meg nagyon szépen. 

315. ömíie ketmen poktosom.— úgy hajtottam, amint a ló bírta. 
316. men ulo ketmen estesem. — én dolgoztam, a hogy bírok. 
317. men ulo ketmenmuskum, ok érne. — mostam ahogy lehetett, 

nem lesz tiszta. 
318. ulo ketmen kurguz toló. — ide szaladt a hogy csak tudott 

(szaladni). 
319. tudó tuge (t. pes) saen estes, tuletta saen estas ok li. — oly (oly 

igen) jól csinálta meg, már jobban nem lehet csinálni. 
320. tudó teíí-leced kugo (suko kugo). — ő náladnál nagyobb (sok

kal nagyobb). 
321'. men tutlec (suko) pojan ulam. — én (sokkal) gazdagabb va

gyok mint ö. 
322. titlec jösö pasa uke. — nincs ennél nehezebb munka. 
323. tudó ten-leced suko kug' ogol (v. teíí-leced kugorak). — ö ná* 

Iádnál nem sokkal nagyobb (v. náladnál valamivel nagyobb). 
324. tudó men-lecem pes esta (y. pes vaska) — ő nálamnál inkább 

dolgozik (v. jobban siet). Ez : suko esta = többet (több 
dolgot) dolgozik. 

325. meü colem og este (v. og vaske). — annyit mint én nem dol-
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gozik (nem siet). Ez : men-narem og vaske nem általános 
használatú. 

326. tudó men-lecem vaske esta, — ő gyorsabban csinálja meg 
mint én. 

327. veselec saen pokta. — jobban hajt (marhát) mint a másik. 
328. vese-colo saen og pokto. — a másikhoz képest nem hajt jól 

(nem oly jól mint a másik). 
329. pengederaken este. — valamivel erösebben csináld meg. 
330. vaskerak tolda mönge. — hamarább jöjetek vissza. 
331. tudó celalec kugo (v. pojan). — ö mindnyájok közül a legna

gyobb (leggazdagabb). 
332. tudó nikölec (y. nikudolec) kugo. — ö valamennyinél na

gyobi). 
333. tudó nikölec saen esta. —. valamennyi közt legjobban csi

nálja. 
334. celagec esten mosta. — ö mindent tud csinálni. 
335. tudó nikölec suko ilis. — valamennyi közt legtöbbet (legto

vább) élt. 
336. tudó nikölec sagal mala. — valamennyinél kevesebbet alszik. 
337. tudó en kugo nonulec (v. nunon longusto, v. nunon koklaste). 

„ő a legnagyobb köztük" („nonulec használtabb11). 
338. meletna (v. méman koklaste) en songo. — a legöregebb kö

zülünk. 
339. men en pengédé jingom koldosom. — a legerősebb embert 

küldtem. 
340. sukon v. sagalen elna. — sokan v. kevesen valánk. 
341. sukozom estesna, iziseáe kodo. — „nagyobb részét (tkp. nagy

ját, sokát) megcsináltuk, kevese (kisebb része) úgy maradt." 
342. tudó pes vaske kostes. — ö nagyon (igen) gyorsan hajt. 
343. tudón südömölec puso estesem. — többet csináltam, mint a 

mennyit parancsolt, (tkp. parancsoltán túl csináltam). 
344. meií ömiiem ísupson kucem; tudó puso kaja. — én visszatar

tom a lovat, s az mégis (annál inkább) megy. 
345. men om südö, tudó puso esta. — én nem parancsolom, ö mégis 

csinálja. 
346. mulanem veselec utla suko (v. utlarak suko, v. pes suko) puo; 

v. pdg: utla sagal puo. — nekem a többinél, sokkal többet 
adott; v. pdg: sokkal kevesebbet adott. 

HT1LVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 8 
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347. suko mién lu-gana. sagal ginat lu-gana mién. —legfelebb tíz
szer volt itt (jött), legalább tízszer volt itt. 

348. Sagal ginat kok podom kondeve. — legalább két púdot hoztak. 
349. tudó utlarak olaste ilá. — többnyire a városban él. 
350. nuno utlarak puzleve. — többnyire (nagyobbrészt) elrom

lottak. 
351. tutlec sukerak (y. sagalrak) puo. — [nekem] többet (?;. keve

sebbet) adott, mint ö neki. 
352. ik SuldoS kindem-at es pu. — még egy darab kenyeret sem 

adott. 
353. ozan vüt vokten jol-lec lüdmas ogol. — a Kazánkán kevesebb 

a veszély mint a Volgán. 
354. tudó vele cerle ele, tuletta nikö-at uke. — csak ö vala beteg, 

azonkívül senki sem. 
355. nuno sukorak (v. utlarak) nuzna, juzozo pojan ulod, v. iziseze 

vele pojan ulod. — ök többnyire szegények, némelyek gaz
dagok, v. csak kevés köztük gazdag. 

356. olaske celazem es üzep, kudo saezem vele üzeve, Iván gaíiem, 
Petör ganem. — nem valamennyiöket hittak a városba, csak 
a kik a legjobbak, [azokat] hittak (a javát hittak), mint Ivánt, 
Pétert. 

357. kurguz kuze ginat vaske nunom jaras. — szaladj a hogy le
het gyorsan, őket utóiérni (hogy — utóiérjed). 

358. este kuze ginat pengéden. — csináld meg a hogy lehet erő
sen. 

359. vaske kuze ginat. — siess a hogy (jobban) lehet. 
360. ménen tusto pörtem ulo, men tusto sagal ilem. — van nekem 

ott egy házam, [de] keveset lakom ott. 
361. men tusto izis ilisem, vara kol kucas kaesem. — én éltem ott 

egy kevéssé, azután halászni mentem. 
362. izis kindem pu. izis kocko. — adj egy kis kenyeret, evett egy 

kicsit. 
363. sagal kindem pues. sagal kocko. — kevés kenyeret adott, ke

veset evett. 
364. izis vüdes es vot. — alig (kevésbe múlt), hogy a vízbe nem 

esett. 

352. suldos ; a szógyűjteményben : SuldoS. 
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365. izis coderam es julaldep. — alig hogy az erdőt meg nem gyúj
tották. 

366. izis pöktem ezein su. izis oraldes ez piz. — kevésbe múlt hogy 
utói nem értem, majdnem elégett a ház. 

367. izis es kucedalep. — kevésbe múlt hogy össze nem vesztek. 
368. meíí tudon-dek cela kecen ganok misem. — én hozzája majd

nem minden nap mentem (úgyszólván minden nap). 
369. kucedalas mündür ogol ele; v. mündür ogol ele kucedalas nu-

no. — kevés híja hogy nem veszekedtek (tkp. nemvalamesz-
sze ök veszekedni). 

370. celak módon potaras mündür ogol ele. — majdnem elvesztett 
mindent a játékban. 

371. meíí tudom ikana vele uzom. — én öt csak egyszer láttam. 
372. mulam ik kindem vele pu. — nekem csak egy kenyeret 

adott. 
373. nuno ménem pukseve, jukteve, adak oksam-at pueve. — ök 

engem etettek, itattak, sőt még pénzt is adtak. 
374. tudó codera celak julen kaen. — amaz erdő egészen elégett. 
375. celak nören ómul. — egészen nem áztam meg. 
376. nunö ske pasastem celak potaren ogulep. — .ők a magok mun

káját egészen nem végezték. 
377. meman ömne tiste cela uke. — a mi lovaink nincsenek itt 

mind. 
378. tudó celak skanze esta. celak kére ogol; v.pdg: tüvüt kére 

ogol. — ő egészen magának dolgozik, mind nem igaz; v. 
pdg: épenséggel nem igaz. 

379. tudó nimat nören ogol. tudó tiste nimat (v. tüvüt nimat) es este. 
— ö semmit sem ázott meg. ö itt semmit sem (épenséggel 

• semmit sem) dolgozott. 
380. tudó meman tiste ilemem tüvütok og sinze. — egyáltalában 

nem is tudja, hogy mi itt élünk. 
381. tudó celak (v. ceklek) cal. tide kaik ceklek (v. célt) seme. — 

ő egészen (tisztán, merőben) szürke, ez a madár tisztán (me
rőben) fekete. 

382. levédésem cumurok uzarge-dene cialdeve. —- a ház fe delét egé
szen (merőben) zöldre festették. 

383. ömííesamoc ceklek (v. cumurok) mosteve. — a lovak egészen 
elfáradtak. 

8* 
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384. tudó vujgok kajes meman-derie. — egészen (mindenestül) el
ment (elköltözött) mi tőlünk. 

385. men pasam vujgok potarsem. — én a munkámat teljesen (tkp. 
fejestül, hátramaradék nélkül) elvégeztem. 

386. rae joralesok ezna kuso , sukok ezna numal üzgarem. — még 
nem költöztünk át teljesen, csak némely holminkat vittük át. 

387. joralesok es kae, tokales vele kaes. — nem mindenkorra (nem 
teljesen) ment el tőlünk, csak rövid időre ment el. 

388. erla joralesok püem potarat (v. [püa] célt jamde lies). — hol
nap a vízrekeszt teljesen elvégezik (egészen kész lesz). 

389. jarmanka tüvüt pottemeg ize kaem. — csak mikor a nagy vá
sárnak teljesen vége lesz, megyek el. 

390. ménen ere tide Ömne-ok ele. — nekem épen (merőben) ilyen 
lovam vala. 

391. tide jing tudok (v. tuganok). — ez az ember épen olyan. 
392. lecok tutlak olos. — épen úgy mondta mint amaz. 
393. tevők om jar ele. — csak kevésbe múlt, hogy már nem talál

tam volna őt (otthon). 
394. men tuge mostosom, kudosko tevők om su ele. — én annyira 

elfáradtam, hogy alig érek [érhetek] vala haza. 
395. tugane mardez ele, levédésem tevők podorta ele. — olyan szél 

vala, hogy majdnem a házfödelet összetöri vala (-törte volna). 
396. tudó mündürne ele, toka pokten sun. — messze vala, alig ér

tem utói. 
397. tudó pes mosten, toka toles (v. toka kajes) — „igen elfáradt, 

alighogy jő (jár), v. alighogy elmehetett." 
398. kalak sagal ele, toka pasam potaresna. — nép (ember) kevés 

vala, alig végezhettük a munkát. 
399. tudó pes mündür, toka koes. — ö nagyon messze van, alig 

látszik. 
400. ale matke es tol, tace toka toles. toka paremes. — ha eddig 

nem jött, ma aligha eljö. aligha meggyógyul. \ 
401. toka izis kaneSem, adak kajas vozo. — alig hogy egy kicsit 

megpihentem, megint mennem kellett. 
402. men tuletta om este. men tuletta om kae tuskó. — én többé 

meg nem csinálom, többé nem megyek oda. 

388. püen; restituáltam az accusativust. 
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403. vazaklec utozom (v. vazaklec koz) om ruo. — egy ölnél többet 
(egy Ölön felül) nem vágok. 

404. tudó kondus küleslec koc (v. koc suko); v. tudó küleslec utla-
rak kondus. — a kelletin túl (v. kelletinél többet) hozott. 

405. men olaske teg om kae. men tegok ezem uz tudom. — nem 
megyek többé a városba, nem láttam öt többé. 

406. cang tugafie kugo, jukso Süaske sokta. — a harang oly nagy, 
[hogy] Szviaszkig elhallatszik. 

407. tudó tugaíie pengédé, pudovka numalas tutlan nimoganat ogol. 
— ö oly erős, hogy egy pudovkát hordani neki semmi. 

408. tudó tuge pes (v. tuge saen) uzes, jengom ustoses pala. — oly 
jól lát, [hogy] az embert egy versztnyire megismeri. 

409. tuskó suktat, kinde-at og kot kocas. — oda (annyira) viszik, 
[hogy] kenyér sem marad enniök. 

410. tudó tugane küzgö men-ganemok. — ö oly vastag mint én. 
411. tudó tunare (v. tudó tuge pes) keckeres, juk jomo. — ö annyit 

(y. oly igen) kiabált, [hogy] hangját elvesztette (elrekedt). 
412. juk jomeske keckeres. — hang-vesztésig (elrekedésig) ki

áltott. 
413. tudó tuge lüde, senzad (senze v. sinze) kaes. — úgy megijedt, 

hogy egészen elhalaványodott (elment a színe). 
414. tudó tuge estes, püzaltmeske (v. püz vüt jogumeske) v. püzalde. 

— úgy dolgozott, hogy izzadott (v. az izzadság folyt [le róla]). 
415. köm üzoc ? mom kondus tudó ? — kit hittál ? mit hozott ö ? 
416. kölan pu'c? molan tutlan küles ? — kinek adtad? minek (mire) 

kell neki ? 
417. molan ezda oldó? molan kuöeve tudom? — miért nem fűtöt

tetek? miért (minek, mi végett) fogták el öt? 
418. köleé na'le? molec lüde? — kitől vette? mitől ijedt meg? 
419. mo'-dek kolded ? mo-dene (v. kuza) puzlen. — miért (mi után) 

küldöd öt ? mitől (v. hogy) romlott el ? 
420. ku'Sto (v. mo'sto) solgus v. sluza ? — mi volt ö (tkp. hol v. mi

ben állott) v. miben szolgált ? 
421. kuzak sogaldeve? mos tares puros? — mivé választották öt? 

mire szegődött bérbe? 
422. mo verem ólat ? — miről beszéllnek ? 

413. lude. 
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423. kusko tudó vozo ? mosko pöstesas ? — hova esett ő ? mibe 
tegyem ? 

424. kuzak kodosoc ? ala kuzak pöstesas. — hol hagytad ? nem-tu-
dom hova (valahova) kell tenni. 

425. kuzec tin tolec ? kuzcc nalec ? — honnét jöttél ? honnét (mi
ből) vetted? 

426. kön vele kolded solucom ? — kivel küldöd öcsédet ? 
427. kuna'mesen og ket? — mióta (mikortól fogva) beteg ö (tkp. 

non potest) ? 
428. kuskeven (v. kusken) tin-dened ila ? — meddig fog nálad élni 

(lakni)? 
429. kuskenes kodad olas ? — meddig maradsz a városban ? 
430. mo'ge vüdös puren kaes ? oksage. — mistül fúlt belé a vízbe ? 

pénzestül. 
431. kok kanat ezem mi kudusko. — mind a kétszer nem jöttem haza. 
432. men cela misem, me cela misna. me celan misna. — én min

denütt voltam (tkp. mindenüvé mentem), mi mindenütt vol
tunk, mindnyájan voltunk (ott). 

433. kaplak kodosna koktot kumutkec. — mindenütt kettőt vagy 
hármat engedtünk el. 

434. tudó kaplak mia. kaplak tiske pogonad. — ö mindenüvé me
gyén (jut), mindünnen ide gyűlnek. 

435. juzozo toleve, v. juzosamoc toleve. — némelyek jöttek. 
436. juzosto (v. juzo aulusto) ulo , juzosto uke. — néhutt (némely 

faluban) van, néhutt nincsen. 
437. ikte tolón ménem jódon; vese tolón tenem jódon. — egyik 

jött engem kérdezett (utánam tudakozódott) ; a másik jött, té
ged kérdezett. 

438. iktaze ulo mo kudusto ? ulo mo iktazest kudusto ? — van-e 
valaki itthon ? van-e valamelyik közülök itthon ? 

439. köginat meman-gec iktaze kaja, v. iktaze meman-gec kaja, v. 
köginat m. k. — egyvalamelyikünk (egyvalamelyik közü
lünk) megyén oda. 

440. iktaze vizit kudot koldo múlana. — valami ötöt-hatot küldj 
nekünk. 

441. tide kutlaste iktaz aulgeő kondad, men nálam. — e napokban 

434. tiSko. 
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tkp. e közben) valamely faluból hoznak, [azután] veszek én. 
Ez: tide kecesamoceste = e napokban, érthető, de nem hasz
nálják. 

442. men cela tiste malem. — én mindig itt hálok. 
443. kerek kunames-at jóra. — akármikor is (mindenkorra) jó (p. o. 

kaftán). 
444. nal kerek kunames-at. kerek kunames-at ten-dened kotso (y. 

ten-dened lize). — vedd mindenkorra (Örökre), maradjon 
(u. legyen) te nálad mindenkorra (örökre). 

445. ala kunamsen-at volukem tuskó pöktem. — akármióta oda haj
tom a marhámat. 

446. ikana tide vereste cerke ele. — egykor e helyen templom vala. 
447. koktenad (v. celan) ikanaste toleve. — mind a ketten (v. mind

nyájan) egyszerre jöttek. 
448. meiíare pörtas (y. pörtluk) pörna pu ulo ? iktas, koktas. — 

hány házra való gerendafa van ? egyre, kettőre való. 
449. iktasem pücküm. ik jongezasem (v. jongezluk) solom. — csak 

egyre valót vágtam, csak egy íjra valót hoztam (fát). 
450. südüras sinzalem puo. — egy rubelért való (egy rubel ára) 

sót adott. 
451. sket jing ulam. — egyes (magamra való) ember vagyok. 
452. viziteste (?) iktezem mulanem pueve. —- öt közül egyet (egyi

ket) nekem adtak. 
'453. tutlan iktelan pueve. cela ikte esta. — egyedül neki (neki egy

nek) adtak, mindig csak az egy (azon egy) dolgozik. 
454. kusto tudó (y. nuno) kut jing ? — hol van az a hat ember ? 
455. kö lies tudokut jing (u. kösamoc lit nuno kut jing)? — ki lesz 

az a hat ember (y. kik lesznek azok a hat ember) ? 
456. kogefieg (kurneneg, lueiieg) uzaleve. -— mind a kettőt (hármat, 

tizet) eladták. 
457. memam kogeneg kereve. — megvertek minket mind a kettőt. 
458. ík-kana (ikana) südüröm pu, ves-kana koktot pu. — egyik íz

ben egy rubelt adott, másodszor kettőt adott 
459. men tiske pervoj (nem; pervoj-gana) tolnem. — én ide legelő

ször jöttem. 
460. ik pacas muzerem vele cienam. — csak egyszerű kaftánt öltöt

tem föl. 
461. ik jergem optosom. ik jerge, kok jerge solgad. — egy sort (le-
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aratott gabonát) raktam föl. egy sorban , két sorban ál
lanak. 

462. ikte (ikteze) tide, vese (veseze) tudó. — az egyik (egyike) ez; 

a másik (másika) az. 
463. ménen kum ergem ulo : ikteze saldak, veseze karatan, kumu-

sozo (kumutso) tugokjing. — három fiam van : az egyik ka
tona, másika szerzetes, harmadika földmives (közönséges, 
egyszerű ember, hivatal nélkül). 

464. miií picém uzom, pöca'lem löldalnem ele, tudokudalkoldos.— 
szarvast láttam, [akkor] puskámat föl akartam emelni, [hát] 
elszaladt. 

465. tudó tolón, meii malem ele. — ö eljött, [míg] én [még] alszom 
vala. 

466. men suk-erta tolon-elem, nuno ömnem kolden-ulod. — én ré 
gen eljöttem vala, s ők lovat küldtek (utánam). 

467. tudó toló, kece sinzen ogol ele. — ö eljött, a nap még le nem 
szállt vala. 

468. men ovadalec vara tolom, tudó erők kaen ele. — én ebéd után 
jöttem, s Ö reggel ment vala el. 

469. tin kas-tene tolón ulmased (v. tolonad), men er-dene kaesem. 
— te este jöttél volt, s én másnap reggel mentem el. 

470. men er-dene kaen elem, tin kas-tene tolonad. — én elmentem 
vala (kocsin) reggel, s te estve jöttél el. 

471. aci tolgec. uzgec tudom. — vajha az atyám eljőne. vajha meg
látnám őt. 

472. tolmastena orava pudurgos. —jövet (jöttünkben) eltört a kerék. 
473. kostmases mostosom. — a járásban elfáradtam. 
474. pu numalmases (v. numalmaseseze) cerlanes. — a fahordástól 

megbetegedett (tkp. hordásban v. hordásában). 
475. coémaskem, ilemaskem kaem. — születő (helyemre), lakó he

lyemre megyek. 
476. tolmasgec kaena. — azon úton megyünk, a melyen jöttünk 

(tkp. jövéstöl megyünk). 
477. ilemasgetna mündür ogol. — lakó helyünktől nincs messze. 
478. ku'mases (kevésbé használt: kumula) mostosom. — az ásásban 

elfáradtam. 
479. kumases mura v. ko'dosom. — azon a helyen találtam v. hagy

tam, a hol ástunk. 
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480. kumula mum. kumaste kia. — az ásásban (ásás közben) talál
tam, az ásott helyen fekszik. 

481. nien tutlan tolás südösöm. — megparancsoltam neki, hogy 
jőjön el. 

482. pu ruas kae. — menj fát vágni. 
483. voluk poktas tudom tarleve. — marhát hajtani bérelték öt. 
484. malas tudó og tol. — alunni nem jő el. 
485. tide ömííe kajasem küles. — ez a ló kell nekem, hogy vele 

[kocsin] menjek. 
486. enat küles ruased. — talán kell neked a vágásra. 
487. tudó mimat uke.onzas. — ott semmi sincs nézni való (semmi 

sincs nézni). 
488. koskoso vereske pöste. —• tedd száraz (száradt) helyre. 
489. tolmo kornena sae ele. — jött utunk jó vala. 
490. tide tüneme kenagaze. — ez a könyv, melyet tanúi. 
491. pakcagec tolmom tudom (v. tudón tolmom, v. tudón tolmozom) 

uzom. — láttam öt a kertből jövőt (v. az ö jövését). 
492. sogas kajmem uzon-ulod. — láttak engem a mezőre menni (a 

mezőre menésemet). 
493. tudó uzo men port (».' pörtöm) onzumem. — ö látta hogy én 

a házat megnéztem. 
494. men uzom tudón port onzumozom. — én láttam, hogy ö a há

zat megnézte. 
495. meman kol kucumo julusto ulo. — a mi halászatunk (halászó 

helyünk) a Volgán van. 
496. tolmem kódom taza ele — eljöttemkor egészséges vala. 
497. tolmases südösöm. — eljövetelemre megparancsoltam. 
498. atiem tolmeske tiste ilem. —r atyám eljöttéig itt élek. 
499. kolomeskeze tudon-dene ilisem. — holtáiglan Ö nála éltem. 
500. cocmem kodsek uzon ómul (v. cocen uzon ómul). — születé

sem óta nem láttam azt. 
501. meman tolmolan (v. tolmolanna) pes övörteve. — a mi eljöve

telünknek igen örültek. 
502. nunon estemestem jorateve. — az Ő munkájokát megszerették. 
503. nunon estemé cokesest toló. — az ö munkájok megtetszett 

(nekik, az embereknek). 
504. tolmem koklaste jur lie (v. jur ele). <— jöttöm közben eső esett 

(esö lön v. vala). 
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505. sogasto elmem koklastc nuno esteve. — a mezőn létem alatt 
ok megcsinálták. 

506. koemo koklaste (v. kocniastc, koemeske) olosom. — evés köz
ben megmondtam (neki). 

507. me olosna meman tolmo verem. — beszólítunk a mi eljövete
lünkről. 

508. poktumo-dene toló. — [csak] hajtatva jött (csak kényszerítve). 
509. tolsasem (lisasem) kö sinza? — a jövendőt (leendőt) ki tudja? 
510. tolsasestem sinzesem. — tudtam leendő eljövetelüket (hogy el 

fognak jöni). 
511. men ko'lum tudón kaesasem. — hallottam, hogy ö elmegy (az 

ö leendő elmenetelét). 
512. vas lisas enze li tudon-dene. — hogy ne lenne ö vele (a jövőben) 
513. olas kaesasem ulo. — a városba kell mennem. [találkozás. 
514. olosased ulo mo ? — van-e valami beszéllni valód vele ? 
515. mom sonosas ? — mit gondolni (mit kell g.) ? 
516. erla parem tü'lesas. — holnap meg kell fizetni az adósságot. 
417. tulom oldena kinde kudaldas (ritkább : kudaldesaslan) — fűt

jük [a kemenczét] kenyeret sütni (sütésre). 
518. tolsaslan kódos. — (leendő) eljövetelére hagyta. 
519. men ezem sinze keckeras. — én nem tudtam, hogy [neked] 

kiáltanom kell. 
520. azam skal poktesasgec nal. — vedd el a gyermeked onnét, hol 

a teheneket fogják hajtani. 
521. ergeze tolsas verem oleve. — beszélitek *) fiának (leendő) el

jöveteléről. 
522. tide skal poktesasluk. — ez a tehén elhajtani való. 
523. estasasluk (v. estasas) mo ulo ? — mi van megcsinálni való ? 
524. kudusko tolsemla oksam mum. —haza jöttömben pénzt találtam. 
525. jumuldumola kalos. — meghalt imádkozva (imádkozás közben). 
526. olas kaeSezla2) pecalem jomdaren. — a városba menvén el

vesztette puskáját. 
527. volukem coderagec poktumola pirem uzom. — a marhát az er

dőből kihajtván egy farkast láttam. 
528. si'lem supsumozla vüdöskö vozon. — meghúzván a gyalmot a 

vízbe esett. 

J) R. „beszólítunk." 2) R. kaesezla. 
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529. ikana rnalmula (v. rualmaste, v. rualmases) tovar podorgos. — 
egy vágásra eltört a fejsze. V. ö. 273. 

530. kudusko tolmegse malas vo'zun. — mikor (miután) haza jött, 
lefeküdt alunni. 

531. pasa potarmeg (v. potarmegest) möngö kaeve. — elvégezvén 
a munkát visszamentek (haza mentek). 

532. ozánom solostmeg si'lin. — a gazdáját meglopván elszaladt. 
533. mom tien kia? — mibe öltözve fekszik? 
534. torgaen (v. torgajme-dene) pojen. — kereskedve (kereskedés

sel) gazdagodott meg. 
535. sederem onzen solga. — á csillagokat nézve áll. 
536. su'ken ménem sorva'les. — térdepelve kért engem. 
537. jolosten asnad. — kötözve tartják (a kutyát). 
538. lüden kaes tudon-dek. — félve ment hozzá. 
539. suzen kálos (nem: suzomola k.). — éhen halt meg. 
540. sorok sorok (azaz : sorokten) olus. — sírva mondta. 
541. vostul vostul (v. vostulon) onza. — nevetve néz. 
542. ölen ölen kajeve. — beszéllgetve mentek *). 
543. kanén kanén esta. — szakadozva (közbe-közbe pihenve) dol

gozik. 
544. tudó koloso- tiste kia. — ö holtan (mint halott) fekszik itt. 
545. pu rumo tnsto kia. pitme solga. — a fa fölvágva fekszik ott. 

megkötözve áll. 
546. kolosom mueve. pustmom mueve. — halva (mint halottat) ta

lálták, megölve találták. 
547. teres pitmem kondus. — a szánra kötözve hozta öt. 
548. sinzemaste voza. malemaste ola. — ülve (ülőben) ír. álomban 

(alvásban) beszéli. 
549. solgomaste (nem : solgen) kockes. — állva (állásban) eszik. 
550. lüdön (lüden) meletna coderaske sile. — megijedve mi tőlünk 

elszaladt az erdőbe. 
551. kudosko purdok kaesem mündürkö. — nem térvén be haza, 

tovább mentem. 
553. korno mu'de mönge toleve. — nem találván az utat visszajöttek. 
554. kotte (v. kottegece) tuzak kok keclec utlarak. — nem marad

ván ott két napnál tovább. 

*) mennek K. 
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555. mefi-lecem jötte (v. jottok) nalen. — tőlem nem kérdezve (v. 
nem kérdezvén) elvette. 

556. sitté *) vozen om ket. — nem ülve (a nélkül hogy ülnék) nem " 
írhatok. 

557. kanadegece este. — pihenés nélkül dolgozik. 
558. men südögece it este. — meghagyásom nélkül ne csináld meg. 
559. üzömöstöm sinzede ezem mi. — nem tudván hogy engem hit

tak, nem [is] mentem el [oda]. 
560. aci tolneze; tolned mo? — az atyám el akar jöni. el akarsz-e jöni? 
561. kö olas kajneze? — ki akar a városba menni (kocsin)? 
562. ske-denest kondenest. — magokkal el akarják hozni. 
563. men o'zümom onzenem. — meg akarom nézni (megnézném) 

a vetést. 
564. tolmed sues mo? — el akarsz-e jöni? 
565. kön kajmeze sues ? — ki akar (kinek van kedve) menni ? 
566. kudoveneze tol? ki nem akar jöni? 
567. kön tolmuzo og su ? — ki nem akar (kinek nincs kedve) eljöni ? 
568. tudó jarak, tolón kétes. — ö szabad, jöhet. 
569. min ketam vozen (v. vozen ketam). ketam kaen. — írhatok. 

mehetek. 
570. mulam erla lies tiske tolás. — nekem lehet (szabad) holnap 

ide eljöni. 
571. korno kusko, kostas lies. — az út száraz, lehet járni (rajta 

kocsival). 
572. nikuzagat muas ok li. — „sehol se lehet öt megtalálni." 
573. nikuzagat mun og ketep. — sehol sem találhatják. 
574. mulam estas küles. — nekem dolgoznom kell. 
575. tace tutlan tolás küles. — ma neki el kell jönie. 
576. enat iktaz-gana muna. — talán megtaláljuk valamikor. 
577. tudó enat mién. — alkalmasint ott volt (oda ment).. 
578. ala tudom uzna me. — talán láttuk őt. 
579. ala tudó, kudo me uzna. — talán ő az, kit láttunk. 
580. ala tudó nalen (nem : nalen mo) ? — talán ö vette el ? 
581. ere'nok taza ogol ulomas. — bizonyosan beteg volt. 
582. erenok ala-kö soloston. — bizonyosan valaki ellopta. 
583. ke'rnok tudó taza ogol ele. - valóban, ö nem vala egészséges. 

') „Nem mondható ez : Sinzedemaste." 
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584. kemok olos mo ? — valóban mondta-e ? 
585. olas miset mo ? uke (v. uke, ezem mi). — voltál-e a városban ? 

nem (v. nem, nem voltam). 
586. ta'ce kaed mo sogalas ? ogum («. ogum , om kae). — mégy-e 

ma szántani ? nem én (v. nem én, nem megyek). 
587. kondos mo oksam? es (v. eskondo, v. uke). — hozott-e pénzt? 

nem (v. nem hozott). 
588. kondon ogol. — nem hozott. (így, ha nem voltam vele; az 587. 

szerint ha vele voltam). 
589. tudó ussola ola, tüvüt mién ogol. — úgy beszéli mintha látta 

volna, [pedig] egyáltalában nem (ingyen sem) volt ott. 
590. tide jereste kol tüvüt uke. — ebben a tóban egyáltalában 

nincs hal. 
591. tüvüt es mi. tüvütok ker ogol. — ingyen sem volt ott. merő

ben nem igaz. 
592. pervoj uzmekem cinovnik sonosom l), vara palesen tugok jing 

ulmas. — először (hogy láttam 2), azt gondoltam hogy hiva
talviselő, azután megismertem, hogy közönséges ember volt. 

593. tiste ulmem cokeseze. og tol. — az én itt létem nem tetszik neki. 
594. meíi tiste. ulmem kodsen mezak oksam potarsem. — én itt lé

tem óta 100 rubelt költöttem el. 
595. coderaste kok kece ilemeg kudusko tolom. — az erdőben két 

napot élvén, haza jöttem. 
596. tudon-dene mimeg kudusko tolom. — miután ö nála voltam, haza 
597. meíi tusto pojan lim. — én ott gazdag lettem. [jöttem. 
598. erla tolás lim (v. He), v. tolás sörem (v. sora'). — holnap meg-

igértem (v. megígérte) eljöni. 
599. oksak lin elem. — sánta lettem vala. 
600. men erla tuzak linem. — én holnap ott akarok lenni. 
601. men lidemem kódom tuskó mia. — mikor én nem vagyok ott, 

[mindig] oda megyén. 
602. me kaesna mündürkerak da mündürkerak, suna ik izi pört-dek, 

i muna ig kugozam tuzak. — mi tovább és tovább mentünk, 
egy kis házhoz értünk, és egy öreget találtunk ott. 

603. kecen sukurak da sukurak tünemam. — mindennap többet és 
többet tanulok. 

') R. sonzosom; v. ö. 619. *) = uzmekem, mit R. orosz fordítása elhagy. 
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604. meíí tudó' ikverez kaena. — én [meg] ö együtt megyünk. 
605. meíien ulo kok skal, ik ömiíe. — van nekem két tehenem [és] 

egy lovam. 
606. meíí elem, tudó ele olaste. — én valék, [s] ö [is] vala a városban. 
607. tudó men (v. tudó da meri) vele elem. — csak ő (meg) én vol

tam [ott]. 
608. olagec sukcrta kaen, ale tace toles, ale erla. — a városból már 

régen kihajtott, vagy ma jő, vagy holnap. 
609. ala men kaem, alatudo kaja. — (nem tudom) talán én megyek, 

talán ö megyén. 
610. tudó toló palás, kostona ale uke. — ö eljött megtudni, vájjon 

megyünk-e (kocsin) vagy nem. 
611. mulanem cela iktok, ket tidem nalze, ket tudom nalze. — ne

kem mindegy, akár ezt vegye meg, akár azt vegye. 
612. kok skal vac tüzem urum pum. — két tehenén kivül még tíz 

rubelt adtam neki. 
613. men-at tudo-at ele tusto. — én is ö is volt ott. 
614. men-at tudo-at mién ogol tuskó. — se én se ö nem volt ott. 
615. olaske vele mién ogol, tulec tumbak-at mién. — nem csak a vá

rosban volt, hanem azon túl is. 
616. kengezem vele ogul, telem-at kaena tuskó. — nem csak nyá

ron, [hanem] télen is utazunk oda. 
617. pum ogol, na'le tutlecen. — nem csak hogy nem adott, [söt] 

vett [is] tőle. 
618. kerek*) tide, kerek tudó, mulam öela iktok. —. „akár ez, akár 

az, nekem mindegy." 
619. pervoj uzmekem palemem sonosom, vara uzom jot jing. — leg

először látván öt, azt gondoltam hogy ismerős, azután láttam, 
hogy idegen ember. 

620. pervoj tüzem urum kücos, vara kandak südüres punez ele, 
pastenges vit südüres puo. — eleinte tíz rubelt kért, azután 
nyolcz rubelért akarta adni, végre ötért adta. 

621. me suko sorvalesna, pastenges vara sorase&. — sokáig könyö
rögtünk neki5 végre azután beleegyezett. 

622. pervoj koldeve, vara ske-at mieve. — először küldtek, azután 
magok is jöttek. 

-) A „kerek" ritkábban használtatik mint „ket." R. 
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623. tudó ogol, men sinzem. — ö nem (tudja), [hanem) én tudom. 
624. tudó ogol, (v. tudó es uz), men uzom. — ö nem látta, hanem 

én láttam. 
625. men tiske nalas ezem tol, uzalas tolom. — én ide nem jöttem 

venni, [hanem] eladni jöttem. 
626. tin mulanem tülö, ukegen men töraske kaem. — te fizess meg 

nekem, különben a törvényszékhez megyek. 
627. múlana üdas küles, ukegen varas lies. — nekünk vetnünk kell, 

különben késő lesz. 
628. tudó tuskó sukersen mién ogol, ale tugok cela sarna. — ö rég

óta nem volt ott, mégis mindenre megemlékszik. 
629. tudó songo, ale tugok codera kostas kaja. — ö öreg, mégis va

dászni (tkp. erdőt járni) megyén. 
630. mulanem tidem olos, meií ezem enane. — nekem ezt mondta, 

[de] én nem hittem. 
631. tudón suko volukso kolen potes , ale tugok pojan. — neki sok 

marhája hullt el, de mégis még gazdag. 
632. meíi eske ezem' uz, men kolom mololeő. — én magam nem 

láttam, [de] hallottam másoktól. 
633. me kecalena (v. kecalna da), mun ezna ket. — kerestük, de 

nem találhattuk. 
634. men pum da, tudó es nal. — én adtam [neki], de ö nem vette 

(fogadta) el. 
635. tudó sinza, eííeze olo. — ö tudja, [de] nem akarja mondani. 
636. mulanem pipkam puo, ket nalas og voc. — nekem egy pipát 

adott, [tehát] legalább nem kell [azt] vennem. 
637. men tolón ezem ket, taza ómul ele. — nem jöhettem, [mert] 

beteg voltam^ 
638. tudó rusla ok sinze, tudó tüiiemen ogol. — nem tud oroszul, 

[mert] nem tanulta. 
639. men kudusto uke ulmasem [da] (v. uke eíem da), nuno ömííem 

kecken-ulod (y. keckeve). — én nem voltam otthon, [s így] 
ők befogták a lovat. 

640. tutlan lián tusto kölom kucat, om sere, v. kolom kucomostlan 
lián om sere. — azért hogy ott halat fognak, nem harag
szom. 

641. tudó puro jing, tutlan lián joratat tudom. — ő jó ember, azért 
szeretik öt. 
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2 4. meií tizak kodam, mulam tiste eokeíem toles. — én itt mara
dok, [mert] nekem itt tetszik. 

643. tin nikem-at it tükale, tériem nikö-at og tükale. — ne illess 
(bánts) te senkit, s téged sem fog senki sem illetni (bán
tani). 

644. tudón pasportso uke ele, tuzec palesem silesem. — neki nem 
volt útlevele, onnét megismertem szökevénynek. 

645. kalak sagal ele ginat, pasam potaresna. — bár kevés embe
rünk vala (a nép kevés vala), [mégis] a munkát elvégeztük. 

646. tudó es südö, meíi puso estesem. — ö nem parancsolta, mind
azáltal én megcsináltam. 

647. pustot ginat, om olo. — ha megölnek is, nem mondom meg. 
648. songo ginat, nálam, pua ginat telaned , it nal. — ha öreg is, 

megveszem, ha adja is neked, ne vedd (fogadd) el. 
649. nálam, osal ginat sae ginat. — megveszem, akár jó akár rossz 

(ha jó is, ha rossz is). 
650. meiíare sora ginat, ten it enane tutlan. — bár mennyit igér is, 

te ne higyj annak (ne bizzál benne). 
651. pumozo (y. pdg: pumem) vat, ezed nal. — mikor v. jóllehet 

adni akart (v. pdg: akartam), te nem fogadtad el. 
652. ü&mem vat (y. üzmem kódom) es tol. — bár (v. mikor) híttam, 

nem jött el. 
653. sinzemest vat, ok olep. — „bár tudják, nem mondják meg." 
654. oksa ulmozo vat, og pu. — bár van pénze, de nem ad. 
655. poc kapka, nuno puren ke'test. — nyisd ki a kaput, [hogy] 

bejöhessenek. 
656. sa'ke kovastem, ko'skozo. — akaszszd föl a bőrt, [hogy] meg

száradjon. 
657. poc kapkam mulam puras. — nyisd ki a kaput, [hogy] behajt

sak (tkp. nekem behajtani). 
658. telanda vaskas küles, kas matke suas. — nektek sietnetek kell, 

hogy estig oda érkezzetek. 
659. telad kornom onzuktem, ves-kana sinzased. — megmutatom 

neked az utat, hogy máskor tudjad. 
660. koldo, voco (nem : vocmolan). — ereszszd el, hogy leessék. 
661. to'jo tudón mumoleö. — rejtsd el, hogy ö meg ne találja. 
662. peöem petére, voluk enze lek. — zárd el a sövényt, hogy a 

marha ki ne menjen. 
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663. pöste sevekseSte , eüze jom. — tedd a zacskóba, hogy el ne 
veszszen. 

664. tojó, enest solostep. — rejtsd el, hogy el ne lopják. 
665. onzukto múlani kornom jommolec. — mutasd meg nekem az 

utat, hogy el ne tévedjek. 
666. kuőo ménem vocmolec. — tarts engem, hogy el ne essem (tkp. 

az eleséstől). 
667. toles ken, tutlan pu tidem. — ha eljő, add neki ezt. 
668. jur lies ken, ona tol. — ha eső esik, nem jövünk el. 
669. tiske tetoloda gen, övörtem men.. — ha idejőtök, örülni fogok. 
670. etengece tolad ele gen, u'zad ele tudom. — ha tegnap eljöttél 

volna, megláttad volna azt. 
671. sinze'm ele gen, men tolam ele. — ha tudtam volna, eljöttem 

volna. 
672. erla koldad ele gen, tolod ele nuno. — ha tegnap (?) küldtek 

volna, eljöttek volna ök. 
673. men om kondo ele gen, alád og tol ele. — ha el nem hoztam 

volna, még nem jött volna. 
674. tolgeced, pec övörtenem men (v. övörtem ele). — ha jönél, 

igen örülnék. 
675. adak ikkana tolgecest, kajnem (v. kajem, v. kajem ele) nunon-

dene. — ha még egyszer jönének, elmennék velők. 
676. meman eoderaske tolgece.n, pustnem (v. pustam) tudom. — ha 

a mi erdőnkbe jőne, megölném őt. 
677. kuze mied ele tuskó? — hogy jöttél volna ide? 
678. ólat, tudó olaste. — mondják, [hogy] a városban van. 
679. tudó olos, enat tolod. — ő mondta, [hogy] talán eljőnek. 
680. men sonam, nuno ske og sinzep. — azt hiszem, ők magok sem 

tudják. 
681. tudó engerta tace oksa nalas. — ő reményi ma pénzt kapni. 
682. tudó olos, korno pes osal. — azt naondta, [hogy] az út nagyon 

rossz. 
683. tudó jodo, molan tudó silin. — kérdi, hogy miért szaladt ö el. 
684. tudó jodo, olas kajmem sues mo. — kérdi, [hogy] akarok-e 

a városba menni. 
685.' tudó olos múlana tolás. — mondta nekünk, hogy jőjünk. 
686. südös ömfie keékas mulam. — megparancsolta nekem, hogy 

fogjam be a lovat. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. III. 9 
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687. meii tunam toloktenem ele tudom*). — én akkor akartam, 
hogy ö eljőne. 

688. tudó ske-deneze kockokteneze.— ö szeretné, hogy ö vele enném. 
689. tudó ömnezem mulanem jüktükteneze. — ö akarja velem a lo

vát itatni (hogy itassam). 
690. tudó ménem olas kaekteneze. — ő akarja, hogy Kazánba (a vá

rosba) menjek (engem a városba menesztene). 
691. tudó mulanem olaste ilem mane, v. tudó olaste ilem manenolos. 

— azt mondta nekem hogy a városban él (lakik). 
692. tudó sinzeneze, me kunam kacna. — ö tudni akarja, mikor me

gyünk (kocsin). 
693. tutlan kolas küles ele, kö nuno. — neki meg kellett hallania, 

kik ők. 
694. tudó kolneze, kuze tudó mura. — szeretné hallani, hogy éne

kel ő. 
695. tudó esta oksa nalas. tudó kaja lozas nalas. — ö dolgozik pénzt 

keresni, ő megyén (kocsin) lisztet venni. 
696. tudó tiste estas toles. tudó tolesömne jükstüldas. —> ide jö dol

gozni, ide jő a lovakat füröszteni. 
697. tudó tolás sörös. — Ígérte, hogy eljő. 
698. tudó tuskó kajas sorvala. tudó tuskó kajneze sorvala. — ő kö

nyörög oda menni (mehetni, hogy oda ereszszék), könyörög, 
[hogy] szeretne oda menni. 

699. kö podorten, tutlan tülas küles. — a ki eltörte, annak meg 
kell fizetni. 

700. tudón vorugemgeö pale, tudó mari vate. — az ö öltözetéből 
látható, [hogy] ö cseremisz nő. 

701. tidem cela jing sinza, jol vokten mise (v. sinza, kudo j . v. mién). 
— ezt minden ember tudja, ki a Volgán járt. 

702. umáste nalme oravaze pudurgos, v. tide oravaze, kudom umá-
ste nalen, pudurgos. — a minap vette szekere eltört, v. a sze
kere, melyet minap vett; eltört. 

703. solo, kizet olaske koldomo, salanen ulod; v. nine kizet [olaske] 
koldomo solosamoc salanen ulod; v. nine sölosamoc, kudom 
kizet olaske koldos, salanen ulod. — azon tutajok, melyeket 
a városba küldött, szétverődtek. 

*) R. tudó. 
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704. tudó toló palás, kusto nuno ilád. —• ö eljött megtudni, hol lak
nak ök. 

705. mom telad pua? suko iksüdürom pua. — mit fog neked adni? 
legfelebb egy rubelt ad. 

70G. kö sinza, kuze tudó mién keten tuskó ? — ki tudja, hogy jut
hatott oda ? 

707. tutlan estas küles, mom tutlan siklat. — neki tennie kell, a mit 
neki parancsolnak. 

608. nikö-at og sinze, mom tudó tusto esten (v. og sinze tudón tusto 
estemezem). — senki sem tudja, mit csinált ö ott. 

709. tudó j ing, kudom me uzna, rus ele. — az ember, kit láttunk, 
orosz vala. 

710. meii tudom samorökom uzom. — én láttam öt mint fiatalt. 
711. meii tudom (v. tudón) samoröksem sinzem. — ismerem öt, [t. i.] 

fiatal[ság]át (v. az ö fiatalságát). 
712. meii tudom uzom songum. — én láttam öt mint öreget. 
713. meii tudom songemegse ize sinzem. — én öt; csak mióta meg

öregedett, ismerem. 
714. men ezem kol keckermedem (nem: keckeras). — nem hallot

talak kiáltani (tkp. nem hallottam kiáltásodat). 
715. mulanem oleve tudón silmezem. — nekem azt mondták, hogy 

megszökött. 
716. me vonzen kaesna jer koc monaser-denese (v. jer, kudo mona-

ser-dene ulo ; v. monaser-denese jer koö). — átkeltünk a ta
von, mely a klastromnál van. 

717. tudó mezerem cia esterasenem, v. tudó cia esteras mezerem. 
— ő posztóból való kaftánt (posztó kaftánt) hord. 

718. men tugaiie pussom uzom, tuganem (nem: kuganem) niku-
nam-at uzon ómul ele. — olyan hajót láttam, milyet még so
hasem láttam (tkp. olyat m. s. láttam vala). 

719. vütlec mólom ok jü (v. nimat ok jü). —víznél egyebet nem 
iszik (v. semmit sem iszik). 

720. tutlec molo cela cerle Heve. — ö rajta kivül a többi mind meg
betegedett. 

721. kö nalan ten-leced molo? — ki vette el, ha nem te? (tkp. ki 
* vette el náladnál más) ? 

722. kido meii-lecem kugo. molo tutlec sae. — ö nálamnál nagyobb. 
a többi jobb ennél. 

9* 



132 ERDEI CSEREMISZSÉG. 

723. men tutlec kücümeske ske tülem. — inkább magam megfize
tem, semhogy tőle kérném. 

724. tudó codera samorek gen, tusto rumeske tiste ruena. — ha am
az erdő fiatal, inkább itt vágunk mint ott. 

725. jarmanka vucumeske kizet nálam. — inkább most veszek, sem
hogy a vásárig várnék. 

726. olaste puksumeske tiste puksem. — inkább itt etetek, semhogy 
a városban etetnék. 

727. pasas kajmesked malas voc. — lefekszel (feküdtél?) alunni, a 
helyt hogy a munkára mennél. 

728. tudón surt olmustozo kizet codera; v. tudó olmusto, kusto tu
dón surtso ele, kizet codera. — az Ö udvara helyén (u. azon 
a helyen, hol az udvara vala) most erdő van. 

729. me suna nunon osno malemaske, v. me suna, kuzak nuno osno 
maieve. — az Ő előbbi háló helyökhöz értünk, v. oda ér
tünk, hol ezelőtt ők háltak meg. 

730. men tiste ilemem kodsen tugane surno cocon ogol ele. — azóta 
hogy itt vagyok, ilyen gabona még nem termett. 

731. tiü tiste solgo üzümeskest. — itt állj, míg hínak. 
732. men vuéem atiem tolmeske (v. vucem, kunam atiem toles). — 

várok, míg eljő az atyám. 
733. keőe lekmelec (?) osno miera tendan-dek. •— mielőtt a nap leszáll, 

elmegyek hozzátok. 
734. onzumolecest vara koldeve. — miután megnézték, elbocsá

tották. 
735. ves gana jolusko mimem kódom cela pussom uzom. — máskor, 

mikor a Volgára jöttem, mindig hajókat láttam. 
736. kece secmeg tunam süspük sokta. — mikor a nap leszállt, ak

kor hallani a fülmiiét. 
737. keőe secme semen jükstö lies. — a mint a nap leszáll, (mind

járt) hideg lesz. 
738. men lüdam taöe tolmezlec (rossz: taöe enze tol). — félek, hogy 

[még] ma eljő. 
739. tin tuge este, telad kuze südat. — te úgy csináld meg, a hogy 

neked parancsolják. 
740. kudosed-lak li. — légy úgy mint otthon. 
741. tudó tuge keckera, lütmas; v. lütmasen keékera. — ö úgy ki

ált, [hogy] félni [tőle]; v. félelmetesen kiált. 
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742. tuge a) seks koes ele, püttüií codera julomula. — oly füst lát
szik vala, mintha az egész erdő' égne. 

743. tudó lüdes vor koklaste ilemela. — ö fél, mintha tolvajok kö
zött volna. 

744. tudó pokta olan aulus sun kettemasla, v. tudó pokta, kuze olan 
aulus sun ona ket. — úgy hajt, mintha lassan nem érthet-
nök el a falut. 

745. cerideme kise jing gané, v. cerideme cerle lise gaüe. — ö ha
lovány , mintha beteg volna (tkp. fekvő ember gyanánt, v. 
beteg levő gyanánt). 

746. ala russola kostes ? — nem úgy jár-e mint a részeg ? 
747. tudó ménem ergezla2) jorata. — ö engem úgy szeret, mint [sa

ját] fiát. V. ö. 296. 
748. tudó rusla meiilak saen ola. — ö oroszul oly jól beszéli, 

mint én. 
749. tide enger pise vese ganok (v. pisen joga vesela). — ez a pa

tak oly sebes mint a másik (v. sebesen foly, mint a másik). 
750. menare vaske, tunare sae. — „mennélhamarébb, annál jobb." 
751. menare suko olosom tudon-dene, tunare mulanem cokesem 

toló. — mennél többet beszélltem vele, annál jobban meg
tetszett. 

752. menare olá liske suna, tunare suko kalekem uzna; v. ola liske 
sume semen suko kalokem uzna. — mennél közelebb ér
tünk a városhoz, annál több népet láttunk. 

753. menare suko puem, tunare suko kica. — mennél többet adok 
neki, annál többet kér. 

754. menare tudó kaeneze, men om koldo tudom. — bármennyire 
utazhatnék is, én nem eresztem el őt. 

755. menare tudó kajneze, tunare tide kudes kotneze. — a menyire 
amaz ézeretne menni (a városba), annyira emez itthon sze-

c retne maradni. 
756. menare küca, men tunare puem. — a mennyit kíván, annyit 

adok. 
757. tugane jükstö (v. tuge pés jükste) ele, pu podestes. — olyan 

hideg (oly igen hideg) vala, hogy a fák megrepedeztek. 

J) „Kevésbbé használt ez : tugane.11 R. 
5) „Kevéssé" használt ez : kuze ergeie." R. 
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758. tuge mündür, kum keéeste suas ok li. — oly messze, hogy há
rom nap alatt nem érthetni oda. 

759. meíí tutlan tunare oksam pum, tunare uke ele ale. — én any-
nyi pénzt adtam neki, a mennyié még nem volt. 

760. mén tuge poktosom, ömile celak song lieve. — úgy hajtottam, 
[hogy] a lovak egészen habzottak (tkp. hab lettek). 

761. tuge seres, meri tuge [sermezem] nikunam-at uzon ómul ele. 
— úgy haragudt, a mint még soha sem láttam [haragudni]. 

762. sudo tusto tideverlec suko ulo. — ott több széna van, semhogy 
e helyen elférne (tkp. e helynél több van). 

763. tide tuskó nangajas oksalec sergen solga. — ezt oda vinni, 
többe kerül, mint a mennyit ér (tkp. a pénznél drágáb
ban áll). 

764. sermemlec koö övörtesem. — inkább örültem mint hara
gudtam. 

765. puso vaskesem, mo küles ele (v. kuze küles ele). — többet 
siettem, mint kellett. 

766. tiíi sonemedleő koc suko pasa tutlan. — több munkája van 
neki, mint hiszed. 

767. keckemelec koc mosten. — jobban elfáradt, mint a befo
gott (ló). 

768. tuge mosten, keckas ok li. — úgy el van fáradva, [hogy] nem 
lehet befogni. 

769. jarmarkaska kücedelas kaja. —• a vásárra megyén koldulni. 
770. tiste ala-mo éuces. — „itt valamit érezni" (valami érzik). 
771. cumur (nem: pütüíi, türüs) kálik kacs. — a nép mind elment. 
772. tusto sae cera ulo, volukem tuskó poktas küles. —ott van. egy 

szép nyilt hely (rét), a marhát oda kell hajtani. 
773. cela jing (y. cela kalek) kaeve (nem : kaes). — az emberek 

(a nép) mind kimentek. 
774. cela (nem jó: püttüíi) coderana julen kaen. — az egész erdőnk 

elégett. 
775. celaze ko'lo ömíiem uzalsem. — egészben harmincz lovat ad

tam el. 
776. celaze ida mi. — egészben (mind, mindnyájan) ne jöjetek. 
777. pojan öaj. tudó na'len caj. — ö talán gazdag, ö elvette talán. 
778. joras üm Suras küles. — a sebét zsírral kell megkenni, (tkp. a 

sebbe zsírt kenni). 
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779. skal pues sura. — a tehén a fához dörgölödzik. V. ö. 104. 
780. sülüks pöttemeske kurguzo. — lélek szakadtáig futott. 
781. li tugaíie sümán, este' mulanem tudom. — »légy oly szíves, 

csináld meg nekem ezt." 
782. kalak celak tuskó sükalaldeve. — a nép mind oda tolódott 

(tódúlt, tolakodott). 
783. suko kuőesem, kedem sumo. — soká tartottam, kezem el

fáradt. 
784. ikana sumaste tunare kucusna. —• egyszeri (háló-)vetésre v. 

húzásra annyit fogtunk. V. ö. 272. 
785. kugeces süktas (suktas?) külneze. — húsvétig el kellene ké-

szítni. 
786. unam ale sinziktem. — a vendéget még ültetem (marasztalom, 

el nem eresztem). 
787. kaiksamoc pasusto sinzeldad. — a madarak a mezon itt-ott le

szálldogálnak. 
788. kandram loskudon punén, mulam küles söras. — a kötelet na

gyon gyengén fonta, nekem megint föl kellett bontanom. 
789. tudó nalneze ele vatalan, sörösöm. — ö feleségül akarta venni, 

én lebeszélltem róla. 
790. tide vorugem tutlan pés saen solga. — „ez a ruha igen jól áll 

neki." 
791. tidem estenem, archimandritlec seklanem. — ezt tenném, [de] 

félek az archimandritától. 
792. so'mul dene tolom. — [valamely] ügy miatt jöttem. 
793. so'mul ulo rao ? somulom südösön. — valamely ügy miatt jöttél-e 

(ügy van-e)? valamit csinálni rendeltem (ügyet paran
csoltam). 

i 794. sae sennze ulo. — „szép színe van" (ha piros arczú). 
795. men telaned tazalekern vucem. —. én neked egészséget kívá

nok (várok). 
796. enger vazonosto vucem tenem. — a hol a folyó két ágra osz

lik, meg foglak várni. 
797. iksebem malas postem*). — a gyermeket lefektettem alunni. 
798. mulam ula puas og voc. — nekem nem esik ( = nem az én 

dolgom, nem szorulok rá) álnoksággal élni. 

*) Nem voziklcm, mint a magy. fektetem. Reg . 
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799. cela tudó nale, tene i mulam vozo nalas. — mindig ö vett, az 
idén rám került (tkp. esett), hogy vegyek. 

800. min sinzem koklaste, kok vélnem kok jing. — én középen 
ülök, két felemen két ember. 

801. oksaze ulo vac, og pu. — „bár vagyon pénze, [de] nem ad." 
V. ö. 654. 

802. cücküdön rusom tugane pum. — [már] gyakran vágtam ilyen fát. 
803. tide enger telem-at levők. — ez a kis folyó télen sincs be

fagyva. 
804. vaskas küles, laverteseske enze puro. — sietni kell, hogy az 

esőzésbe ne jusson belé (a munkánk). 
805. ménen kugo (v. suko) jis ulo. — nekem nagy (v. sok) csalá

dom van. 
806. tide tenen ogol, tide jingen. — ez nem a tied, ez idegen jószág 

(más emberé). 
807. skendenem nal, jingenem mönge pu. —• a magadét vedd el, az 

idegent (más emberét) add vissza. 
808. coderas jomom. jilmeze jomo. — eltévedtem az erdőben, a szava 

elállt (tkp. nyelve elveszett, azaz : már nem tud beszéllni). 
809. kémem jongon öieni. — „csizmámat tágon húzom föl" (kevés 

lábtakarót teszek bele)." 
810. jong ulad mo tidem estas ? jong ulam. — reá érsz-e (szabad 

vagy-e) ezt csinálni ? szabad vagyok. 
811. olas-ok jarsem. — még ugyancsak a városban találtam (értem). 
812. üsküzöm jara koldusom. — a bikát szabadon eresztettem. 
813. jara ulam, v. jara sinzem. tide oralde jara. — szabad (dolog 

nélkül) vagyok v. ülök. ez az épület üres. 
814. kémem jarak ciem. —• csizmámat üresen (lábtakaró nélkül) 

húzom föl. 
815. mucasteme korno, om sinza alakusko kaja. — végtelen út, 

nem tudom vájjon hova megyén. 
816. min munzas puras tüngalem tudón tolmo kodo. — én már el

kezdtem (a fürdőszobában) magamat dörzsöltetni (napHT&Cfl), 
mikor ő jött. 

817. men erla kudusko miem (v. tolam). — én holnap haza megyek 
(v. jövök, t. i. még otthon mondva ezt). 

818. men ale sarnem möngösem. — én emlékezem még hátramara
dottjaimra (kikkel ezelőtt éltem). 
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819. möngöskem una'lokes kaem. — haza megyek vendégül (férj
hezment leányról, ki szüleit látogatja). 

820. esten mostem (ritkán: estas mostem). — meg tudom csinálni 
(értek hozzá). 

821. nonulan vorugemze moskukta (azaz: nonulan pua moskas). — 
ö velük mosatja ruháját (azaz: nekik adja mosni). 

822. mulanem moskukta vorugemem tutlan lián. — velem mosatja 
a ruhát az ö számára. 

823. iksebe moskukta, v. og moskukta. — a gyermek megmosatja 
magát (engedi magát mosni), v. meg nem mosatja magát. 

824. moskam da og moskald (v. og kae). — mosom, de nem mosó
dik ki (nem megy ki). 

825. tide moluk ? — ez mire való ? (mire fogják használni). 
826. vateluklan (v. vatelukes) nálam. — feleségül veszem öt. 
827. vatelan (v. vatelukemlan) nálam. — feleségemnek (f. számára) 

veszem. 
828. püttün kindem kondeve. püttünok kondeve v. püttüíí kindemok 

kondeve. — egész (még meg nem kezdett) kenyeret hoztak. 
829. loktuso tudom puzos. —• a varázsló öt megrontotta. 
830. ní-dene kandram punem. — hársból kötelet fonok. 
831. üpenem porkum punem. — hajtekercsemet fonom. 
832. Ömnen punnzo (v. punn) veles, v. joga. — a lónak kiesik v. 

kihull a szőre. 
833. posna kudost ulo. — külön házban van. 
834. tide posna ver, kuzak tide mör coces. — az egészen külön 

hely, hol ez a bogyó terem. 
835. potarteses carka votkam pueve. — végre (utoljára) egy pohár 

pálinkát adtak. 
836. tide mezer petemeske (v. potemeske) songo liam. — míg ez a 

kaftán elkopik, öreg leszek. 
837. vuco paca potarmeske. — várj, míg a munkát elvégezzük. 
838. mo ot peleste ? nimat es peleste. — miért nem szólsz ? nem 

szólt semmit. 
839. tacefmeman parem. — „nekünk ma ünnepünk van." 
840. jur memam nörtös. jures enze nőre. — az esö minket átázta

tott, hogy az esőben ne ázzék meg. 
841. pill toles, nöraldena. — felhő jő, megázunk. 
842. vit tilje nare ilisem. — öt hónapnyiig éltem [ott]. 
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843. vit tilje narela cuco. — öt hónapnyinak tetszett (a rövid ido). 
844. voiukem türüs kondus. — a marhát épen (ép, teljes számmal) 

hozta el. 
845. tuletta ménen uke, v. titleö suko (nem : titlec tuletta) ménen 

uke. — több (ennél több) nekem nincsen. 
846. meií tudon-dek teg om mi. — én ö hozzá többé nem megyek. 
847. pice sűsor ogol ele, taza ele. — a szarvas nem volt megsebe

sítve, ép volt. 
848. tares purmo oksam nalem. — megkaptam a béremet (a bérbe 

szegődő pénzt). ^ 
849. min tudon-dene kuckóm. — „én ő nála nőttem fel." 
850. kumálem min tutlan oremiste. joles kumálem tutlan. — meg

hajtottam magamat neki (köszöntöttem) az utczán. meghaj
tottam magamat lábához. 

851. tide aul ogol, kok kudan vele ilád. — ez nem falu, csak két 
ház (háznép, család) lakik itt. 

852. meií araka jüas kudaldesem. — felhagytam a pálinkaivással. 
853. sae kuttured ? saj iled mo ? —jónak mondod-e (t. i. házad ügyét}. 

azaz : jól áll-e minden nálad)? jól élsz-e (köszöntési kér
dések). 

854. vedras vüt kostalalden. — a veder tele merítödött (a víz beme-
rítödött a vederbe). 

855. jengam kerektem. tudom jenglan kerektem. — az embert meg
veretem, őt az emberekkel megveretem. 

856. padam pürdüzöskö kérem. — a szeget a falba verem. 
857. vüdos puren kaen kales. — belefúlt a vízbe. 
858. jol jele kaja. — a Volga majd megindul (megy, — ajege). 
859. kaunom estena, ikverez jüna kotna. — barátságot kötöttünk, 

együtt ettünk-ittunk. / 
860. tace tuzag-ok uzom. — „ma ugyanott láttam őt." 
861. tudom tolmeg meíí-ok elem tusto. — »hogy megérkezett, ugyan 

én voltam ott (azaz : ismét ugyan én)." 
862. ala, om sinze, v. csak: om sinze. — vájjon, nem tudom, v. csak : 

nem tudom. 
863. ala sinze (v. toles), ala mo ? — nem tudom tudja-e (jö-e), vagy 

nem ? 
864. toles mo tace tudó ? a'la. — eljő-e ma ő ? nem tudom. 
865. men-at tudo-at elna tusto. — én is ő is ott voltunk. V. ö. 613. 
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866. ale taöe mönge tolara. taőe ale og tol. — még ma jövök vissza. 
ma még nem jő el. 

867. adak pu. adak toló, nangacš. — „adj még." „ismét idejött, 
elvitte." 

868. ümüres užom. — életembe sem láttam. 
869. tužeč ok li kajaš, mülande (v. korno) úron. — ott (onnét) nem 

leket járni ; a föld (az út) cl van hordva [a víztől]. 
870. tošto őrlők pcngede eleve, meman pes loškudo. — a régi nem

zedék erős vala, a miénk nagyon gyenge. 
871. meň öröm, kuze vaške toló. — csudálkoztam, mily hamar jött. 
872. meň surteštem kut oralde. — az én udvaromon hat épület van. 
873. ozan ola onžuš ulona. — a kazáni kormány (gubernium) alatt 

vagyunk. 
874. meň onžošom tudom, ikšebe onžaš jösö. — én felneveltem öt. 

gyermekeket felnevelni nehéz. 
875. omožo šuko ulo. ornem uke. — erős (sok) álma van. nincs álmom. 
876. o'munom užom. omuneš om už (nem : omunem uke). — álmot 

(somnium) láttam, nem szoktam álmodni (tkp. somniumban 
nem látok). 

II. Rét oroszból cseremiszre fordított prédikáczió. 

1. Sornak svätoj kugukečin kecelan. 

Hristos ilišin ! Kü-ginat, šinzide memnan svätoj veran tajna-
šamicini, toleš ilegin kizit memnan-dek, kresleme ajdemšamič, i ko
les ile keee mučko übürtomom can kirmašem cerke umbalan mem
nan , užeš ile memnam übürten vaš-vaš keltalše i šupšalšešamičim, 
i cever vurgenišamičište pogomošamičim ik verište tiste, jumon cer-
kište, šudomo lies ilegin tudolan puraš tiskat, i tudo užeš ile tiste 

1. Beszéd (szó) a szent húsvét napjára. 
Krisztus feltámadott (feléledt)! Ha valaki, nem tudva a mi 

szent hitünk titkait, most hozzánk jöne, keresztyén atyámfiai (ke
resztelt emberek), és hallaná egész napon át az ünnepélyes harango-
zást a mi templomunkon, látna minket örömteljesen egymást ölelö-
ket és csókolókat, és a szép ruhákban itt az isten templomában egybe 
gyülteket 5 ha még megengedtetnék neki ide bejöni, és ö itt látná a 
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utemeške julaltemem sortašamicim, i šken pilikše-dene koles ilegin 
übürtomom juinolan murmašem : to mom tunaleš ile šonaš tudo mem-
nan verec oken ušušto ? šoneš ile, sto ali ške joralteme kugiža mem-
nan tolon memnan jorlo solaške , ali me prazdniklena mogaňem-gi-
ňat kugu vurson senmašem tušmanšainic vülan memnan kalik-dene, 
ali prazdniklena mogaňem-giňat um i kugu milostem kugižalec 
memnan atalec tolšom, sadelan i tugaňe lin kugu peš kalíki'n übür-
tomo pogomaš memnan, sade-verec tunare volgodon me prazdniklena 
i. mom kalasena ile me tugaňe ajdemlan, jotmo-godom memnam, mo-
lan me peš übürtena? mom vesem kalasena ile, joralteme šološamic, 
kak ňe tudom, mom carnedeok jukten olena i cerkľšte i ške kudo-
šamičište i ulicašamicište ? Hristos kolokšogic iližin ! olena me. — 
mo tugaňe lieš, jodeš tudo, tide Hristos kolokšogic iližin ? kerže, 
kalasena me, kugu kugiža, kugižašamicin kugiža i ospodšamicin 
ospod tplon memnan-dek; kizit samoj tudo lieš keče, kudo kečište 
memnan utarše, ik ulšo jumon erge krest umbalna kološ, šalal-
ten azrinin kepšeltem, kiňilen šigarin kolotkagic i kojzokten šket-
šem, Šketšeš škenžin inaneše ajdemšamičlan, ospod kojzokten škem-
žem miram numalen kondošo vatešamiclan i apostolšamiclan; a 

bőségig égő gyertyákat és saját fülével hallaná az ünnepi, istenhez 
[szóló] éneket: az mit fogna gondolni mi rólunk magában (a maga 
eszében) ? Azt gondolná, hogy vagy szeretett czárunk (fejedelmünk) 
jött szegény falunkba, vagy valamely nagy győzedelmet ünnepelünk 
hazánk ellenségei (a népünkkel ellenségek) fölött, vagy valamely 
új és nagy kegyelmet ünnepelünk, mely a czártól, a mi atyánktól 
leérkezett, [s hogy] azért lett olyan nagy ünnepi összegyűlésünk, 
s azért tartunk oly fényes ünnepet (ünnepelünk annyira fényesen). 
Mit mondanánk mi az olyan embernek, ha tőlünk kérdezné, hogy mi-
végett örülünk oly igen? Mit mondanánk mást, szeretett atyámfiai, 
mint azt, mit szüntelenül ismételünk (hangoztatva mondunk) a tem
plomban, és saját házainkban, és az utczákon ? Krisztus feltámadott 
a halottakból! mondanánk. — Mit jelent, kérdi ő, ezen „Krisztus 
feltámadott a halottakból" ? Valóban, mondanánk, a nagy czár, a czá-
rok czárja és az urak ura jött mihozzánk; most épen azon nap van, 
a mely napon a mi megváltónk, az egyedül való isten fia a kereszt
fán meghalt, széttörte a halál békóit, felkelt a sír koporsójából, és 
megjelent az ö benne hivőknek (hivő embereknek). Az Űr megje
lent (meglátszatta magát) a keneteket hordó asszonyoknak s az após-
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nuno goč kojzokten c'iíalan-at malana. kucela kojzen tudo cila-
lan-at? jumo-ajdem iližme müngo šun pervej ulšo-dek škenžin cer-
kin ajdemšamič-dek; tu jará ajdem semen ogol, kudo toleš i adak 
kaja, kodode Eke šengelne jol kišam-at; no ospod memnan tugela 
lišten ogol; tudo kojzomo müago apostolšamičlan koden nunolan 
svätoj šulukšem , puen nunolan vim i ušom jumonom, kudošamič-
dene nuno senebe kaľikšamičim, mučaššamičiške i sandalikín kalasen 
puebe Hristosín lümom i javulebe cílalan kolokšogic kiňilšem ospo-
dem. sadelan i me, ona už giňat tudom tide memnan šinza-dene 
moguťin, tunuktomožo raš inanaš tudolan, užon palena šinza-dene 
conin, kuce ola i apostol Petr, užede a inanemla, übürtena kolokšo
g'ic iližiše memnan utarše verec übürtemas-dene peleštaš kertedem-
dene! — kerže i tudo što me prazdniklena kugu vurson senmašem 
tušmanšamic vülan. mogaňe tušmanšamic vülan ? mogaňe senma
šem ? tušmanšamic vülan čila tušmanšamičgic polmeze vülan, tuš
manšamič vülan pütün kaľikšamičin, suluk azrin i ija vülan. ku
nam suluk šupšun nalen ajdemlec raš ilikšem, tunam ajdem junio-
dene joraltedeme lin, i azrin numalke verešteme lin : „suluk mireš 

tolóknak, és azok által megjelent mindnyájunknak is. Hogyan je
lent ö meg mindnyáj[unkjnak is? Az isten-ember, föltámadta után 
megérkezett a maga egyházának legelsőben való ( = nepBemjH, erst-
linge) embereihez , nem közönséges ember [módja] szerint, a ki jö 
s megint elmegyen a nélkül hogy maga után (mögött) láb-nyomot 
hagyna; de Urunk nem úgy tett; ö, miután az apostoloknak megje
lent, hátra hagyta nekik a sz. lelket, adott nekik isteni erőt és okos
ságot (eszet), melyekkel ök a népeket meggyőzték, a világ végei
be is a Krisztus nevét hirdették (mondva adták) és megjelentették 
mindeneknek a halottakból felkelt Urat. Azért mi is , bár nem lát
juk is öt a mi testi szemeinkkel, megtaníttatva igazhivöleg hinni ő 
benne, látjuk s megismerjük lelki szemmel, a mint Péter apostol 
mondja: nem látva, de hívén örülünk a halottakból feltámadt meg
váltónk miatt kimondhatatlan örömmel. — Igaz az is, hogy mi nagy 
győzedelmet ünnepelünk az ellenségek fölött. De milyen ellenségek 
fölött? milyen győzedelmet? A minden ellenségeknél gonoszabb 
ellenségek fölött, az egész emberi nemzetnek ellenségei fölött, a bün, 
halál és ördög fölött. Mikor a bün az embertől elvonta az igaz éle
tet , akkor az ember elvesztette isten szeretetét (istentől szeretetlen 
lett), s a halál [hatalma] alá esett: „a bün bejött a világba, és a bün 
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puroš i suluk-dene azrin, i tugela azrin cila ajdemšarnieeš puren." 
i mogaňe azrin ? azrin raogur'in i conín. suluk purten ajclemšamľ-
čim ijan volaške, kudo sjakoj oltalmaš-dene oltalen purten jonišašeš 
ikvereš šketšeš-dene peckem'íške, tutlanen sto tudó listen škan kor-
nam sulukan ajdemšamic-dek, tudó jará i kuštulgínok peckemden 
nunom ušom inanedemaš-dene i udan inanemaš-dene, samoj jomšaš-
dene, kudo sorasa vele kreslederne ajdemšamiclan; šumšamičim i 
nun'ín tunukten uda lišťíniašlan. kü kerdeš senaš tugaiie polmezem 
tušmanšamicim ajdemšamicin ? nikü-at ok kérd ile senaš tudom aj-
demšamicg'íc; tutlanen sto nuno cila suluk-dene ikvereš šočut, su-
lukušto ilat , sulukušto i blagodatlec posna Hristos utarŠašin kolut, 
ikte vele kerdeš ile senaš memnan tušmanšamicim, i sen'iš. sulukte 
i c'irt svätoj jumon erge, kudo lin memnan-verec ajdem-dene, nalen 
ške vülko cilam sulukšamieim inernnan, lülten i nunoni krest vülko; 
škeazrin-dene senen pušton memnan azrinem i šken jumon vi-deneša-
laltiš carstvam ijan. „azrin-dene, ola sv. apostol Pavel, jomden jumon 
erge tudom, kudo kučen azrinem, sade ijam 5 tubulen tudošamicim 
kudošamie liidmaš-dene azring'íc cľlt ške kurmo goč tudon volašte 

által a halál, s így a halál behatott minden emberekbe. Es milyen 
halál ? Testi és lelki halál. A bűn bevitte az embereket az ördög ha
talmába, ki mindenféle csalással csalárdul bevitte [őket] veszede
lemre magával együtt a sötétségbe; mert ő szerezvén (csinálván) 
magának utat a bűnös emberekhez, szabadon és könnyen megho
mályosította az ö eszöket hitetlenség és babonásság (rossz híves) 
által, [épen] a legveszedelmesebb által, a mi csak a pogányokhoz 
illik, s rátanította az ö sziveiket rossz cselekedetre. Ki győzhetett le 
olyan gonosz ellenségeket az emberek közül ? senki sem győzheti 
vala le öt az emberek közül, mert ők mind együtt születnek a bűn
nel , bűnben élnek és bűnben a megváltó Krisztus malasztja nélkül 
meghalnak. Csak egy győzheti vala le a mi ellenségeinket, s le is 
győzte. A bűntelen s teljességgel szent istenfia, ki érettünk emberré 
lett, magára fölvette minden bűneinket, s fölemelé azokat a kereszt
fára ; saját halála által megsemmisítette (győzve megölte) a mi ha
lálunkat és az ö isteni erejével szétveré az ördög birodalmát. „Ha
lála által, úgymond sz. Pál apostol, az istenfia elrontotta azt, a kinél 
a halál birodalma vala (ki tartotta a halált), azaz az ördögöt; meg
szabadította azokat, kik a haláltól való félelem miatt teljes életükön 
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ilebe." kizit me, inanešešamič, raš i keržen inanena gin vele ospoď 
J. Hristos metnnaneš, sulukin ijan onžomašte ogol lin-ulna inde, a 
Hristos carstveš blagodatin ulna; suluk purta azrineš, a blagodat 
vijakše-dene kurmeš ilmašeš J. Hristos memnan ospod-dene. počeš, 
tuü senmašin memnan ulut kugu milostšamič, pumošainič malana 
tiiňan kugiža-dcne. samoj kugu milost ogol mo lieš tide, sto ospod 
i j urno memnan nalen ške vülko mogurom i kapem ajdeminem, i 
ti'de mogur poštek memnam listen škan šološamič-dene ? no tudo 
tidelec eše koč listen memnan verec: pumla škemžem ajdem semen 
mučitiemaššamičlan i krest vülno azrinlan itrajme verec memnan 
sulukšamičim, i utarme verec memnam kurmeš mučitlemagic i kur
meš azring'ic, mogauem eše pelak i milostšamičim jumonom tudo 
malana puen ogol? tušmanšamičgic jumolan me vera poštek jumon 
ergeš lin-ulna jumolan ergešamič-dene : tušmanšamičgic, ola sv. 
apostol Pavel, sorastareme lin-ulna jumolan azrin-dene tudon ergin, 
i tudo soraštarše i kokla-koštšo memnan ata tuňan onzolno; puš 
midana kerdaš jumon ergešamič-dene lišaš , inanešešamičlan tudon 
lumeš. me jumo-dene šuken kodomo, šide numalne i proklatoj jumo-
dene lin-ulna ile; a kizit utarše goč lišne lin-ulna jumo-dek i tudon 

át az ö hatalmában (kényakaratjában) éltek." Most mi, hivők, ha 
ugyan igazán hiszünk J. Krisztus urunkban, már nem vagyunk a bíín 
ördögi birodalma alatt, hanem a kegyelem Krisztusi birodalmában 
vagyunk ; a bün a halálba viszen, de a kegyelem igaszság által az 
örökké való életbe a mi Urunk J. Krisztus által. Végre oka a mi 
ünneptartásunknak (gyözedelmünknek) a nagy kegyelmek, melyek 
nekünk a mennyei czártól adattak. Nem a legnagyobb kegyelem-e, 
hogy a mi Urunk és istenünk magára emberi testet és termetet vett 
föl és e test szerint minket az ő testvéreivé tett? De ö ennél még 
többet tett mi érettünk : adván önmagát ember szerint a kinzások-
ra és a keresztfán a halálra, a végett hogy bűneinket eltisztítsa, 
és minket az Örökkévaló kínzattól és Örök haláltól megmentsen, mi
lyen isteni ajándékokat és kegyelmeket nem adott még ö nekünk ? 
Isten ellenségeiből mi az istenfiába [való] hit után istennek fiaivá 
lettünk; ellenségekből, mondja sz. Pál apostol, megbékéltünk isten
nel az ö fia halála által, és ö a kibékítő és közbenjárónk mennyei 
atyánk előtt; megadta nekünk, hogy isten fiaivá lehessünk, az ő nevé
ben hívőknek. Mi istentől elhagyatva, harag alatt és istentől elátkozva 
valánk; de mostan a megváltó által közel lettünk istenhez és az ö 
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svätojšam'ič-dek : tutlanen ogol, ola sv. ap. Pavel, örduzgic tolso 
ulda, a ilalše svätoj šamičlan i lišne ulšošamič jumolan. tudon kugu 
milostgic nalen-ulna me svätoj tajnašamičim, tudogic cila malana 
jumon višamic, mo kiles (malana) ilmaš-dek i puro limaš-dek (ola 
sv. ap. Petr), pumo lin-ulut; tudo-dene cila puro i kugu sormaššam'íč 
malana pumo ulut, nuno verec lištna ikvereš jumo-dene, umbake 
šilmla sade miriste, mogurin udan ulšogic. — tebe mo tugaňe lieš 
memnan übürtemas : Hristos kolokšogi'c iliži'n! i ťide samo-
jem onžokta malana svätoj ťide cerke užmo ťište lišťimaššamič-dene 
prazdnikin. te koloda ťište carnede-ok joraltemem, čučkudin peleš-
teme juktomom jukom : Hristos iliži'n! ne šiženedali te, sto Hristos, 
kugiža i ospod memnan, memnan-dene, sto tudo tie ulo memnan-
dek šken joraltemaš-dene i kurmeš ilikš-dene memnan sulukan aj-
demšamic-dek, i memnan-dek toleš, memnan šumšamič-dek, kojzas 
memnan korgeš škenženem jumonom slavam ? te užeda ťište prazd
nikin cevereš čiktemašem, užeda što cerke kudašeme müngo vur-
gemem ojgonom, čijen kizit vurgemem osom i volgodom : ne vozeš 
li talanda ušeš angelšamič volgodo vurgemeš čiktemešaraič, kudo-

szenteihez : azért, mondja sz. Pál apostol, nem vagytok már jöve
vények, hanem polgártársaik a szenteknek és istennek cselédei (kö
zei-levők). Az ö nagy kegyelméből megkaptuk a szent sacramen-
tumokat, ő tőle adattak mi nekünk minden isteni erők, melyek ne
künk az életre és istenifélelemre (jó-levésre) szükségesek (mondja 
sz. Péter apostol) ; ő általa jó és nagy Ígéretek adattak nekünk, hogy 
azok által az isteni természetnek részesei lennénk (istennel együtt 
lennénk), megmenekedvén e világon a testi rossz kívánságtól. — íme 
mit jelent a mi örömünk : Krisztus a halottakból felkelt! És 
ugyanezt mutatja nekünk a szentegyház az ünnep külső (látható) 
cselekvései által. Halljátok az itt szüntelenül szeretett (?), gyak
ran ismételt (mondva hangoztatott) hangot : Krisztus feltámadott! 
Nem érzitek-e, hogy Krisztus, a mi czárunk és urunk, mi ve
lünk [van], hogy ö tele hozzánk [való] szeretettel és örök élet
tel a mi számunkra, bűnös emberek számára, és [hogy] hozzánk jő, 
a mi sziveinkhez, meglátszatni mi bennünk a maga isteni dicsősé
gét? Látjátok itt az ünnepi díszes öltöztetést; látjátok, hogy az egy
ház levetkezvén a szomorúság ruháját, most fejér és fényes ruhát 
öltött; nem jutnak-e (esnek-e) eszetekbe a fényes ruhába öltözte-
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šamič kalasen-ulut, što Hristos koloksogíc kiňilen i piziren azrinera 
i i jam? tugaňok ogol mo sorasa volgodo užmo pale tudošamiclan, 
kudošamič prazdniklat senmaš prazdnikím ? te užeda ese tište , sto 
svätoj carskoj omasašamič cerkište počmo ulut arňa mučkolan svätoj 
kugukečin: ok onžokto mo ťíde malana, Sto krest-dene meranan os-
podin počmo lin-ulut malana omasašamič jumon milostin, i što sa-
moj tuňa inde tücömo ogol lin malana inanešešamičlan ? — užeda, 
šološamič, kuce cešlen svätoj cerke meranan užmo tište palešamič-
dene onžokta samoj korgošto ulšom palem ti'de prazdniki'n. tuge-ok 
cešlen kileš listaš malana cerkište ogol vele, no i kudošamičtat mem-
nan. kudošamičište i ulicašam'ičište vaš-vas-dene zdorovitlemla me 
cerkin jukom-ok peleštena: Hristos kolokšogi'c iližin! i tebe vašta-
reš ťidelan kolna : keržok iližin! ti'de peš saje i peš sorasa tugaňe 
prazdniklan. šonodaže te ške-at, saje mo lieš kološtaš ti'de müngo 
kudošamičište ili bazaršamičište sjakoj sodornom kickirmašeni, pi-
žedalmašem i jordomom murmom '? saj ogol, ok sorase, peš osal 
lištaš tugela tugaňe kugu svätoj prazdnik Hristosin godom, me ki-
zit prazdnik lumeš samoj cešle vurgemšamičim čiena; samoj kudo-

tett angyalok , kik mondták } hogy Krisztus a halottakból felkelt s 
legyőzte (lenyomta) a halált és az ördögöt ? Nem ilyen fényes te
kintet illik-e azokra, kik győzedelem-ünnepet ünnepelnek ? Látjá
tok még, hogy a szent czári kapuk a templomban nyitva vannak az 
egész húsvéti héten át : nem mutatja-e ez nekünk, hogy Urunk ke
resztje által mégnyitattak nekünk az isteni kegyelem kapui, s hogy 
már maga a menny[ország] sincs becsukva nekünk hívőknek ? — 
Látjátok, atyárafiai, mily szépen és illően mutatja meg szentegyhá
zunk itt külső (látható) jelekkel ez ünnep belső jelentését (jelét). 
Szintoly szépen és illően kell nekünk tennünk nem csak a templom
ban , hanem a mi házainkban is. Otthon és az utczákon egymásnak 
köszöntvén mi ugyancsak az egyház hangját ismételjük : Krisztus 
feltámadott a halottakból! s erre feleletül (ennek ellenébe) azt hall
juk : valóban feltámadott! Ez igen szép és nagyon illik ilyen ün
nephez. [De] Ítéljetek (gondoljátok) meg magatok, szép-e hallani 
ezután házaitokban és a vásárpiaczokon mindenféle rossz kiabálást, 
verekedést (birkózást) és illetlen éneket ? Az nem szép, nem illik, 
igen rossz így tenni ilyen nagy szent Krisztus-ünnepkor. Mi az ün
nepre (ünnep nevében) a legtisztességesebb ruhákat öltjük föl; raa-
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šamičište rnemnan me kizit mulo vremjalec itrarak kučena : i ťíde 
saje, tutlanen sto tíde lieš pale, što me übürtena ospod verec, sto 
rad-ulna tiiňan unalan , jamde ulna nalšaš tudom i kudošamíčiške i 
šumšamíčiške memnan. a mo lieš ťíde, što me čierne miingo gin cešle 
vurgemem prazdnik liimeš lektena modmaš veršam'ičiške, i tušto 
luktena jordomom modmašem i kuštmašem, a šken kudoŠamíčiŠte 
tunalna jujaš jorlomeške i ušom jomdomeške ? tudo lieš, što me 
prazdniklan ogol rat-ulna, a jará pašalec vremjalan, tiiňan unam 
oo-ol škenan kmlošamiciške iižukten unaľiktena, iižuktenaž šked-
dele tudo tušmanšam'ieim, kudošam'ťčim tudo senen i pokten kolťiš 
memnan torec. rnomže lištaš malana, kalaseda te , kucela ertaren 
kodolaš ik tie arňam prazdniki'n ? počrno arňa mučkolan sv. carskoj 
omasašamic cerki'šte, tunuktušt memnam , kucela kodolaš prazdni-
kem. ospod memnan počon malana omasam blagodatin i milosťin 
škenž'in, počena i me-at omasašamíčim, sade conšamíčim memnan 
ospod-dek, tunalna i čučkodoraki'n i cerki'šte i škenan kudošami-
eište jumoUaš; počena memnan šumšamičim i vaš-vaš-dek, miena 
memnan tušman ajdemšami'č-dek i sorasena nuno-dene, miena ojgor-

gokban a mi házainkban mi most máskornál nagyobb tisztaságot 
(tisztábbat) tartunk : és ez szép, mert jele, hogy örülünk az Úr mi
att , hogy örvendünk a mennyei vendégnek, készek vagyunk őt 
befogadni a mi házainkba és sziveinkbe. De mi lenne az, ha mi, 
miután az ünnepre tisztes ruhát öltöttünk föl, kimegyünk játszóhe
lyekre, s ott illetlen játékot és tánezot viszünk végbe, és saját há
zainkban elkezdünk inni annyira, hogy eldűlünk s eszünket veszt
jük (elclülésre s eszet-vesztésre) ? Azaz, hogy nem az ünnepnek ör
vendünk , hanem a munkától szabad időnek; hogy nem a mennyei 
vendéget vendégeljük meg a magunk házaiba meghíva, hanem meg
hívjuk magunkhoz azokat az ellenségeket, kiket ő legyőzött s elűzött 
mitőlünk. Ugyan mit csináljunk, azt mondjátok, hogyan töltsünk 
(elmulatva kísérjünk) egy egész ünnephetet ? Az egész héten át nyitva 
vannak szent czári kapuk, hogy tanítsanak meg bennünket, hogyan 
tölteni az ünnepet. Az Úr megnyitotta nekünk a maga kegyelmének 
és malasztjának kapuját, megnyitjuk mi is a kapukat, azaz sziveinket 
az Úrhoz, és fogunk gyakrabban a templomban is magunk házaiban 
is imádkozni; megnyitjuk a mi sziveinket egymáshoz is, elmegyünk 
ellenségeinkhez s kibékülünk velük, elmegyünk a szomorkodókhoz 
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šošamič-dek i šoroktošošamic-dek puro šomak-dene carektena oj-
gormagic, miena niercešešamič-dek , onžena i pukšen temena kuču-
zošamičim, uda kiša lištišim vožoltarena, pijanicam vožoltaren sa-
gurnena orvujan ilmaš-dek. ik šomak-dene kalasaš : puro i svätoj 
lištimašte kodolena prazdnikem. tugela kileš i tugela sorasa übür-
ten tauštaraš ospodem prazdnik godom, tugelok prazdniklaš tu-
nukta i svätoj apostol Pavel: „koštažena, ola, puro semen, jukš 
lištimašte ogol, ruštmaŠte i bladkala i jordomon ilmašte ogol; šidište 
i šinzaš logaľin azaplemašte ogol." „prazdniklenaže tugela ogol, kuce 
Hristos tolmolec onzoc ile , sade šidište i oltalmašte, a vijakšište i 
keržište." _______ 

2. Somak svätoj tar jumo míingo. 

Tebe i govejmaš tendan pitiš : kütuk vremja govejme i ku-
malme verec jumolan tengeče talanda sulukšamič kutalteme lin-lut, 
a kizit purtomo lin-ulda kockaš mogurom, i jujaš vürom ospode-
nem. užeda li te , mogaňe raznoj lieš služaš jumolan i mirlan? 

és siránkozókhoz s megvigasztaljuk őket (jó szóval megszüntetjük 
a szomorkodástól), meglátogatjuk a betegeket (szenvedőket), meg
nézzük és etetjük a szegényeket, a rossz magaviseletűeket (rossz 
nyomot csinálókat) megintjük (szégyenkedtetjük) , az iszákosokat 
megtérítjük a józan (józan-fejü) életre. Hogy egy szóval mondjam, 
jó és szent cselekedettel töltjük el az ünnepet. így kell s igy il
lik örvendve hálát adni az Úrnak ünnep idején. Ugyancsak így ta
nít ünnepelni szent Pál apostol is : „járjunk, úgymond, jó módon, 
nem dobzódásban (ivás-tevésben), nem részegségben és parázna 
rossz életben, nem versengésben (haragban) és irigységben." „Tart
sunk ünnepet nem úgy, mint Krisztus eljötte előtt vala, azaz harag
ban és álnokságban (csalásban), hanem egyenességben és igaz
ságban .u  

2. Beszéd a szent úr-vacsorája után. 

íme a szentségek vételére való előkészüléstek (govejmaš r_ ro-
B_.HÍe) elvégződött; rövid ideig tartót böjtölés és imádságtétel (isten
nek meghajlás)-ért tegnap a ti bűneitek megbocsáttattak, s most 
oda értetek (vivődtetek), hogy egyétek az Úr testét és igyátok az ö 
vérét. Látjátok-e, mily különböző istennek szolgálni és a világnak 

10* 
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umoleda li, moňar milostiv ospoď tud o šamic- dek, kudošamíč cilt ške 
šumgic tocat sagurnaš tudo-dek i sörat carnaš sulukom listaš ? šuko 
tendangic jordoraon ilen-lut, šlužonila mulo jumošamičlan keremet-
lan, šorok-jollan i mulo tugaňelan, kudo šlužmaššamic lišteme ulut 
ija-dene; a raš j urno čut lis užon tendan sagurnemašem tudo-dek, 
primaen tendam cilam kak ške šubošamicim, lebedin tendam su-
lukte vurgem-dene i purten tendam šken volgodo domoško. mir, ku
do koklašte te ileda, tocis pitaraš tendan vim, kočkon-jun, kalasaš 
lieš, mogurom i vürom tendanem; a ospod utarse Ške mogur-dene i 
viir-dene cilam tendam pukšen tem'íš. tauštaržeda ikvereš memnan-
dene ospodem, vozon kumalda eše ikana tudolan ťide prestol on-
zolno, soroda lišaš tudolan vernoj-dene samoj škenazrin jokte, i vaš-
kerak škenženem veram Hristoseš dokazeda škenžin puro ilmaš-
dene! paleže vele mir, što te epere ogol nunogic ojren-ulda, što te 
fište epere ogol ertaren-ulda, što kerže ilen viktaren-ulda škenže
nem conom i šumom, mir-at i ťidegi'c točas pala, kunam te kododa 
keržin ške sormašte, kuce kiišno kalaseme. miň om oio što te su-
lukte lieda, sade svätoj semen; no što te carnedeok tocaš tunaleda 

[szolgálni]. Erzitek-e, mennyire kegyelmes az Ur azokhoz, kik egé
szen szivükből igyekeznek ő hozzá megtérni és megigérik, hogy bűnt 
tenni megszűnnek ? Sokan közületek rosszul éltek, szolgálván más 
isteneknek, a keremet-hek, šorok-jol-nak és más ilyennek, a mely 
[isten-]szolgálatok az ördög müvei 5 de az igaz isten, alig hogy meg
látta a ti megtérésteket ö hozzá, elfogadott tikteket mind mint a 
maga gyermekeit, befödött tikteket bűntelen ruhával és bevitt a 
a maga fényes palotájába. A világ, mely között éltek, igyekezett ki
fogyasztani erőtöket, megette megitta úgyszólván testeteket és vé
reteket ; de az Ur, a megváltó, saját testével és vérével mindnyája
tokat jól lakatta. Adjatok hálát az Urnak mi velünk együtt, borulja
tok le előtte még egyszer ezen szent asztal (npecTOjn>) előtt; ígér
jétek meg, hogy hozzá hívek lesztek mind haláltokiglan, s mutassá
tok meg mindjárt Krisztusban való hiteteket jó életetek által! Is
merje meg a világ, hogy ti nem hiába váltatok el tőle (tölök, t. i. 
a világ embereitől), hogy ti itt nem hiába mulattatok, hogy valóban 
meggyógyítottátok lelketeket és sziveteket. A világ is ebből mind
járt megismeri, mihelyest ti igazán megmaradtok Ígéretetekben, a 
mint fentebb mondatott. Én nem mondom, hogy bűntelenek lesztek, 
azaz szentek gyanánt, hanem hogy szüntelenül igyekezni fogtok 



CSEREMISZ PRÉDIKÁCZIÓ. 149 

utlaš kuce-giňat sulukgie. somul utaršašin conšamičin tendan kizit-
gi'c lieš tendan samoj pervej somul-dene, kudolan čila mulo somul-
šamič kološtomo lijut; itran kučemaš šumom i šken vožolmašem 
suluk vaštareš tunare kugušamič lijut talanda, što te nunom žaplaš 
tunaleda cilagic lučo sandalikište; šonmaš jamdelme verec škem-
žem kurmeš ilmaš-dek kučaš tunaleš tendan ušom každoj kečin ir 
i kas godom, a sadelan cilt tendan ilmašte lieš vaštaltemaš kurmo 
goč tendan : šuko tudogic, mo ožno šumom taralta ile i ohotan 
lišteda ile, kizitgic kudalteme lieš kurmešok; vaštareŠ i tidelan 
šuko, mom te iziš-at šida šono ile, ali šonen-ulda šagal, kizit tudo 
lieš samoj pervej tendan somul-dene; kušto te škenžem kugun cila
gic pišteda ile i kovran koeda ile, tušto užut tendam čila ajdem-
šamičgic unšošamičim; kušto te utemeške jujeda ile i kočkoda ile, 
tušto te kockaš i jujaš tunaleda šagalrakin; a tanšamičgic, kudošamič 
tendam sulukeš purtat ile, nuno cilt mundomo lijut tendan-dene, ajo-
raltedemešamic tušmanšamičgic lijut talanda tosšamic-dene. a on-
žomla čila tide viilko, šinzišešamič tendam kalasede-at kalasat, što 

akárhogy is a bűntől megszabadulni. Leikeitek megmentésének ügye 
mostantól fogva első ügyetek lesz , melynek minden egyéb ügyek 
alárendelve (hallgató = obediens, subditus) lesznek; tisztán tartani 
szivet és saját lelkiismeretet a bün ellen annyira nagy drága [dolg j -
ok lesznek nektek, hogy ti azokat a világon mindennél jobban fog
játok becsülni; a gondolat a magatok örök életre való előkészí
téséről el fogja foglalni eszeteket mindennap, reggel és este. De 
ezért a ti életetekben teljességgel változás lesz, egész élteteken át : 
sok abból, a mi ezelőtt szive[tek]et érdekli (illeti) s a mit kívánsá-
gosan tesztek vala, ezentúl el lesz hagyva örökre; ennek ellenében 
sok, a mivel ti semmit sem gondoltok vala vagy keveset gondolta
tok , most az lesz legelső ügyetekké; a hol magatokat mindennél 
többre (nagyobbra) tartjátok vala (ponebatis) és kevélynek mutat
koztok vala, ott mindeneknél szerényebbeknek (csendes-, békés-) 
fognak tikteket látni; a hol mértékletlenül esztek és isztok vala, ott 
kevesebbet fogtok enni és inni; pedig a barátok közül, kik tikteket 
a bűnbe visznek vala, azok egészen meg fognak rólatok feledkezni 
(feledett lesznek veletek), de a gyűlölő (nem szerető) ellenségekből 
[sokan] lesznek barátaitokká. Mind erre tekintvén, a kik tikteket 
ismernek, kénytelenek lesznek mondani (nem mondva is mondják), 
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te kizit lin-ulda tudó ogol, mo ile pervej, sto tendan ilmašte cilt lin 
vaštaltemaš ožno udagic pureš svätoješ i jumolan joršeš. — utoni 
mo, šološamic, me sörena tidem tendan verec, tigela olomla ? tidem 
ogol mo te ške kičalen-ulda ťide svätoj oltar onzolno ? conom ogol 
mo viktaraš te memnan-dek tolon-ulda ile ? sulukšamic kudalteme 
inde talanda lin-ulut, zavet jumo-dene šogalteme adak inde lin, utar-
maš nalmeok lin ; a tendan kizit somul beregaš nalmem. mo jumo-
dene pumo ile talanda, tudo mungeš nalme ok li; mom kasaren-ulda 
ile, te ida vaštalte šken šonmašem kasaremašte! — šinzena sto ta
landa ťide verec kileš šuko vim pištaš, kileš lieš šilaš cilt tudogic 
mo sade purta sulukeš, turkaš verešteš sjakoj oltalmašem, vurseš 
sogalaš kunam-kunam suluk-dene viir jokte: tutlanen sto mir, kudo 
koklašte te ileda, šogaleš tendan viilko šken oltalmaš sulukeš pur-
temašsamic-dene, mogur-at tendan šogalel te vülko ďken vi-dene i 
sken vite-dene, ške ija šedešken šogaleš vurseš tendan vaštare^. 
no, svätoj tar jušošam'ič, ňe už li te šonen-ulda, t to tušmanšamicim 
piziraš lieš vursolec posna ? mir, kudo koklašte te iien-ulda , jodon 

hogy tí most nem az vagytok, a mi ez előtt, hogy a tí életetekben 
teljességgel változás történt az előbbi rossztól a jóra , szentre és is
tennek tetszőre. — Vájjon fölöst igérünk-e rólatok, atyámfiai, így 
beszéllvén ? Nem ezt kerestétek-e magatok ezen szent oltár előtt ? 
Nem azért jöttetek vala-e hozzánk, hogy lelkeiteket meggyógyítsá
tok (egyenesítsétek) ? A ti bűneitek már megbocsáttattak, a szövet
ség istennel már helyreállíttatott megint, az üdvözítést csakugyan 
vettétek (a megmentés csakugyan vett lön); de a ti dolgotok most, 
megőrizni, a mit vettetek (a vettet). A mi isten által nektek adatott, 
az vissza nem vétetik, [csak hogy] a mit megbántatok (?), ti ne vál
toztassátok meg gondolkozástokat a megbánásban (?) ! Tudjuk, hogy 
nektek e végett sokat kell erőlködnétek (sok erőt ponere), el kell 
kerülnétek mind azt, a mi a bűnbe viszen, ki kell állnotok (megáll-
notok, tűrnétek) minden csábítást, küzdésbe állnotok néha a bűn
nel vérig; mert a világ, mely között éltek, rátok fog esni (állani) a 
maga csábításaival, kísértéseivel (bűnbe vivéseivel) ; érzékiségtek 
(testetek) is nektek (rátok) áll a maga erejével és gyenge- (erőtlen
ségével, maga az ördög bosszankodva áll harczba ellenetek. Hanem, 
a szent úr-vacsorájában részesültek! vájjon gondoltátok-e valaha, 
hogy az ellenségeket le lehet győzni (nyomni) harcz nélkül ? A világ. 
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ogol rao tendan-lec skan služmašem talanda joso-dene Čučomla; 
mogur tendan adak jódon ogol mo, sto te tudolan vele služen-ulda 
ile, íja tugok ölen mo, što melande vülno kurmeš ilaš tunaleda ? tu-
gela sergen lištemla škan ti'nar jokte orlokom, žalajeda mo te kizit 
mom-giňat škenžin utaršašin mumo verec ? zalaja li-ž mom-giňat 
tide verec ške ospod i utarše tendan, kunam puš inde talanda šken-
ženem mogurom i vürom ? tuge ogol, kunam blagodat tudon tendam 
kičalen tendan pošteok tunam, kunam te ilen-ulda sulukušto, kunam 
vožoltodomon vaštalten lišteda ile škenžin vožolmašlan i tudon svä-
toj zakonlan; to kizit, kunam te sagurnen-ulda tudo-dek cilt i kur-
mešok, kunam cilt šum-dene joraltaš tunaleda tudom, i vurseš šoga-
leda tudo verec, kizit fide blagodat joktareme lieš tendan viilko 
čila blagoslovenjašamič-dene, tunaleš carnedeok ušeštaraš i tunuk-
taš tendam pengedemdaš i caraš, beregaš i iližaš. pogo da i kizitgic 
cilt puro šonmašem i šižmašem, pogoda cilt vim uson i volan ten
dan somulušto utaršašin; tunalda jele tunalda listaš tudom, ala tide 
verec ugic mo-ginat kileš lieš talanda raemnan mogur gic, ušom pu-
maš, ojgo godom tendan mutlanen caremaš jumoltemaš li, ali adak 

mely között éltek, nem követelte-e tőletek a maga szolgálatját, . . . . 
(joso'dene cucomla í) ; a testetek megint nem követelte-e , hogy ti 
csak neki szolgálnátok; az ördög hiába mondta-e, hogy a földön 
örökké fogtok élni ? Oly drágán vévén meg (drágán csinálván) eddig 
saját veszedelmeteket, sajnáltok-e most akármit is saját megmen-
téstek megnyerése végett ? sajnál-e ezért valamit maga az Űr és meg
váltótok , mikor nektek már saját testét és vérét is adta ? Nem ö 
(nem úgy), mikor az ö kegyelme tikteket követett (keresett utáno-
tok) akkor, mikor ti a bűnben éltek vala, mikor szégyenlet nélkül 
saját lelkiismeretetek és az ö szent törvénye ellen cselekesztek vala ; 
tehát most, mikor ti megtértetek ö hozzá egészen és Örökre , mikor 
teljes szivvel szeretni fogjátok öt, és harczba álltok ö érette, most 
ez kegyelmet fog rátok önteni minden áldásokkal, szüntelenül fog 
benneteket oktatni és tanítni, megerősítni és vigasztalni, megőriz
ni és feléleszteni. Szedjetek is össze ezentúl jó gondolatot és ér
zést, szedjétek össze minden észbeli és akaratbeli erőtöket az üdvö-
zítés ügyében; kezdjétek hamar, kezdjétek azt véghez vinni (meg
csinálni). Ha netalán e végett újra valamire szükségtek lesz a mi 
részünkről, oktatás, szomorúság idején mellettetek (?) vigasztalás 
vagy imádkozás, vagy megint gyónás: jőjetek e végett mi hozzánk, 
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sulukom kasaremaš : tolda t'ide verec memnan-dek, kerek-kunam 
talanda kiles lime godom, jotda lüdode cílam, mo sade talanda kiles 
lieš; inči žalajda ni vremjam, ni piida malana kanraasem ; me ti-
delan üzomo ulna; tendam utaraš ija sulukgic ulo memnan somul, 
memnan šonmaš, memnan kanmaš, memnan übürtemas i utaršemaš. 
ci'la-gíc pušo, kuce-giňat čuekoderakín sagurnoda šken šumgíc ten-
dan jumoltemaš-dene ške lekar-dek conšamičin i šumšamičin ospod 
J. Hristos-dek, tudo ške tunalen tendan korgeš tide somulom utar-
šašin sulukgic, tudo ške škefin kerdeš i viktaraš tudom, viktara i 
kerže viktara, te oda cakne gin vele, oda vaštalte kizit tunalmem 
tendan-dene puro šonmašem. 

(„Oroszból cseremiszre fordította a czarevokoksajszki kerületbeli Nurma 
falujának lelkésze, Vaszilij Nurminszkij") 

akármikor nektek szükségtek lesz, kérjetek bátran (nem félve) min
dent, a mi nektek kelleni fog; se az időt ne sajnáljátok, se ne adjatok 
nekünk nyugtot; mi erre hívatva vagyunk; benneteket az Ördögtől 
a bűnből megmenteni a mi kötelességünk, a mi gondolatunk, a mi 
pihenésünk, a mi örömünk és üdvözülésünk. — Mindenek fölött, 
forduljatok mennél gyakrabban szivetekből való imádsággal magá
hoz a lelkek és szivek orvosához, J. Krisztushoz. O maga kezdte 
meg ti bennetek a bűntől való megmentés dolgát, egyedül ö maga 
is viheti azt véghez, s valóban is véghez viszi, hacsak ti meg nem 
akadályozzátok s a most kezdett jó gondolkozástokat meg nem vál
toztatjátok. 

III. Cseremisz (pogány) imádság. 
Fuchs Alexandra asszonyságnak a csuvasokról és cseremiszek

ről írt leveleiben (3ariHCKH o HyBamax'B H xIepeMHcaxi>, Kazán 1840.) 
az alább közlött rövid imádságtételeket találjuk, melyeket a csere
miszek a Szurem vagy Surem ünnep alkalmával el szoktak mon
dani. Bármily egyszerű szerkezetűek, mégis nem csak mint igaz ere
deti mondatok, de naiv tartalmuknál fogva népjellemzöleg is érde
kesek ; ezenkívül, nyelvökre nézve szintén az erdei cseremiszség-
hez valók, a mi nem csak keltök helyéből (a czarevokoksanszki ke
rületben mulatott Fuchs asszony), hanem néhány szóalakokból is 
mindjárt kitűnik (p. o. tutlan, nem ťitlan v. ťidalan ; dene postposi-
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tio, nem dono; soc-, nem sac-). Csak az a baj, hogy nyilván való 
hibákkal adja az orosz könyv közlése a cseremisz textust, melyek 
csak az eredeti (tán nem igen jól írt) leírás rossz olvasásából (akár 
a lemásoló, akár a szedő részéről) támadhattak; de azt is lehet állítni, 
hogy az első leíró maga sem tudott sokat cseremiszül, s csak egy 
oroszul tudó cseremisz mondta neki tollba a cseremisz textust is az 
orosz fordítást is. Kiviláglik ez némely szók kettéválasztásából, p. o. 
ju maian e helyett: jumalan, ettől: jutna / lavrag'i cin e h. lavrag'icin, 
melyben gicin a rag, nem tekintve az i (=és)-nek a következő szó
val való gyakori összeírását. Az említett írásbeli hibásság miatt tehát 
(melyet azonban lehetőleg kijavítottam), nem lehet bízni annak a 
néhány szónak alakilag hiteles voltában sem. melyeket csak ezen 
imádságokból és nem másunnan is ismerhetnénk meg, kivált ha az 
illető szó csak egyszer fordul elé, p. o. 1. sz. nadir z= áldozat, 3. 
sz. kazna bőség, 11. hanga sovány; kétszer van kotlas (igám) = 
ereszteni (rajt), is'ir meddő; többször perkem (acc.) = bőséget, gyara
podást, jó módot. így levén a dolog, kell hogy a szóknál többet ér
jen előttüuk a szerkezetbeli eredetiség. 

1. Kö jumalan nadíram pisten, tutlan juma serlagisam i tazal'i-
kam pu. 
— Ki istennek áldozatot tett (tkp. tett l e , posuit, = R. pl 
sten, Castrén pisién) annak, isten, adj kegyelmezést és egész 
séget. 

2. socsa iksibalan okságiéin kandígicin ínüksgícin x) i volikg'; 
cin pijalam pu. 
— a született gyermekeknek pénzben, kenyérben, méhekbei-
és marhatenyésztésben (tkp. pénzből, kenyérből, méhböl és 
marhából) szerencsét adj. 

3. müks u ijista (iista) 3) igám kotlaza, igám kotlamosenga (? kot-
lamoSta ?) mi kaznam (?) perkem pu. 
— a méhek az új évben rajt ereszszenek, s mikor rajt ereszte
nek, akkor mézben is adj bőséget. 

*) Az orosz könyvben : HCbioiOKebiiHHi. (isükze'icin), de mind
járt 3.-ban MbiOKint müks ; Reguly szerint is müks méh, Castrén mühs. 

a) yiíLZMTa usíita; „új" cseremiszül u, „év" *; tehát csak u iji
sta (iista) adhatja a fordításbeli értelmet. Kéziratban iram US) ijü 
nagyon hasonló lehet ehhez : IILIH sli. 
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4. kajik kucas *) pijalam pu. 
— madarat (és vadat) fogni adj szerencsét. 

5. si 8Örtüá2)-g*ícin perkem i pijalam pu. 
— ezüst és aranyból adj osztályrészt (bőséget) és szerencsét. 

6. kum paj satulan juma oksam nalas pijalam pu. 
— adj, isten, szerencsét, hármas árt kapni az árúért (tkp. há
rom rész árúra (eladásra ?), isten, pénzt kapni szerencsét adj). 

7. juman poga (?) molanda poga (?) mo ula 3) tünasta 4) pogas pi
jalam pu. 
— minden kincseket, melyek a földön és az egész világon van
nak, megnyerni, adj szerencsét (tkp. isteni kincs föld-kincs mi 
van, |azt] szedni szerencsét adj). 

8. kuguzan juzakam tülas juma polsa i pijalam pu. 
— Segíts [és adj szerencsét] a császári adót megfizetni. 

9. sósam juma tolma-godam kum tüka (? vájjon türla) volikam kum 
korna-dene lukten koltena; tuda volikam kelga lavrag'icin 
maskag'icin pirág'icin vor ji'n5)-gicin seriaga. 
— Mikor a tavasz-isten eljö, háromféle marhát három úton se
gíts kihajtani (tkp. csak : hajtunk ki) ; azt a marhát mély sár
tól, medvétől, farkastól és tolvajtól kegyelmezd meg (kegyel
mesen mentsd meg). 

10. tuda volikgicin isirza tüz liz. 
— azon marha közül a meddők terhesek legyenek (tkp. a 
meddője v. még-nem-szültje) terhes legyen. 

1) KyqaivrB kucam; kiicam nem infinitivus, mely a szándékba 
vett czélt jelentené, s egyebütt is mindig az as végű infinitivus áll 
(v. ö. a 6. 7. 8. 12. 14.15. 17. számokat). Sebesen írt kéziratban az 
orosz ui helyett könnyen M olvasható. 

2) uibmyHflti sinundi,- nem jelenthet „ezüst arany"-at, mely 
szók valamennyi több forrásunk szerint cseremiszül így hangzanak : 
si és sörtná (sortna, sörtne). 

3) Moryjia mogula; mo ula = „mi van" , s a r csak valami 
hiatustöltőnek látszik. 

4) TioimHCTa tilhaista ; ugyané hiba a 13. számban is van, hol 
mindjárt ott van a helyes sta végű locativus is (kostmasíaj. 

5) írva volt gin (r&m) ; kétség kívül nem más mmfjing Reg. 
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11. kangaza jes pijal-dene kojalaze. 
— a sovány ok gyermek-szerencsével kövéredjenek meg (tkp. 
a soványa — kövéredjék meg). 

12. is'ir volikam ik kit-tene uzala*, ves kit-tene zam nalas púra ta-
nam vas minta juma. 
— a meddő marhát egyik kézzel eladni, másik kézzel a pénzt 
(az árát) venni, [arraj jólelkű barátot (jó barátot) küldj el (tkp. 
ellenbe jövess), isten. 

13. kugu kornasta J) kostmasta osal j'in2)-gicin osal cergicin ka-
lik oridigicin, terá osal kostangicin kit tak-gicin jilmá 2) tak-
gi'cin serla. 
— nagy útban járás közben rossz embertől, a rossz betegség
től , a bolond néptől, rossz bírótól (tkp. az igazságot rosszul 
járótól ?), a veszekedő embertől s az ártalmas nyelvtől (tkp. a 
kéz-hiábavalótól, a nyelv-hiábavalótól ?) ments meg. 

14. umla 3) semen ovaren iláz osam4) i pijalam pu. 
Mint a komló fölfuvódott és teljes, úgy élni nekem eszet és 
szerencsét adj (tkp. komló szerint v. gyanánt fölfúva élni, adj 
eszet és szerencsét). 

15. sorta-gana 5) volgid'in ilás polsa 6) i tazal'ikam pu. 
Mint a gyertya fényesen ég, úgy méltass engem élni, s ajándé
kozz meg egészséggel (tkp. gyertyaként fényesen élni segíts 
és egészséget adj). 

= ember, vor jing tolvaj ember, tolvaj. A cseremisz biblia fordí
tásban is használtatik r a szó elején, i önhangzó előtt, a j kifejezésére. 

1) Hibából KopHaHCTa, e helyett : KopHainia, v. ö. a 7. szám
ban ugyanily hibát. 

2) így írva : rtra, ruji&Ma; lásd a 9. szám jegyzetét. Ezenkívül 
jilma és tak között még H i állott, a mit elhagytam, mert kit és tak 
között sincs és zavarja az értelmet. 

3) Nyilván való hibából : yinjia usla, e h. y ioa . 
4) ioHaft ionaj; a fordítás szerint itt az „ész" cseremisz szó 

kell, a mely pedig us v. os (Castrénnél); az os-t véve, accusativusba 
tettem, az 5. számbeli hasonló formula (perkem i pijalam pu) szerint. 

5) raH^a ganca. 
c) nojia pola; az érthető polsa eléfordúl a 8-dik számban is. 
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16, sista(?) semen , ) törli'k-tene ilmasam i tazalikam pu. 
— mint a viasz egyenesre ülepszik meg, úgy nekem adj sze
rencsét állandóan élni (tkp. viasz szerint egyenességgel [való] 
életet és egészséget adj). 

17. suzen kostisam temás perkem pu. 
a kérőt (koldulót, tkp. az éhezve járót) kielégítni adj gyara
podást (bőséget, jó módot). 

*) ceMe seme; elmarad a végéről n, v. ö. a 14. számot. 

Közli: BUDENZ JÓZSEF. 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

18. Csizmadia (csizmazia). A török jji képző. 

A dia (zia) képzőnek magyar eredete mellett szól a NSzótár, 
ezt : csizmadia v. csizmazia így magyarázván meg : „azaz csizma-
csia, csizma-cseáló , v. csináló , mint zubbony esi =• zubbonycsináló." 
Nem felejti el azt sem, hogy a „török dsi ^c^ képző szintén ez ér
telemben használtatik." — EbbÖl azt kell következtetnünk, hogy a 
dsi (dia, zia, esi) képző vagy közösen illeti meg a török nyelvet úgy 
mint a magyart, vagy hogy az egyik a másiktól kölcsönözte. Te
gyük föl, hogy közösen illeti meg mind a kettőt, s hogy jelentése 
= csináló, azon sem ütközvén meg, hogy a „cseáló" szó oly na
gyon összezsugorodott, hogy a rövidke dsi-vé lett. Ám, e föltétel mel
lett nagyon különös, hogy a magyarban alig van egy-két szó e kép
zővel, míg a török dsi nagy terjedelemben divatozik, a török család
hoz tartozó, s a szorosabb értelemben vett töröktől már régen elvált 
nyelvekben i s , mint p. o. a csuvasban (ze, se alakban, 1. NyK. II, 
64.) és a jakutban (s'it, sit stb., cit, cit stb. alakokban : timir\it — 
tör. demir\i kovács, vas-mives, bulccut vadász, ettől: buld vad, v. ö. 
tör. av$ ettől: av), sőt azon túl a mongolban is rendes használatban 
van (szintén ci). Továbbá, csak futólag tekintve a török \i képzős 
neveket, észre lehet venni, hogy a magyarból való értelmezése oly 
szűk jelentést kot hozzá, mely alá a képzett szók nagy, talán na
gyobb része, sehogy sem akar férni. Ugyanis a „halász, vadász, ju
hász" stb.-féle szók, meg a hajós, kapus, ágyús, csordás stb.-félék, a 
törökben mind \i képzővel képeztetnek a „hal, vad, juh, hajó, kapu, 
ágyú, csorda" stbit jelentő szókból; pedig csak nem lehet mondani, 
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hogy a halász halcsináló, a csordás csordacsináló stb., hát még, hogy 
a jakut tangarasit istenfélő tkp. „istencsináló" volna. Ha szabad e 
képző eredeti önálló jelentéséről sejtelmet mondani ki, azt hiszem, 
hogy jóformán azt teszi, a mit a német mann ebben : ackermann, see-
mann, schiffsmann (némely vidéken a fazékárúst topfmami-xisik. hív
ják , v. ö. mint vezetéknevet ezt : Schuhmann), amtmann. E magya
rázat nagyon egyszerű és természetes észjárásból indul ki. Ugyanis 
a \i} ci képzős szók a kiváltképen valamivel (és nem épen csak an
nak csinálásával) foglalkozót jelentik, kinek az alapszó a dolgát je
lenti (p. o. a halásznak a dolga a hal, értsd : annak fogása; a ka
pusé a kapu, értsd : annak őrzése, nyitása; a csizmaziáé a csizma, 
értsd : csinálása stb.). A mint tehát az embernek van őt különösen 
illető dolga, úgy megfordítva is áll, hogy a dolognak van az ő embere. 
Természetes, hogy ha így, megkísértett magyarázatunk szerint, em-
ber-t jelentő szó kapcsolódik össze a foglalkozási tárgy nevével, az 
nem különös és meghatározott értelemben vevődik (mely szerint az 
állattal, gyermekkel, nővel, a gyávával áll ellentétben), hanem álta
lánosabb jelentése van, mely mindenféle határozást befogad (v. Ö. 
NSzótár embert)—9.), smely olyhalaványnyá válhatik, hogy aligha 
többet tesz mint „egyén"-t (v. ö. némber = nő-ember, és jámbor 
= jó-ember). így azon sem csudálkozhatni, hogy a török p látszó
lag igetőkböl, de valósággal csak igéből származó nomen actio-
nisból képez nomen actorist (bili\i tudó, tkp. tudás-$i, mert a keleti
törökben még bilgü-li, az igetö csak bil)} mely mindenféle egyénről 
mondható, mely az illető actiót gyakorolja (p. o. jirt'fyi kus ragadozó, 
tkp. széttépő madár). Azonban íme kifejtett sejtelmemet, bármily 
valószínűnek tartom is , mégsem állíthatom bizonyosnak, mert még 
nem tudom az illető „ember" jelentésű szót kimutatni, melyből a 
54 elrövidült volna, hacsak valaki avval meg nem elégszik, hogy a 
voguloknak nemzeti nevök man-sí v. man-ci, mely Hunfalvy úr 
még néhány más vogul példával támogatott magyarázata szerint 
a. m. Msdi-ember, Maii-nép (Man nevű folyóról). — Ha tehát, hogy 
visszatérjünk tárgyunkhoz, a ji képző kiváltképen való törökössége 
már kétségessé teszi annak a magyar zia (csizmazia)-val való ere
deti rokonság szerinti közösségét, még hozzá járul egy eddig figye
lembe nem vett körülmény, mely annak a törökből történt, még pe
dig nem közvetlen elkölcsönzését, vagy helyesebben mondva annak 
a vele képzett egy-két szónak onnét lett átvételét jóformán kétség-
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telenné teszi. Ugyanis a szerb nyelv, mely általában sokkal több 
szót kapott a töröktől, mint a magyar, ilyen ji-féléket átvévén, há
túi megtoldotta a-val (-dzia) nyilván csak öt és nem a magyart il
lető hangtani okból: mert egyéb idegen i-végíi szót is megtold a-val, 
p. o. a török. jabanli-hó\ lesz j'abanlia idegen, spahi-hó\ spaia, kam-
31-ból kamdzia , kandzia, maga a magyarból vett kocsi lesz kocia. 
Ilyen a tör. \i képzővel való szerb szók p. 0. skeledzia révész (ske-
leji), meandzia (a szláv krcmar mellett) csapláros (mejhaneji), sat-
dzia órás (saatjji), carugdzia varga (carukji), pendzerdzia ablakos 
(penjjereji), ducandzia boltos (dükjanji). Most tehát világos, hogy a 
magy. csizmazia csak a török cizmeji-nek szerb (déliszláv) közvetí
téssel történt átvétele (most ugyan szláv képzővel cizmar van, de volt 
cizmadzia is ; 1. Bellosztenecz, Gazoph. 1740. cizmezia), s látjuk, hon
nét van a magyar szó végén az a (a mely ugyanaz a haramia szóban 
is = tör. harami). Még a csizmadia alak is mutat a déliszláv köz
vetítésre, megértvén azt a dz és dj hangok ottani váltakozásából, és 
abból hogy a magyar épenséggel nem tűri a dzs-t szó közepén. — A 
zubbonycsi-ban még a megtoldatlan tör. \i képző látszik, valamint 
szatócs-hea\ ( = tör. saVi\i verkaufer) annak elkurtítása. 

Hát a török 31-nek épenséggel nincs-e a magyarban eredeti 
rokonság szerint való megfelelője ? Azt hiszem az az s (as, es) az, 
mely ilyenekben van meg : kapus, csordás, szekeres, kormányos, 
kocsis stb. (v. ö. NyK. II, 153), de mélyebb fejtegetésébe még nem 
bírok ereszkedni, valamint az ász, ész képzőébe sem, mely szintén a 
török \i ellenében kérdésbe jőne. 

19. A magyar ód, ód úgynevezett belszenvedö igeképzö. — Igen 
szerencsésen gyanítja Brassai úr (Akad. Értesítő , nyelvt. , ü l , 
41.) hogy az ód, öd igeképzö egy belőle elenyészét Z-nek köszöni 
hosszú önhangzóját, s valaha old, öld volt. — Bátran mondhatjuk 
hogy szerencsésen, mert íme gyanítása elvitázhatatlan ténynyel is 
igazolható, bizonyossággá emelhető. Ugyanis az ö gyanította old, 
(öld)-nek szakasztott mása létezik a cseremiszben, nem kevésbé ter
jedelmes eléfordulással mint a magy. ód, öd, ezen alakkal: ald 
(alt). Bizonyító példákúl álljanak itt ezen igék (melyeknek csupa 
tőalakjait írom ide, elhagyva az as infinitivusképzőt) : auald haj
lani, hajlítodni (au-as hajlítani), aralald megmenekedni (aralas : 
megmenteni), erikiáid tisztul (eriktas : tisztítani), oldalaid megcsa
lódni (oldalaS : megcsalni), kerald ütődni (keras : ütni, verni), ko-
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tanaid elszomorodni (kolanas : szomorkodni), koskaid száradni (kos-
kaS : szintén száradni), todolald sieti brechen (todolas : brechen), 
toskald tiportatni (toskaS : tiporni), törlatald megigazodni (törlatas: 
megigazítni), nürald ázódni (nöraS : ázni), nuznangald elszegényedni 
(nuznangas : u. a.), pajtáid sich teilen, eloszlani (pajlaS : osztani), 
peterald becsukódni (peteras : becsukni), pocidd nyílni (pocas : 
nyitni), pidald bekötődni (pidas : kötni), puduratald megzavarodni 
(puduratas : megzavarni), puzlald megromlani (puzlaS : u. a., pu-
zas : rontani) , pückiild sich sclmeiden (püekas : schneiden) moskald 
kimosódni (moskaS ; mosni), jamdelald elkészülni (jamdelas : ké-
szítni), jongozald őrlődni (jongozas : örleni), levedald betakaródzni 
(levedas : takarni, fedni), lugald keverödni (lugas : keverni), lüm-
dald nominari (lümdas: nevezni), vozidd beiródni (р. o. katonának; 
vozaS : írni), sükalald tolódni (sükalas : tolni, taszítni), eerlanald 
megbetegedni (cerlanas : u. a.). — Ezeket Reguly erdei-cseremisz 
szógyűjteményéből idéztem ; a bibliafordítás hegyi-cseremiszjére 
nézve elég lesz Wiedemann grammatikájára hivatkoznom (102.1.), 
mely szerint „Z< intransitiv igéket képez, melyeket németül gyakran 
passiv vagy reflexív igékkel lehet fordítani. A 1775-ki grammati
kában mint passivum hozatik föl e forma; de inkább a görög mé
diumhoz hasonlítható, mint a passivumhoz , mely különben körül
írással képződik. Néha már is intransitiv igékhez is járul az lt.u Ez 
utóbbira a fent idézettek között is van példa (p. o. nürald, puzlald, 
cerlanald, nuznangald), s ezt az élődni, tengődni, késziílödni-íéle ma
gyar igék mellett nem is tarthatjuk valami páratlan abnormitásnak. 
— Vájjon az ad, ocHele magyar intransitivumokban eredetileg hi
ányzott az lt (s így lényeges alakkülönbség volt ezek között és az 
o'd-osok között), most nem vitatom. 

Az Z-vesztésnek még egy érdekes esete szintén a cseremiszből 
biszonyúl be a magyar imád igetöre. Cseremiszül van jumuld (Reg., 
jumolt a fent közlött cseremisz prédikáczióban) beten, молиться, mely 
nyilván ás magy. imád-m, imád-kozm (jumuldomas: молеше, imád
ság, mintegy : imádomás); ez tehát imald v. imáid-hói lett. Csere
miszül is jumo = isten, s evvel erős támaszt nyer az imád-пак Hun-
falvyféle magyarázata, ha az áá-ban tán nem is a magy. áld igét 
keressük, hanem a jíimio-hoz mint imádsági hívogató szóhoz járuló 
képzőnek, t. i. az -Id hangutánzó igeképzönek tekintjük (v. ö. NyK. 
H, 346. és 3G0.11., a 3. pontot). BUDENZ JÓZSEF. 



Könyvhirdetések. 

A magyar nyelv szótára. A magyar tudományos Akadémia 
megbízásából készítették C z u c z o r G e r g e l y és F o g a r a s i 
J á n o s m. akad.r. tagokI.ésII . köt. 1. 2. 3.4. 5. füzete,cgy-egy fü
zet ára 1 frt. Pesten 186 3. Emich Gusztáv m. akad. ifyomdásznál. 

Chrestomathia Ferinica. — Finn olvasmányok a finn 
nyelvet tanulók számára. Szerkeszti H u n f a l v y P á l . A magyar 
Akadémia kiadása. Pesten "1861. Eggenberger Ferdinánd akadémiai 
könyvárusnál. I—X, meg 1—580 lap. A g y a k o r l a t i s e g i t ö , 
melly a szókat elemezi, 93 lapot teszen. Ára 3 for. 

Abuska, csagataj-török szógyűjtemény. Török kéziratokból 
fordította Vámbéry Ármin; élőbeszéddel és jegyzetekkel kisérte 
Budenz József. — A magy. Akadémia kiadása. Pesten 1862. Eg
genberger Férd. akad. könyvárusnál. Ára 1 for. 

Nyelvtudományi Közlenif uyek. Kiadja a magy. tud. Aka
démia nyelvosztályának bizottsága. — Szerkeszti H u n f a l v y Pál. 
Pesten 1862. Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál. E l s ő 
k ö t e t . 476 lap. Ara 3 for. M á s o d i k k ö t e t . 478 lap. Ára 3 for. 

Magyar Nyelvészet. Szerkeszté H u n f a l v y P á l . 
Első évfolyam, Pesten 1856. 412 lap ára 5 frt 25 kr. 
Második évfolyam, Pesten 1857. 478 „ 
Harmadik évfolyam, Pesten 1858.486 „ 
Negyedik évfolyam, Pesten 1859.480 „ 
Ötödik évfolyam, Pesten 1860. 550 „ 
Hatodik évfolyam, Pesten 1861. 556 „ 

Mind a hat évfolyam együtt 25 forint. 

ö n 25 
5 „ 25 
5 „ 25 
5 » 25 
5 „ 25 

Pesten Osterlamm Károly könyvárusnál. 



A 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 

é folyó 1804 ik évre három füzetben jelennek meg. 

A „Nyelvtudományi közlemények" értekező részében 
azon értekezések vannak, melyek az Akadémia és a bízottság ülé
sében felolvastattak vagy tárgyaltattak. „Ismertető részök"-ben pe
dig tudósítások lesznek a bízottság üléseiről, s könyvismertetések 
úgy a bel- mint a külföldön megjelent nyelvtudományi munkákról ; 
ennélfogva ezen „Ismertető rész" elfogad akárkitől bírálatokat. 

Az előfizetési ár a 30 nágyrétü ivet tevő három füzetre csak 
három forit t , postai bérmentes szétküldés mellett 3 frt 30 kr. 
új pénzben. 

Az előfizetési pénz alólirottboz küldendő, ki a szétküldést pon
tosan fogja teljesíteni. 

Pest, 1864. febr. 14-ón. 

Eggenberger Ferdinánd, 
ni. akad könyvárus. 

( B a r á t o k t e r é n ) . 
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