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ménin helyett minin stb. Egy lényegesebb megszorítása mutatko
zik az érintett törvénynek a mélyhangú önhangzón végződő igetők 
(ide értve a negatív -ma végű igetőt is) praesensében. Ezen igék 
praesenstöjének aj} vj (s negatív -maj) vége ugyanis összevonatván 
í-vé, azaz egy határozottan magashangú hosszú önhangzóvá, a rákö
vetkező ragok is magashangú alakban léphetnek föl, mint rendesen 
föl is lépnek a 3. személyben, s a többes-számban; az egy. 1. 2. 
személyekben mégis inkább man, san (v. sín) a ragalak; p.o. aldi-
siz csaltok (ettől : alda, nem : aldajs'iz), qorqmisen nem félsz (qorq-
ma ; qorqniajscm helyett) ; soriáéler kérdeznek (sora ; sorajeföWar h.) 
0"/ímiz olvasunk (oqujm'iz h. , ettől : oqu) stb. Azonban opman, bas-
líman, anlisaw stb. 

A mi a 2-ik, az oszmanliban és a jakutban oly határozottan 
kifejlett törvényt illeti, ez a khivai-tatárban úgyszólván még csak 
levőiéiben van. A nehéz önhangzóval való képzők és ragok egyál
talában csak a v. e-t tűrnek (mint az oszmanliban; o, ö tehát az első 
vagy gyökszótagon kívül nem fordulhat elé). A könnyű önhangzó
val való képzők és ragok pedig (melyekben í, i és u, tí önhangzók 
szerepelhetnek) megelőző a, í és e, i után kivétel nélkül % és i-vel 
vannak, p.o. bas'im, qM'm, bar'ip, öíqzp, isegim, tilim, sözlesin, isit-
sin, qitmp, icirip, éíqaráp, jitkizmek, alinaqöá", kitmekci stb. Azon
ban o, M és ö, ti után nem következik mindig rendesen u és U mint 
az oszmanliban, hanem fölváltva V és i is, sőt egyes esetekben csak
is % és i található. A fent közölt szövegekben találunk ugyan ilye^ 
neket : qolwm (karom), qulwm, qohí, qulw, oj'lw, burmm, uluj'wm, 
ornwn, otMnnén, sözwn, göríin, jüztím, jüzwni, jüziínde, üstimde, 
üstiíne, sözwm; pullw, pullwg, toqlwq, mun«, bolwr, bolswn, bo-
lwp, qojwp, tüstíim, tüstií, kördwm, kördiífi, körd&k, turdwm, turwp,. 
tüswp , bügwp, böliip, — de általában véve gyakrabban látjuk az 
ellenkező esetet, t. i. % és i-t o, u és ö, ü után, p. o. törtisi, sözini, 
südini, sözi, masúq£, könlinde, ölümizden, ölüsinnen, öjzim, öjziniz, 
közinnen, oyVi (py\u mellett), oyVin'i, qulum, pulm', közimni, jolmn, 
kötni, jüzükni, mum' (munw mellett), qojm, künnin, bolVpr tufó'p (bo
lt/p, tutwp), körip, boldá'm, kördim, qorqtöm, jürdim, böldim, boldtn, 
turdém'z, boldi', urd«, qoud«, oturttá', bujurdV, qorqfó'; küldi, sorát, 
tutt«, qojdi", kördi, bölüstiler, sord'ilar, boldfclar; bolup-tö, qojup-fi, 
tüsüp-ti; bolumz , jaumurlá'q, otlá'q stb. — Ezekből tehát látható, 
hogy az említett 2-ik törvény a khivai-tatárban még nem bírt erős 
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lábra kapni; sőt itt a törvénynyel ellenkező eset, t. i. hogy o, u és 
Ö, ii után, mint könnyű Önhangzó i és i áll, majdnem rendesnek 
mondható. Kivált nyilt végszótag szereti az i, i-t, s p.o. sohasem 
hallottam a boldu ejtést holdi helyett. Ezenkívül meg is kell je
gyezni , hogy némely ragokat és képzőket, melyeket így o, u, ö, il 
után némelykor u, íi-vel ejtenek (vagy az oszmanliban rendesen 
u, ÍZ-vei ejtenek), állandóan i ((^)-vel írnak, jeléül, hogy az i ejtés ré
gibb, p.o. ^ (ni, ni) accusativrag, ^-UJ (nin, nin) genitivusrag, 
^§i> (d'i, di) praeteritumképző, ^s> ($i, %i) névszóképző. Másrészt 
azonban eredetileg w-val való ragot is vont át az 'i ejtésre a khi-
vai nyelv, p.o. t'i, ti (di, di) e h. t'ir, tir (d'ir, dir) létige, mely a tur, 
turur helyett való (eredete iurm&q állni), p.o. bolup-fá', haladt, qo-
jup-<£, hiledi stb. 

b )A m á s s a l h a n g z ó k n a k is van bizonyos illeszkedési 
törvénye a khivai tatárban. Oly ragok t. i., melyek gutturalis, pala
tális, dentalis mután kezdődnek, az alapszónak kemény vagy lágy 
véghangzója szerint, vagy kemény vagy lágy mutával lépnek föl. 
Az alapszó lágy véghangzója lehet valamely önhangzó (és kettős 
önhangzó), nasalis mássalhangzó (n, n, m), a sziszegő z, végre I, r; 
a lágy muták csak y, g (lehet utánok y, g és d, p.o. toyyan, hüggen, 
h&yda, higde); a többi muták (5, d} h) egyáltalában ritkán fordulnak 
elé mint alapszók véghangzói, s rákövetkező mutával összeütköz
vén többnyire keményekké változnak (p.o. müratgrt e h. müradqa, 
^ellaíqa: ftell&d, ayacqa: aya$, qassaptin : qassab stb.). — A mondot
tak szerint váltakozó lágy vagy kemény mássalhangzón kezdődő 
ragok és képzők p.o. a gutturalisos dativusrag, mélyhangúlag ya 
vagy qa, magashangúlag ge v. ke ; a praeteritumképző yan v. qan és 
genv.ken ; a névszóképző $?, f* vagy ci, Öi; a locativusi da, de v. ta, 
te, ablativusi din, dinv. fin, tin; apraeteritumiá?, di v. ti, ti; a cse
lektető dir, dir v. tir, tir. 

Egymáshoz áthasonuló másaihangzók főleg n-l, melyek ll-vé 
lesznek, p.o. körgeZZer a kik láttak (kövgenler), ^at'í^ar asszonyok 
(x&tinhr), küZZüköi napszámos (kürc/ükci), J'üattí kigyós — helynév 
(j'ilawZi) ; néha r-l is : wezi^er vezírek (wezirler). — Ezenkívül md 
lesz mn, nd lesz nn, nd lesz nn, de csak akkor, mikor a d-n kez
dődő szótag zárt szótag, mint p.o. az ablativusi din rag: ménnen 
éntőlem (ménden), basiwwan fejemtől (basimdan), isiimen eszed
ből (isinden), awnin attól (andín), zindáwwén börtönből (zindárcdín); 
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ellenben a nyílt szó tagot tevő locativusi da rag d-je soha sem válto
zik, m, n, n után sem, n-né, p.o. ba§*imda fejemben, anda ott, zindánda 
börtönben, isiríde eszedben stb. — Végre n, m találkozván össze, 
könnyen mm-nek ejtődik, p.o. jamam-ma (jamarc-wia), bilesem-mé 
(bilese?i-mé) 1. fent a 278. lapon. 

II. 

Nyelvtani alakok. 

1) A névszók t ö b b e s - s z á m á t (kivéve az 1. 2. személy
névmásokat : biz mi, siz ti) lar, ler rag képezi : sdsilar atyák, tüje-
hr tevék, t&slar kövek , köjnekíer ingek stb. — A biz mi, siz ti is 
kaphatják még a ler ragot (bizler, sizler) a többes-szám ttízetesb ki
fejezésére, miután biz, siz gyakran „én, te" helyett használtatnak. 
Hasonló okból van öjzlerimiz magunk, öjzleriniz magatok is. 

2) A névszók b i r t o k o s r a g o z á s a , szem előtt tartva a 
mit fentebb az önhangzók illeszkedési 2-ik törvényéről mondottunk, 
ugyanaz a mely az oszmanliban van (ide értve azt is, hogy a 3-dik 
birtokosrag a nem ?<-en kezdődő casusragok előtt elétünteti megint 
eredeti vég ?i-jét) 

ata : atam atyám, ataw atyád, atasz atyja 
atamVz atyánk, atanfó atyátok, at&iar'i atyjok; 

tűje : tüjem tevém, tüjew tevéd, tüjesi tevéje 
tüjemís tevénk, tüjeniz tevétek, tüjeüm tevéjük; 

öj : öjim házam, Öjm házad, Öjt háza 
Öjimiz házunk, ö]iniz házatok, Öj^m házuk; 

qulaq : qulapm fülem, qxüafin füled, qulayfc" füle 
qulaja??ü;z fülünk, qxúay'imz fületek, qul&qlar'i fülük; 

kójnek: köjnegim ingem, köjnegru inged, kojnegí inge 
köjnegíímz ingünk, köjnegim^ ingetek, köjnekZeW ingok; 

öjz : öjzi'm magam, Öjzirí magad, öjzi maga 
öjzimiz magunk, 'úyzÁniz magatok, öjzZm" magok. 

A bírt tárgy többvoltát a rendes többesi (lar, ler) rag fejezi 
ki, a személyragok előtt; csak lar'i, lerí előtt nem ismételtetika 
lar, hr: atalari'm atyáim, atalarin atyáid, atalari atyái 

atalarimiz atyáink, atalari'nfz atyáitok, atalari atyáik. 
3) A s z á m n e v e k fölsorolását nem tartom itt szükséges

nek , mert nem különböznek az oszmanli számnévalakoktól; csak-
2 1 * 
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hogy általában kezdő d helyett t van : tört négy, toquz kilencz; toqsan 
kilenczven; meg jigirme húsz (nem jigirmi, jirmí), jiti hét (oszm. 
jedí), bü öt (bes). 

A sorszámnevek lari$i, len$i-vel képeztetnek az alapszámne-
vekböl (nem csupa -w^i-vel, mint az oszmanliban) : ikilen^i máso
dik, aUilanfi hatodik, q'irqlan%i negyvenedik stb. 

Collectivszámnevekül, úgy mint a magyarban hárman, négyen 
stb., használtatnak szintén -w-es alakok : ik in ; ücün, törtün, bisin, 
alti'n, jitin, sekizin, toquzun = ketten stb. (p.o. kildiler jöttek). — 
Különben a személyragos alapszámnevek collectív jelentésűek is, 
p.o. üUmiz hármunk (mind a hármunk), alt'is'i hatja (mind a hatja) 
stb. stb. 

6) N é v m á s o k . 
a) Személynévmások: 

men én, sen te, 6 (ol) ő 
biz mi, siz ti, olar, ular ök; 

b) Reflexiv névmás : 
öjzím magam, öjzin magad, öjzi maga 
öjzimiz magunk, öjziniz magatok, öjzleri magok. 

Az öjzlerimiz, öjzleririiz-t illetőleg 1. fentebb 1) alatt. 
c) Mutató névmások : 

bu (mun-) ez, ő (an-) az, többes : bular, olar. 
oébu emez, su (Sul} sol, íun-) amaz. 

d) Kérdő névmások : 
kim k i , ni (ne) mi, többes : kimler k ik , niler (ni 
nerseler) mik. — Magára nem használt kérdő név-
mástő qa, qaj, melytől kérdő adverbiumok (qajda hol, 
qacan mikor) és a melléknévileg is használt qajs'i 
mely, melyik (oszm. qangí) származnak. 

e) Határozatlan névmások: 
bir kimse valaki, bir nerse (bir sej) valami, bír vala
mely (bir jirde valahol, bir jirge valahová). 

f) Számnévi névmások : 
her minden, her-bir minden (minden egyes), nice hány, 
bir-niZe egynéhány, néhány; — ne-qadar mennyi, 
hány, o-qadar annyi, bu-qadar ennyi stb. 

g) Tagadó névmásokúi szolgálnak hic kimse senki, his bir 
sej semmi, hic bir semmi (melléknévileg, p.o. hic bir 
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an körmedim : semmi vadat nem láttam), természete
sen a mondatbeli ige is tagadósított alakban van. 

h) KérdÖ s mutató névmásokból képzett milyenséget je
lentő szók : nícik milyen, munundi, mundi ilyen, ariin-
di, midi olyan. A di (eredetibb daj), a mint látni va
ló, a genitivushoz járul, v.ö. ménindi ddam olyan em 
ber mint én. Ezen kivül munun-kivi} an'in-kivi is mel-
léknévileg használhatók. 

7) N é v r a g o z á s . 
A genitivus ragja, akármilyen végű is a ragozandó névszó, 

mélyhangulag n'in, magashangulag nin • szintígy az accusativus ragja 
(kivéve a határozatlan accusativust, mely úgy mint a nominativus, 
egyenlő a csupa névszótővel) mindig ni, ni. A dativus, tekintve a 
szótő végének kemény vagy lágy voltát, mélyhangulag qa v. ya, 
magashangulag ke v. ge. A locativus ragja ta v. da és te v. de; az 
ablativusé tin (tén, tan) v. din (dén, dan) és tin (ten) v. din (dm). 
A szótő n, m, n-en végződvén, d helyett w-nel kezdődik az ablativusi 
rag (1. fent. I, 5, b. alatt) ; a caritivus ragja s'iz, siz (ménsiz nélkülem, 
bulars'iz ezek nélkül). 

A névmások és birtokos raggal való névszók általában úgy 
ragoztatnak mint a többi névszók; csak hogy az n-en végződő tök
höz (men, sen ; hu helyett mun, ő v. ol helyett an ; meg a 3. birtokos
raggal valók, minthogy a ragnak eredeti vég -n-je a casusokban 
megint elétünik) a genitivusi és accusativusi rag a kezdő n nélkül 
járul (ménin, meni, an'in, an'i, atasinifí, atas'ini stb.), s az n 2. birto
kosrag után, valamint az eredeti n-jével való 3. birtokosrag után 
eltűnik a dativusi ya, ge gutturalisa (bas'ina, öjine ; basina, öjine) ; 
ezenkívül a mén „én" dativusa : mana , a sen-é sana, a bu-é muna 
az 6, ol-é anya. 

A többesi lar, ler raggal való névszók csak úgy ragoztatnak 
mint akármely más r-en végződő névszó. 

8) A török-tatár p o s t p o s i t i ó k , egyet-kettőt kivéve, mind 
csak valamely 3. birtokosragos postpositionalis alapszónak dativus-, 
locativus- és ablativus-alakjai. Az 1. és 2. személynévmások után 
természetesen az illető 1. 2. birtokosrag is lép a 3. birtokosrag he
lyébe (üstümizge ránk, ast'ihda alattad stb.). Azért is a névszó előt
tük többnyire még genitivusban áll ? s a mutató és személynévmá-
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soknak csakis genitivusalakja állhat előttük. Fölhozok itt egynehá
nyat, főleg az oszmanlitól eltérőkeL 

eld: eldine elé, eldinde előtt, eldinnen elöl. 
ast : ast'ina alá, asfínda alatt, asti'nnén, -nan alól; 
art : art'ina után (helybeli); 
arq: ar/inda -ntúl stb. 

A névmások genitivusát, de nem á többi, névszókét, kivánja 
minen (bilen) -val -vei, ücün -ért, végett (azonban mondatik ni-üciin, 
nícün miért). 

Dativus vagy ablativus után álló némely adverbiumok szintén 
pótolnak postpositiót: -din son után (időről), -din ilik v. buruii előtt 
(időről), -ya uturu ellenébe, vele szemközt, -ya dejin (v. -ya-$elli) -ig stb. 

Sajátságos tatár postpositio a saj'in, melyet a magy. ,,-nként" 
-tel lehet fordítani; ajakutban megfelel neki áj'i, mely szintén a 
névszó u t á n áll , a miért is nem lehet névmás (mint Böthlingk 
akarja, Jak.gr. 172. 1., noha a Szótárban rnégpostpositiónak adta) : 
kün saj'in (jak. kün áj'i) naponként, m i n d e n n a p , ^ saj'in évenként, 
minden évben (jak. $il áj'i), munda kilgen saj'in (ide jöttönként = ) 
valahányszor ide jöttem , jöttél, jött stb. Meg kell itt igazítanom a 
NyK. II, 327. közölt 26. számú tatár vers 2. sorának fordítását: 
her $ümá saj'in kijerge nem azt teszi, hogy : minden pénteken mást 
fölvenni, hanem : péntekenként ( = minden pénteken) fölvenni [azt], 
vagy : hogy minden pénteken fölvegyem. Egyszersmind mutatja itt 
az elibe tett her (minden), hogy a saj'in, ámbár „minden"-nel is for
dítható, csakugyan nem névmás, hanem utólálló, postpositio. Érté
kére nézve hasonlítható a cseremisz jeda-hoz (1. NyK. III, 459), 

9) A töröktatár a d v e r b i u m o k vagy nem különböznek 
a melléknév tőalakjától (p.o. köp sok, és egyszersmind : igen, na
gyon ; rást igaz, és : igazán, igazul; ntcik milyen, és : mint, hogyan 
stb.), s fölsorolásuk tehát csak szótárba való ; vagy tisztán fölismer
hető casusalakok s postpositiókkal való névszók, s mint ilyenek már 
a nyelvtannak más rovatába esnek. Itt csak is néhány névmási, s 
s egykét helyirányi adverbiumot hozok föl, a mennyiben az osz
manlitól eltérnek. 

qajda hol („hova" helyett is használtatik = nijirge); nijirden 
honnét; munda itt, ide; anda ott, oda; 

qacan mikor, imde most, ó-toaqt akkor, bu-gün ma, kice-gün 
tegnap, irten holnap; 
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nicik hogyan, miképen, böjle így stb. 
ilgeri előre (oszm. ileri)) artqa, s'irtqa hátra, joqar'i föl ( = 

oszm.), tömenge le, ickeri be (oszm. icerí), Viíqafi ki (oszm. disarí), 
bírge, beráber együtt. Ezek közül a qafi} kéri, geri-íélek névszótok, 
melyek ablativusi s locativusi ragot is vehetnek föl: joqarida fent, 
joqarídan felülről stb. 

10) Igeragozás. 
a) Az á l t a l á n o s p r a e s e n s , s egyszersmind futu

rum, egy r-végü nomen verbale, melyhez az 1. 2. személyragok já
rulnak : tutar tart, iter tesz; kitér elmegyen; bar'ir odamegyen, 
al'ir vészen, bolur lesz , jiverir küld , saqlariir óvakodik stb. Meg
jegyezni való, hogy ezen r-es nomen verbale néha még megelőző ne
héz (a, e) önliangzóval ejtetik, hol az oszmanli már csak könnyű 
önhangzóval ejti, p.o. biler (oszm. bűir), kiler (oszm. gelir) , qálar 
(oszm. qal'ir) stb. — Ezen nomen praesentis (és futuri)-nak tagadó 
alakja mas? mes-t ( = oszm. maz, mez) járultat az igetőhez : bolmas, 
tutmas, itmes} bilmes. 

Egy. 
Példákúl szolgáljanak ezek 
1. al'írman itermen almasmén itmesmen 
2. alirsan, -sín itersen almassén itmessen 
3. al'ir iter almás itmes 
1. ali'rmi'z itermiz almasm'iz itmesmiz 
2. al'irsi'z itersiz almass'iz itmessiz 
3. al'írlar iterler almaslar itmesler. 

b) A v a l ó s á g o s p r a e s e n s , mássalhangzón vég-

Több. 

ződő igetöknél a, e, önhangzón végződő töknél hozzájáruló j-vel 
készülő alak, mely az 1. 2. személyragokat, s a 3. személyben a 
d'ir, dir (rövidítve : dí, di, de), azaz eredetileg turur , tur = lat. 
„est" létigét veszi föl. E mellett meg kell jegyezni, hogy az önhang
zón végződő igetök (ideértve a tagadó -ma, -me végüeket is) prae-
sense aj, ej, 'iji ij, uj, ilj helyett rendesen i-n végződik, s ez után a 
dir csak dé alakban lép föl. Példák : 
Egy. 1. alaman itemen qariman (tő : qara) bilmímen (tő: bilme) 

itesen qarisan bilmisen 
itedi qaridé bilmídé 
itemiz qarimiz bilmímiz 
itesiz qarisiz bilmisiz 

2. alasan 
3. aladi 

Több. 1. alamüz 
2. alasi'z 
3. aladilar itediler qaridéler bilmidéler. 
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Mindenesetre föltetsző jelenség, hogy a praesensalak p.o. al 
igetőtŐl a-val (ala), qara-tól pedig j-vei (qaraj irodalmi alak, me
lyet a khivai qarí-nak ejt) képeztetik. Ennek magyarázatát a fent 
285. 1. eléforduló barja-turman, meg a 292. lapon találtató barjat-
qanda alakok adhatják. Ez utóbbi ugyanis e helyett van: barja-
turyanda, mind a kettő pedig a tur igével összetett alakok, melyek 
helyett ezeket várnók : bara-turman, bara-tmyanda. Hogy bara he
lyett bar/a van, arra mutat, hogy ez volta bara-nak eredetibb 
alakja, s egyszeriben megértjük a qaraj-félék keletkezését is , ha a 
bárja hasonlatosságára *qaraja alakot teszünk föl, melyből a qaraj 
egyszerűen elrövidült. 

Az -aman, -emen-íéle praesensnek van participiuma is ; a-tón} 

e-tőn (p.o. ala-tón vevő, ite-ton tevő); ennek tón-ja, össze van rántva 
turyan-ból, a mely nem egyéb mint a tur igének part. praeteriti-je. 

Nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy a csuvas adep-féie prae-
sensröl NyK. I, 357. található fejtegetésemet meg ne igazítsam. A 
csuvas praesens csak a tatárból érthető meg, s jelesen nincs meg 
neki valamely crí-féle alapalakja, bár nagyon is úgylátszik. 

A csuvas praes. egy. 3. személyalakja -at'-on végződik, a mi 
nyilván = tatár -ad'i, p.o. csuv. polaí = tat. bolad'i; mert a t'-nek 
jésítése még megvolt i-re mutat, s ezenkívül az accentus is egyező 
(polátf, boládí). Nincs kétség tehát, hogy a csuvas praesensbeli t 
szintonnét ered, a honnan a tatár d'i, azaz a tur segédigének marad
ványa. Ezen tur ige megvan a csuvas praesens többi személyei
ben is, hol a tatár csak az egyszerű személyragot ragasztja a prae-
sensi alapalakhoz; úgyhogy poladep eredetére nézve nem egyéb, 
mint pola-d'ir-pfenj (tat. bola-tur-men) • a 2. szem. poladtn-t meg pola-
dir-s'in-ból kell eredetinek hinnünk, mely legelőbb poladirr'in, azu
tán polad'irn-ni vált. Hasonló a többesi alakok Összerántása is 
1. polatptr = pola-t'ir-p'ir (tat. bola-tur-míz), 2. polatt'iv = pólat'ir-
sir, 3. polatce, polasse = pölat'irze[m] (bola-dír-lar). Nem külön
ben a csuvas -agán végű participium praesentist teljes ad'iryan-hól 
kell magyaráznunk, p.o. polagan = tat. bola-turyan (kojb. bolader-
gan); v.ö. a turyan-nak összerántását ebben : barjaí^anda (e h. 
barja-íwryanda) ; ha tehát poladirgan előbb polatkan, polalckan lett, 
ez a legkönnyebben elgyengülhetett még polagan-nk is. Másképen 
nem lehet a csuvas participium praesentisben a gan előtti nehéz 
a önhangzót magyarázni, mely miatt azt nem lehet egyenesen a tatár 
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yan-féle part. praet.-vei egybeállítani, p.o. polagan sehogy sem le
het — bolyán, de igen is — bola-duryan. 

c) Az egyszerű d'i képzöjü praeteritum nem különbözik a 
hasonló képzésű oszmanli alaktól : boldím, bold'in, bold'i, bold'ik, 
boldiniz, boldilar ; ittim stb., ciqt'im stb., koráim stb., iestim stb. 

d) A p e r f e c t u m o t részint a yan (qan, gen, ken)-íé\e 
nomen praeteriti, mely általában mint nomen verbi abstractum is 
szolgál (érték szerint az oszm. -cfö^-félének megfelelöleg), hozzá
járuló 1. 2. személyragokkal képezi (alyanman, alyansan, olyan; 
alyanmiz, alyans'iz, alyanlar); részint, és pedig gyakrabban, a jp-féle 
gerundium tur segédigével a 3. személyben : alipman, al'ipsan, 
alipt'i ; altpniiz, al'ipsiz, aliptilar, szintígy : itipmen, isitipmen, ki-
lipmen stb. « 

e) Az egyszerű conditionalis alak, sa, se képzővel, egyenlő 
az oázmanlival : alsam, alsan, alsa ; alsaq , alsaniz, alsalar -, itsem, 
itaen, itse stb. 

f) Eltérő az oszmanlitól a teljesebb yaj, qaj, gej, kej (— oszm. 
a, e) képzővel való optativus : alyajman, alyajsan, alyaj, alyajmiz, 
alyajsiz, alyajlar; birgejmen, itkejmen} qajtqajman stb. 

g) Az imperativushoz tartozó alakok: 

Egy. 1. alaj'in akarok venni, itejin akarok tenni; 
2. al végy, it tégy 
3. als'in végyen, itsin tegyen. 

Több. 1. alal'i vegyünk, iteli tegyünk 
2. aVin (aViniz, al'inlar) vegyetek, itin (itiniz, itinler) tegyetek 
3. ah'inlar vegyenek, itsinler tegyenek. 

N o m i n a v e r b a l i a . 
a) -maq, -mek képezi az infinitivust, azaz tulajdonképen 

oly nomen actionist, melynek csak dativusa valódi czélt kifejező infi-
nitivus, p.o. kitirmekke hozni (elment hozni), öldürmekke meg
ölni, kivégezni (vitték). 

Ugyancsak a -maq, -mek nom. actionistól származik ci, ci kép
zővel (mely a valamivel foglalkozót jelenti) maqcí, mekX'i-íéle no
men, mely a „valamit tenni akarót" jelenti: oturmaqci bóld'ilar fen-
ülni akartak, almaqfti bold'i el akarta venni, kitmekci bold'i el akart 
menni. Jelentése alig különbözik ae oszmanli s szintén tatár -a$ak 
e|e&-féle nomen futuriétól, 



310 KFIIVAI TATÁRSÁG. 

b) Nomen futuri r (ar, er; ír, ir, ur, ür) által képeztetik, 
valamint tagadólag inas, mes által, p.o. bolur adam, bolmas adam • 
soű ne bolur'irii kim bilirf Azonban nem használtatik, úgy mint a ka
záni tatárban, dativusa czélt kifejező infinitivusnak (p.o. nem kijerge 
= kimekke). 

c) Egy másik, az oszmanlival közös nomen futuri az -a%ak, 
-e%*k-fé\e : asiláfyak adam ki függni fog, üe%ek boldí akart, készült 
tenni, alának boldí el akart venni. — Hogy azonban ezen nomen, 
úgy mint az oszmanliban, szemólyragokkal indicativus futuri-t ké
pezne, nem tapasztaltam. 

d) Nagy szerep jut a tatárban a yan (qan} gen , ken)-féle 
nomen praeteritinek, mely egyszersmind általános nomen agentis> 
nomen actionis és nomen acti, p.o. %alq itkenlú teremtett; kör gen ki 
látott j köp bilgen ki sol>at tud; tilni saqlayan ki a nyelvet Őrzi; 
qorqan'innén féltéből; sobet itkennen zi'ndanda qalyan (1. 274. 1.), 
körmegeriim (1. 293. 1 ) , bolyariim (u. o.), ^ünüblikte jatqan (284. 
1.), stb.; korgenumi, isitkenmxú (284.1.), körgellerm bilesin (289.1.), 
baqqan ^áriem (303. 1.) stb. 

Kétség nélkül ettől a yan, gen (qan, ken)-íéle nomentól, mint 
nomen actionistól származik lí, li mellóknévképző által egy fali, 
geli (stb.)-féle alak, melynek fent a 282. lapon két példáját találjuk: 
jidirgeli, kidirgeli (sejim joq). Ezek a. m. „etetni való, fölöltetni 
való", s szorosabban -gelli-vel (ebből: -genli) írhatók. 

G e r u n d i u m o k . 
a) Egyszerű gerundium az a , e-féle, mely a valódi prae-

sensben is alapúi szolgál, s különben például a bilmek (tudni), almaq 
posse igék előtt szerepel: jaza-bilemen írni tudok, qaca-bűmedi nem 
tudott elfutni; köre-almiman nem láthatok. 

b) Gerundium praeteriti-nek nevezhető ap-féle, mely kép
zésében csak annyiban hülönbözik a hasonló oszmanli alaktól, hogy 
önhangzón végződő igetökhöz is közvetlenül hozzájárul, p.o. alíp 
— oszm.), bilip ( = oszm.), dep ( = oszm. dejip), baslap ( = oszm. 
baslaji'p), tutmap { = 03zm. tutmaj'ip) stb. 

c) Ezenkívül a yan nomen praeteritinek locativusa s abla-
tivusa, vagy ez utóbbi még son-val, használtatnak időmeghatározást 
kifejező gerundialis alakok gyanánt; főleg megjegyzendő turyania 
a jp-féle gerundium után, tartamos egyidejűség kifejezésére. 
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Mellőzöm az úgynevezett c o n j u g a t i o p e r i p b r a s t i c a 
fölhozását, melynek bizonyos határt nem lehet szabni, s mely e mel
lett csupán syntaktikai szerkesztése a maguk bizonyos jelentésében 
megmaradó participiumok s gerundiumoknak s az úgyn. segédigék
nek. A kinek tetszik p.o. ezt is : almaqc'i holdi- (el akarta venni) 
nézheti a köríilíró igeragozásba valónak; de annak, ki az almaqc'i s 
a hold'i-nalí igazi jelentését tudja, nincs arra szüksége. Mert a török
ben az úgynevezett segédige. ragoztatván személyragokkal, magától 
kitűnik, mennyire különbözik ezen úgynevezett török körülíró ige
ragozás a magyar „tudok vala, tudtam vala, tudtam volt"-félétől. 

Végre még észrevételt kell tennem a kérdő szócska helyze
tére, mely az -aman-féle praesenshez járulván, csak a személyrag 
után áil (bilesen-mi, qorqmisiz-mi), még pedig a 3. személyben ilyen
kor el is marad a d'i (p.o. ala-m'i veszen-e?, kilmí-mi nem jö-e ?), 
ellenben az -rman-íéle futurumhoz tétetvén, rendesen, úgy mint az 
oszmanliban, a személyrag előtt foglal helyet (p.o. kiter-mi-sen), 
noha itt is találtatik kivétel, p.o. fent a 285. 1. kitersiz-mé (e helyett: 
Mter-mi-siz). 

Ezzel befejezem a khivai özbeg-tatár dialectusról, vagy talán 
jobban mondva Molla Iszhák dialectusáról való rövid megjegyzé
seimet , melyek, ha a „nyelvtani vázlat" czímének nem felelnek is 
meg teljesen, mégis, azt hiszem, e dialectusnak kiválóbb sajátságait 
érintik, s a fent közlött szövegek olvasóját útba igazíthatják. 

BUDENZ JÓZSEF. 
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ERDEI- ÉS HEGYI-CSEREMISZ SZÓTÁR. 

A Nyelvtudományi Közlemények idei és tavali köteteiben 
közölt „Cseremisz tanulmányok"-at most a két cseremisz dialectus-
nak nekem hozzáférhető szókincsét összefoglaló és egybeállító szó
tárral akarom befejezni. Nyelvtudományunk ilyen szótárnak még 
teljes híjában van : mert Castrénnak 15 lapra terjedő kis vocabu-
lariumán kivül (mely csak a hegyi dialectust illeti) eddig nem je
lent meg a cseremisz nyelvről szótári dolgozat. Wiedemann ugyanis 
csak nyelvtanilag dolgozta föl a hegyi-cseremisz bibliafordítást (azaz 
a 4 evangeliom fordítását), nem csatolván hozzá, úgy mint votják 
nyelvtanához, bármily rövid szógyűjteményt is; az 1837-ben Ka
zánban megjelent grammatika is abban különbözik az 1836-ban 
ugyanott kijött csuvas grammatikától, hogy nem ad semmiféle 
szlovárt. Végre Ahlqvist sem váltotta még be 1856 ban tett igére
tét, hogy a hegyi dialectusból tett gyűjtéseit majd közrebocsátja. 
—- Magam vállalkozván tehát egy cseremisz szótár szerkesztésére, 
ez természetesen csak oly teljes és tökéletes lehet, a mennyire azt 
a rendelkezésemre álló s benne földolgozott készlet engedi. E kész
let pedig, vagyis az e szótár Összeállításában használtam források 
a következők: 

A) Az erdei dialectusra nézve: 
1) Kegulynak szógyűjteménye, melyet már maga állított volt 

össze, s melyet én csak rendeztem, illetőleg annak német és orosz 
magyarázatait fordítottam, valamint a nyelvtani jegyzeteiben elé-
forduló szókkal kiegészítettem. 

2) A Nyelvt. Közlem. I I I , 139. stb. lapjain közölt két csere
misz prédikácziónak textusa. 

3) Egy 286 szóra terjedő kézirati orosz-cseremisz szólajstrom, 
a melyből azonban csak kevés új szót, s néhány alakváltozatot ve-
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hettem föl. Mert az ilyen, nagyon primitív szólajstrom csak kellő 
vigyázattal és kritikával használható. 

4) Ugyanez áll a Pallas által szerkesztett szentpétervári Ha
sonlító Szótárban (1787.) foglalt 130 orosz szó csereremisz fordítá
sáról, mely többnyire az erdei, néha mind a két dialectusbeli ala
kot adja. 

5) A 1836-ki (Visnevszki-féle) csuvas grammatikához csatolt 
szólajstrom, mely csuvas-tatár és cseremisz szókat állít egybe, s 
melyben 133 cseremisz szó fordul elé; aszóalakok az erdei dialec-
tusra utalnak, s itt-ott egy használható változatot nyújtottak. 

B) A hegyi dialeetusra nézve: 
1) Castrénnak 1845-ki kis nyelvtanához csatolt „Index voca-

bulorum"-a, egyes csak a nyelvtanban eléforduló szókkal kiegészítve. 
2) Az egész új testamentom cseremisz fordításának textusa, 

melyből a szókat mind kijegyeztem , azoknak jelentéseit a fordítás 
eredetije, ú. m. az ó-szláv és orosz biblia szerint lehető pontosan 
meghatározván. 

3) Az 1837-ki kazáni cserem, grammatikában eléforduló szók. 
4) Egy kis cseremisz Kátéból (Kazán 1832.), mely nem állt 

rendelkezésemre, de a Bibliafordítás mellett nem is jöhet számba, 
valamicskét csak Wiedemann idézetei után vehettem föl. 

Fuchs Alexandrának a cseremiszekről való leveleiben, néhány 
itt-ott eléforduló cseremisz szón kivül, egy cseremisz pogány imádság 
is van közölve (l.NyK. III, 152.1.). Ez azonban, minthogy igazi nyelv
értés nélkül íratott le, s tele van kimutatható írás- vagy sajtóhibák
kal, nem szolgálhatott megbízható forrásúi azon néhány szóra nézve, 
mely csak ő benne található. 

A szótár belső elrendezését illetőleg főleg arra törekedtem, 
hogy a szótári anyagot lehető rövid és átnézhető alakban adjam. 
Azért származékszókat, melyeknek rendes képzését a grammatika 
tanítja, csak módjával hoztam föl, különösen mellőzvén a Biblia
fordításban gyakori -sasluk-?é\e nomina actionist, melyek úgyis 
többnyire csak orosz abstractumok kedvéért vannak képezve, vala
mint a -demas-fé\e tagadókat is (p.o. kol'istedemaS rá-nem-hallgatás 
HenocjiyniaHie, amaledevnaS nem-alvás = ófl'tHie, virrasztás stb.), 
melyek kivált a Bibliaf. második felében gyakrabban találhatók. 
Az igéket a praesens egy. 1. személyalakban (-em, -am) hoztam föl, 
mint a melyből legkönnyebben tűnik k i , milyen ragozása van az 
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illető igének a praesensben és egyszerű praeteritumban ; az igéknek 
gyakorító, kicsinyítő, vagy egyszeriséget jelentő alakjait megint 
csak abbreviálva jegyeztem oda, a jelentés kitételét csak ott tart
ván szükségesnek, hol abban különösebb módosítás vehető észre. 
Az átnézhetöség főleg az által nyer, hogy a származékszókat min
dig csak az illető alapszó alatt hoztam föl, meg az által, hogy a mind 
két dialectusban, bár némi alakkülönbséggel eléforduló szókat egy
más mellett, előre bocsátván az erdei dialectusbeli alakot, s csak 
egyszer hoztam föl, kitüntetvén e mellett a hegyi dialectusbeli ala
kot (*) jegy által. A hol csupa * áll, azt kell érteni, hogy a hegyi
cser, szóalak az előrebocsátott eredei-cser. szóalakkal tökéletesen 
egyezik; a csak hegyi dialectusbeli forrásokból fölvett szók termé
szetesen ugyan e * jegygyei vannak megjelölve. Az erdei dialec
tusbeli szók mellett nem levén kitéve a forrás , annak Eegulyt kell 
érteni; a hegyi dialectusbelieknél a forrás ki nem tétele azt jelenti, 
hogy a szó legalább a két főforrásban (Castrénnál s a Bibliaf.-ban) 
egyenlően fordul elé. Ezenkívül oly szók mellé, melyek a Biblia
fordításnak csak egy-két helyén találtatnak, hűségesen oda raktam 
az illető idézeteket i s , hogy a nyelvész, ki netán ilyen szón fön-
akadna, annak ritkább eléfordulásáról legyen értesítve, s maga is 
kritikailag utána járhasson. Azonban megjegyzem, hogy csak a 
tisztán meghatározható szókat vettem föl, s még a Reguly-félékből 
is néhányat kirekesztettem, melyek iránt nem tudtam tisztába jőni. 
Mind ezeket a szótár végén, mint föl nem használt maradékot, kü
lön fogom közölni. — Külön lajstromban adom szintén az orosz 
eredetű szókat is, melyek az áltaji nyelvészre nézve kelletlen por
tékák ; kivált a Bibliafordításban van ilyen sok, s sokszor minden 
szükség nélkül. Ezenkívül idegen szó van a cseremiszben sok csu-
vas-tatár eredetű, melyekre szintén (err) jegygyei figyelmeztettem, 
valamint néhány a tatárság útján átjött arab és perzsa eredetű («), 
(n). V.Ö. ezeknek megbirálását illetőleg NyK. III, 398. 1. 

Az accentus kitétele az igéknél egyáltalában nem volt szük
séges , mert nem állandón egy szótagon van ott. Egyéb szóknál 
azonban, mint állandó jellemzőnek s nem ritkán megkülönböztető-
nek kívánatos a kitétele, s azért a mennyire tehettem, ki is tettem, 
főleg a Bibliaf.-ból vett alakokon, a melyekkel megegyezöleg aRe-
gulyféle alakokat is bátran lehet accentuálni. Jelelésére használom a 
magyar ékes a, e, o, ú betűket is, a többi önhangzóknál a betű mellé 
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tevén az éket (Y ö', i', ü', ö'). Egyébiránt a cseremisz szók írásában 
ugyanazt az írásmódot követem, melyet már a Cseremisz Tanulmá
nyokban is alkalmaztam , e mellett ezen szótári betűrendet tart
ván meg : 

a (a), e, i, o (a), ö, u, ü ; 

c (c), §, s, z ; 
t, d, s, z, n ; 
p, b, (f), v, m ; 
r, l ; 

megjegyezvén, hogy a jésített betűk (t'; u", ú, í) a nem-jésítettek' so
rában állanak. Az ng-t minden joggal a gutturalis sorba helyez
tem ; mert noha nem tudom, vájjon az egész ng úgy hangzik-e mint 
a német ng (tatár w), vagy úgy mint a magyar ng: mind a két eset
ben- n-nel van dolgunk (azaz: vagy n, vagy ng), melynek a helye a 
gutturalis sorban van. 

A szótárban használt r ö v i d í t é s e k a következők: 
(a) — arab eredetű szó. BJ. — János evangelioma. 
(57) — perzsa „ „ BAF. — Az apostolok cselek e-
(Ö-T) — a csuvas és tatár nyelvek- detei. 

böl vett, vagy legalább ezek
kel közös szó. 

(dim.) — kicsinyítő igealak (for
ma diminutiva). 

(eff.) — miveltetö igealak (forma 
effectiva). 

(fr.) — gyakorító igealak (forma 
frequentativa). 

(mt.) — egyszeriséget jelentő ige
alak (forma momentanea). 

(pass.) — szenvedő, belszenvedő 
igealak (forma passiva). 

B. — a hegyi-cseremisz Biblia
fordítás. 

BM. — Máté evangelioma. 
BMK. — Márk „ 
BL. — Lukács 

BJK. — Jakab levele. 
BP. I. ii. —• Péter I. II . levele. 
BJS. I. ii. m. — János I. II. III. 

levele. 
BR. — Pál levele a Rómaiak

hoz. 
BK. I. ,i. — Pál I. II. levele a 

Korinthusbeliekhez. 
BG. — Pál levele a Galátákhoz. 
BEF. — Pál levele az Efézusbe-

liekhez. 
BF. — Pál levele a Filippibe-

liekhez. 
BKOL. — Pál levele a Kolosse-

beliekhez. 
BTHESS. I. ii. — Pál I. II. levele 

a Thessalonikabeliekhez. 
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BTIM. I. II. — Pál I. II. levele a 

Timotheushoz. 
BTIT. — Pál levele Titushoz. 
BFM. — Pál levele Filemonhoz. 
BHEB. — P. lev. a Héberekhez. 

BAPC. — Apocalypsis. 

C. — Castrén. 
F . — Fuchs Alexandra levelei. 
K. — Kazáni grammatika. 
L. — Orosz-cserem. szólajs^rom 

NyK. — Nyelvtudományi Köz
lemények. 

P. — Két cseremisz Predikáczió 
(1. fent. A; 2.) 

E. — Reguly. 
S. — Pallasféle Hasonlító Szótár. 
V. —• Visnevszki csuvas-tatár-

cseremisz szólajstroma. 
W. — Wiedemann idézetei után 

a kazáni Káté. 



ERDEI- ÉS HEGYI-CSEREMISZ SZÓTAR. 

VOCABULARIUM CEREMISSICUM UTRIUSQUE DIALECTI. 

aek (ar) józan \ sobrius. 
aeklanera józanodni \ sobrium 

féri; -landarem (eff.) 
auem (crr) hajlítani | jlectere; au-

alam (mt.), aukalem (fr.). 
aualdam hajlani, meghajlani\ 

fizeti, conjlecti. 
a után (ÍTT) kakas | gallus gulli-

naceus • *aptán ; iiptán B.? 

atán K. 
atán , atánem (kakasom)} ked

vesem | mi care ! K. 
aul (aí) falu \ pagus, vicus. 

aullanem megtelepedni | in pa-
go considere; -landarem (eff.) 

ak («) ár | pretium • *ák. 
akes postás becsülni j aesíi-

mare. 
akaj (O-T) ?íe»e | soror senior • *aka 

C , a k a K. 
agá (ÖT) íoííír ekke \ aratrum Ta-

taricum R.? szántóföld \ ar-
vum, sata V. 

a. parem szántás ünnep | festum 
arvale. 

*a#áí bóven, dúsan | copiose, pro-
lixe BK. II. 

NYELTT. KÖZLEMÉNYEK. IV, 

aj véső | caelum. 
ajep szikra \ scintilla. 
*ajem böjtölni | jejunare BAP. 
ang (ÖT) nyílás | ospátens, ostium. 

oinasa angeste solga az a/ío-
6íra áll. 

*ang hólyag \ vesica C. 
angá (ÖT) fe?e& (föld) | a^er, prae-

áüíii R. V. 5 K. 
angaser, angoser (Ö-T) keskeny, 

sziik | arctus, angnstus; *án-
geser C , áng'isir B. 

angoseremdem megszükíteni \ 
coarctare, -mdedeni (fr.). 

*ángált'í§ : a. panda bot} istáp \ 
baculus, scipio BAPC. 

aci' (atí, ata) atya\paterR.f acaj 
L., ata V.; *áta C.; ata B. 

aci-avaj szülék | parentes. 
aca-vél mostoha atya | vitricns. 

asfim (or) ügetni | tolutim incede
re ; asedem (fr.); asaldein 
(dim.) 

asendarem (ÖT) emlékeztetni (va
lakit valamire) | (cui quid) 
in memóriám redigere; *asin-
daremB. ; asindarem C. 

22 
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aSik lótakaró \ stragulum (equo in-
stratum). 

asnem tartani, fon- v. megtartani 
(barmot) , fölnevelni \ ser-
vare, conservare, educare ; 
* asnem B. 

* aslám (ÖT) kamat, uzsora \ usu-
ra BR. 

* a2ák : a. váta özvegy asszony \ 
vidua BL. 

at is | etiam, quoque (NyK. Il i , 
469); * B., at, at 0 . 

áte edény | vas,- *á'ta v. á'tid'ír 
(a'teder) B., at K. 

ket-áte kosárka \ corbicula, 
sporta. 

ater nyulfogó, K^ani^bi | decipula. 
adák még, sót még; ismét \ etiam, 

imo,' iterum. 
azá kis gyermek, csecsemő \ in-

fans; *azá C , azá' B. 
[azap («)]: 

azaplem : Sinzás logáí'in azap-
lemas irigység \ invidia P. 

azarén halál \ mors R., azrin P . ; 
* azrén B. 

* azem bátorodni, fölindulni, föl-
bősziilni | animum sumeré, ira 
commoveri B. 

* azdarem fölingerelni \ irrita-
reBit. 

ázer fogó \ forceps. 
*ápsát kovács \ faber ferrarins C.? 

apsát BTIM. II. 
áptirgem akadályul lenni (fen-

akadni?) | impedimento esse 
B P . I . 

* áptertem, áptirtem bontására 

lenni, akadályozni | offende-
re, impedire B. K. 

* avré erő, hatalom | robur, potes-
tas B. 

avrést keá elgyengülnek B. 
áva nőstény \femella. 
a váj anya | mater R., abaj L., abá; 

* áva C , abá B., abi' K. 
ava-vél mostoha anyja | noverca. 

* amá'len mindenképen \ omni mo-
do BAP. 

*amá'l («) példa, minta | exemplum 
(amál'es nalas példáid venni) 
BJK. 

ámert (at) sas | aquila (falco chry-
saetus). 

ambar («) lóistálló \ stabidum, 
equile. 

araká (at) pálinka\vinum subli-
matnm R.; *bor\ vinum B. 

* arangas, árángás nőtelen \ innup-
tus C., arángiz vőlegény | 
sponsus B. 

* ará test | corpus K.; személy [per
sona BTHESS. I, 2, i7., arcz, kép \ 
facies BAPC. 4,3. 

*arátjamze (veszszen a tested) K. 
*aráda hús j caro (?): a. #angá hús-

tábla | tabula carnea BK. n. 3,3. 
aralem megőrizni, megmenteni (ju-

mo arale isten ments !) | ser-
vare ; -ledem, ledelam (fr.); 
-lakiam megmenekedni \ sal-
vum evadere. 

*aral- tökéletesedni, haladni \proJi-
cere (in re) BK. r, 10.58. 

arem kölcsönvenni | mufno sumeré ; 
aredem (fr.) ; * arem C. 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 339 

árom : aromes nale kölcsönvett, 
hitelbe vett | mutuo sumsit} in 
diem emit. 

árom (az) : árom sudo üröm fii \ 
absinthium. 

ár-: jir árenet (^alam) körülvevék 
(a várost) | circumdederunt, 
cinxerunt (urbem) BAPC. 20,8. 

arca (<rr) láda, skatulya \ arca, 
capsa. 

* artem rászállítani, hárítani (ex. 
neki — a keresztet BM. ; ránk 
— az b' vérét BAP.), rászabni 
BK. 1, 4, c. | inducere, inferre, 
obtrudere cui quid. 

arná (at) hét \ hebdomas; *áráá C , 
arna B. 

rus-arna vasárnap | dies domi-
nica, iz-ariía csütörtök | d. Jo-
vis, kug-ama péntek \ d. Ve-
neris. 

ariías hetes: kok a. prejze két 
hetes borjú \ vitulus 15 dierum. 

árva (Ö"*) az ü>'es kalász | spica 
inanis; *arbá' pelyva | pa~ 
leaB. 

arlan (cri) vakondok\talpa~R., ar-
lánge V. 

* árluk szöWgevezd'szöló | uva BAPC. 
14, 18. 

al («) erH, testi erö \ robur. 
alán erős \ robustus. 
*álteraabeteg\aegrotus BTIM. n. 

ala<aWn(NyK,III,467.)|/oría*se. 
ala-kö valaki (NyK, III, 441) | 

aliquis. 
*arák(ö-T): a. süfeS gonosz szel

lem I malus spiritm BEF. 6,12. 

ál'e (a) még | etiamnunc • *al fvox 
coliortativa : al' kena = men
jünk | eamus) B. 

aíe-matke mindeddig\ hactenus. 
al'e-tugok mégis | attamen ? ni-

hilominus. 
alga (CT) fülönfüggő \ inauris. 
egele makk \ glans quemea; *e/elá 

C , egei' BL. 15, IG. 
egerem se (O-T) pók \ aranea. 

e. vod pókháló \ texta aranea. 
ej jég | glacies R.? ij L., \, í C. 
ejam (ajam) úszni | natare, ejedem 

(fr.); * iam C , íjam B. 
*in lákten kiúszott | enatavit BAP. 

enker csengetyíí | tintinnabulum. 
e. juk sokta cs. hallik. 

engez szeder \ rubus fruticosus; 
* ingiz, engez C. 

e. vondo szedercserje. 
* engfzá (at) váll, nyakszirt \ hu-

merus, pars humeri ad col-
lumproxima C.; ingizá vállB. 

engér patak \ rivus, fluvius R., ini'r 
L.; * íinger C , anger B. 

énger horog j hamm (kol e.); *án-
ger C , ángi'r B. 

engerem horgászni \ hamo pis-
cari • * ángerem C. 

engertem támaszkodni, dülleszti / 
kedni vmire; bízni vkiben\ 
niti, inniti cui rei; se accli-
nare ad quid ; confdere. 

engertektera támasztani, dül
leszteni vmihez | acclinare ad 
quid. 

engdalam ölelni \amplecti, -ledem 
(fr.) ; * eltalam B. 

22* 
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engdaldes öleiét \ quantum quis 
amplecti potest: ik e. pu egy 
öleiét fa. 

* ingem megégni | aduri K. 
engdem ég (tűz), süt (nap) | ar-

dere: tul v. kece engda; *ing-
dem megégetni \adurere K. 

eske (iske), §ke (pronomen rejle-
xivum : ipse) ; * ske. 

eSkemem magamat, eskendem 
magadat etc. (III, 445. 447.) 

sket magára való, egyedül való \ 
solus, solitarius; * (cum suffi-
xispers.) íketem egymagam | 
ego solus etc. B. 

skedak egymaga \ solus. 
estarás, esterás posztó\pannus la-

neus ,• * stras C. 
estem tenni, csinálni \facere; szül-

ni\parere (iksebem gyerme
ket, igém kölyköt); érni, 
vmibe kerülni \ valere, consta-
re (ex.g. ki oksam egy pénzt); 
estedem, estelam (fr.); listem 
P.; * isteni. 

estektem tétetni, csináltatni \ 
faciendum curare; * isti'ktem 
K. B. 

estör lábtekercs (onymi, láb kö
rül tekert vászon v. posztóda
rab, harisnya helyett) | invo-
volucrum pednm , fasciae ti-
biales. 

*zep («) számadás | ratio red-
denda C. B. 

zep-don szerint, -rá nézve \ se-
cundnm, habita ratione BJ. 

ezaplem tisztelni j revereri R.; 

zaplem P.; * zeplem B.; szá
motadni | rationemreddereC 

etengece tegnap | heri R., tengé-
ee P . ; *tengéca B. 

*edém (OT) ember \ homo B., nem 
cseremisz ember \ homo non ce-
remissus C.; ajdeme R., aj-
dem P. 

edem edemam egymást | alius 
alium, se invicem B. 

edemen idegen (másé) \ alienus. 
eslék, eslók (ÖT) sapka \pileolus. 
en (adv. superlativum detotans): 

en-pengedc legerősebb \ fir-
missimus. 

enát talán, meglehet, hihetőleg, al
kalmasint \fortasse, veri si-
mile est, eredi potest; * aríat, 
anet B. (anat sanas kételked
ni | dubitare BM. 21,21.) 

eiianein(at)hinni, reményleni | ere-
dere, sperare; -nedem (fr.) ; 
enandarem meggyőzni vkit \ 
persuadere cui quid ; -ndare-
dem (fr.) R.; inaneinP.; *ina-
nem, nanem C.; inanem B, 

enanemaS hit \fides. 
enamle Ml, megbízható [fidelis. 
eiíamser meg nem bízható\infi-

dus; *inancer Bt. 
éiíer (ÖT) nyereg | ephippium. 
-eáegj -neg (numeralia coHectiva 

formáns, cf. NyK. III, 440.): 
kogeiíeg mind a kettő \ ambo; 
*kokoiíék B. 

-eneg,-neg óta\indea, inde ex. 
samrökeríeg; izinegfiatal, kicsi 

[koromjóta | apuero/xparvulo. 
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épére hiába \frustra P. 
* efelem fúni \ spirare C, ifiéin B. 

iflen-sivalása ördögűző \ exor-
cista BAP. 

er (at) reggel, reggeli idö\tempus 
7waíw<mwmR.?irP.L.; * ir. 

er-dene reggel \ mane. 
erla holnap | cras ; *irlá' B. 

ére (<Tr) íisgfa|2?M»'Ms; *ire. 
ere (adv.), erónok merőben, 

épen | omnino, prorsus. 
erenok bizonyosan \ certo. 
eriktem tisztítani | purgare; 

-ktcdom, -ktelam (/KJ; -ktal-
dam tisztulni \purgari;*irek-
tem C, iriktem, -ktaltam B. 

érnem tisztulni, -nedem (fr.), 
-naldam kitisztulni \purumfieri. 

i'rsir tisztátalan | impurus BFIL. 
erem melegedni | caZescere; * ire-

jem B. 
erekteinmegf-, fölmelegíteni \ ca-

lefacere, -ktölam (fr.); * ire-
jektem B. 

érik {GT) szabad akarat, szabad
ság | liberum arbiirium, liber
tás ; * irik B. 

erikem puas nem kényszeríteni \ 
arbitrium dare. 

erikle, erikán szabad | liber; 
* irikán B. 

* iriklandarem szabadítni \ li-
berare Bot. 

érge fiu \filius, puer R., irgá L.; 
*ergá C , érga B. 

erge-vél mostoha fiu \privignus. 
* érgaluk fiúság, fiúi állapot | 

Status pueri B«. 

ertem (m) múlni, mellette elmen
ni \praelerire; ertedem (fr.); 
ertaldem (dim.) ; ertarem el
múlatni | degere, transigere 
(tempus); * ertem B. 

*erten-geas elmúlni | praeterire, 
elabi B. 

érdé czomb \femur ; * árde C , ár-
da BAPC. 

* erdá 5e7 (fa-bél) \ medulla arbo-
ris C. 

erbeze gyermek, fiatal \parvulus, 
puer, juvenis R., ürbeza L.; 
*erbeze, irveze C , erbéza B. 

* erbezágodsen gyermekkorától 
fogoa\a puero. B. 

* eltalam ölelni | amplecti B. , c/. 
engdalam. 

i év | annus; * i (í) C B . 
ias éves: menar ias hány éves j 

quot annorum; * tegen ijás 
ilyen éves \ tot annos natus 
B M . 2,16. 

*i-tálik (év-idö) esztendő \ anni 
spatium, annus BAP. 

i-gece (év-nap) idő, idők | tem
póra. 

ia ördög j diabolus R., ijá P . 
ik (wwn.; adjectivum, NyK. III, 

436.) e#?/ | unus; *. 
ikvéres együtt, egybe \ una, in 

unum; * ikváres. 
ikanak {pro : ik-kanak) egy

szer | semel; *. 
ikana (ik-kana) egykor | afo'-

ikte (iktet) (num. substantivum 
NyK. III, 436.) egy, egyik \ 
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unus • *i'kta (iktat, iktit) B v 

ikta (iktat) C. 
iktók azonegy, egyenlő \ unus 

et idem, aequus; * B. 
iktegec egyenként \ singulatim, 

singidi; *i'ktan-i'ktan B. 
iktaze egyvalamelyik, vala

mely | aliquis: iktaz vére va
lahol | alicubi; iktaz-ganava-
lamikor \ aliquando ; * ikta-
za B. 

i'ge állatnak fia, kölyök, ma-
dárfi | pullus, catulus; * i'ga 
csibe | pullus gallinaceus BM. 
23, 3?., cib-ig-abá anyatyúk | 
gallina mater BL. 

igém estas megkölykezni, meg-
fiadzani | catulos parere, fe-
tus edere. 

iksebe gyermek \ infans R., igi-
suba L . ; *i'ksiba B. — cf. 
subo. 

i'ske ék (fejszenyélben, v. fahasí-
tásra) | cuneus. 

ize csak (id'óröl, Germ. erstj | modo, 
demum; * ize C , i'ze K. 

it (2.pers. sing. imper. verbi ne-
gativi); * 

itáj hadd, megállj, várj | desis-
te, sine, mane! B. K. 

itra tiszta \ purus P . ; *itrá C. 
itrajem tisztítani \ purgare P., 

*itrájem C. B. 
i'dem (fft) szérű | area; *ji'dem B. 

i. pece (szérükerítés) szalmás
udvar | area septa. 

is takácsborda, óep#o \pecten (tex-
tórius). 

JÓZSEF. 

is'ir meddő \sterilis F . *iser BHÉB. 
izaj, zaj bátya; nagy bátya (az 

atyánál fiatalabb) | fráterse-
nior ; patruus (patre junior) 
R., izaj S.; *za B. C, cf. ko-
go-za. 

izi, izie kis, kicsiny | parvus R., 
izá L.; * izi'. 

*izi korna ösvény | sémita B. 
izis egy kevés ; keveset; kevésbé, 

alighogy, kicsi híja hogy | 
paullulum; paene, tantum 
non; * izi's B. 

izemara kisebbedni\minui; ize-
medem (fr.) ; * iziemam B. 

izemdem kisebbíteni | minuere. 
* iné íe/ídí | igitur BAP. 
indikse, indíks &i7ewc£| nouewiR., 

indise L.; *endc^se C , in-
deks B. 

indiks-lu kilenczven | nonaginta; 
*ende^s-lu C, indeks-lu B. 

indiksemese, indiksese kilen-
czedik | nonus; *endej(le-
ze C. 

* ibesta titkon \ clam, occulte B., 
ji'best BAP. 

i'me tű, tüske | acus, spina; * im, 
im C. B. 

i'me-su tűfok | foramen acus; 
ime-susko keras £#£>e ölteni | 
íw acMíw conjicere. 

ir (<xt) síkság, sivatag (hol nincs 
erdő) | planities, campus R. 

* ir pari | ripa C. 
i'rem keresztlécz az ajtón \ re

gula v. sera transversa (ja-
nuae infixa). 
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ilem élni, lakni \ vivere, habitar e-
iledem (fr.) itt-ott lakni j 
hic-illic habitare ; * iíern B., 
elem C., ii'kalem (fr.) BAP. 

ilcmás lakóhely \ domicilium ; 
* ilmás élet \ vita B. 

ilis élet | vita R., i'liks P. 
* iles, i'liz ház, szoba | domus, 

cubiculum B. 
*iíedema vár lakatlan (•pusz

ta) hely | locus inhabitatus, 
desertus B. 

iliksa pu élö fa | arbor BL. 
ilizam megéledni | reviviscere ; 

ilz-, iliz- B. 
ilistem, ilistarcm megéleszteni | 

iV& vitám revocare; * ilista-
rem B. 

il'ánem megeredni (újra illte
tett fa) | radicari. 

*ilátem teremteni \ creare- íláte-
ma teremtett állat | creaiura 
BJK., ilátemás BG. e, is. £cí. 

* ilindarem teremteni \ creare; 
BKOL. 

ilem kikészíteni (bort) \ conficere 
(corium) ; iledem (fr.), ilal-
dam (pass.) 

kovast-ilice b'órkészít'ó, timár j 
coriarius. 

ille nyers \ crudus. 
ok (particida enclitica, voci, cui 

subjungitur, majorem vim 
addens; cf. NyK. III, 467) 
ugyan; •. 

ok, og (3. pers, praes. ind. verbi 
negativi); *ak. 

ogol („non estu) post nomina 

positum = nem \ non; * ágai. 
ogum, ogud, oges etc. nem én, 

te, b' (NyK. IV, 99); * ágam, 
ágat, áges. 

okiak (ar) sánta \ claudus; *aksak. 
óksaklem sántítani \ claudicare; 

* aksaklem. 
óktem : mim' o. tojás sárgája | lu-

teum ovi. 
oksá (W) pénz ; félkopéka (ig-ok-

sa) | pecunia; dimidia ko-
peika; *. 

*6pr üres (holmi nélkül) j ina-
nis atque nudus B. 

oj, áj szó, beszéd \ sermo. 
ojoco beszédes \ loquax. 

ojar (GT) derű• hőség \ serenus; 
fervor solis, aestns; * ajár de
rű id'ó | serenum C. B. 

ojarem kiderülni | disserenas-
cere, -redem (fr.); * aja-
rem C. 

ojem ijedni | perterreri. 
ojuktarem ijeszteni \perterrere. 

ójgo (<rcr) szomorúság, bánat, ag
godalom | moeror, tristitia, 
sollicitudo R. P.; * ojxo C , 
ojxa B. 

ojgán szomorú \ moestus, tristis. 
ojgurem szomorkodni} bánkód

ni, aggódni | moerere, solli-
citum esse R., ojgorem P . ; 
* ojgorem C , ojarem B. 

ojgörmas szomorúság \ moeror, 
tristitia. 

* oj/raktem szomorítani | con-
tristare B. 

ojrem (<?t) elválasztani \ sejun-
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gere; orkaletn (fr.J; ojraldam 
elválni ] sejungi;*ajerem C , 
ajirem, ajrem B. 

orl'em szétválni, eloszlani \ dis-
cedere , dissipari ; * ajir-
lemB. 

oríemas" oszlás | discessus. 
ong mell \ pectus; *. 

vüt ong hullám \fluctus. 
* karuk ónges a hegyen \ in 

monte BM. IS, 12. 
ónga deszka , tábla \ assis, fabu

la ; * anga C.; #ánga B. (ón
ga BK.) 

ongarem (or) hangolni (húro
kat) | fides accommodare. 

ongofül (edénynek füle) | ansa. 
onglas áll | mentum R., unglas S. 

o. lu állcsont\maxilla. 
tovar 0. fejsze-nyak | asciae col-

lum. 
óso fehér | «$MS ; * osa C , os B. 

osemain fehéredni ] albescere, 
osemedeni (fr.J. 

osemdem fehéríteni | dealbare ; 
-mdedcm (fr.J; -mdcktom 
(eff.J; * osemdem B. 

osalge, oso-gaiíe fehéres \ albi-
dus. 

oskedem lépni ] gradi • -daldcm 
(dim.); * askedam C , as-
ked- B. j -dektem (eff.J BK. 

* asked-tolas, a. -mias hozzá
lépni, odalépni]aggredi, ac-
cedere B. 

ósno ezelőtt, előbb ] antehac, prius 
(cf. on^ol) K, ózno P. 

osnorak előbb |prius. 

osnók régen\pridem. 
osnosen régóta \jam diu. 
oínoso előbbi \prior, superior. 

osmá homok, fövény]aréna R., 
usma L.; * osmá. 

osman homokos | arenosus. 
ózo mén, csődör | equus mas, e. ad-

missarius ; * óza. 
* ota (ÖT) sziget ] insula C. 
otoza: vüt oíoza hólyag (a kézen) | 

pustula. 
*oti'ka hinta, KsmeJi b | oscillum 

(Schaukel) K. 
odorem vakarni, gerebélni, evezni ] 

radere, pectine verrere, remi-
gare; -ralam (mtj, -rkalcm 
(fr.J; * odorem C. 

* odolam imádni, megimádni ] ad-
orare C. B. 

osal (ÖT) rossz, rút \ malus, defor-
mis R., usal L. 

osalemam rosszúlni ] corrumpi; 
-lemdem megrosszítani\dete-
rius facere, depravare. 

ozá (77) kereskedő; házigazda] 
mercator; páter familias, he-
rus; * #ozá B. 

o. vate háziasszony \ mater fa
milias, hera. 

aii: anés előre]prorsum (mingés-
aiíés előre-hátra ] rursum-
prorsumj BJK. 

ona (ÖT) R.; * ̂ aná ágak, vesz-
szők | rami, virgae B. 

onala sürübokrok ] virgulta,fru-
ticetum. 

oiío ip | socer. 
óriiska sógor (feleség bátyjaj \ 
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fráter senior uxoris; * ones-
k á C . 

* onaka ángy | glos senior C. 
on^ol, oníjul (onzul) elülvaló, előt

te való, vminek eleje | anticus, 
pars antica (on^ul pü előfog j 
dens prior); harmad (év, 
nap): onzul kece tegnap
előtt j nudius tertius; * ánzal 
(anzal-geg;e C.) 

on^olno (locat.) elül- előtt | in 
fronté; ante, coram R., ón-
zolno R; * ánzalna. 

on^olnoso eliilső\ anticus, prior. 
on^ok (lat.) előre; elé\pror-

sum, protenus ; ad, in con-
spectum cujus R.; onzolku L.; 
* ánzaka. 

onzukes jövőig \ in posterum, 
posthac; onzuksom jövőben, 
ezentúl \ postero tempore f 
* ánzak keca következő nap \ 
dies posterus, insequens BL. 

* anzakaláluk (előrevalőság) jö
vendő | tempus futurum B. 

oníjüc (abl.) elülröl; elől \ a par
te antica; e conspectu cujusH., 
ónzoc P.; * ánzac, -cen. 

onzem nézni; valamire fölügyel
ni, nevelni (gyermeket) \ in-
tueri, spectare; praefectum 
esse cui rei; educare (libe-
ros); -zoldam körülnézni \ cir-
cumspicere; onzalam (mt.) 
tekinteni, pillantani \ oculos 
conjicere in rem; -zaledem 
(fr.); *an§em C , anzem, an-
zalam B. 

onzus (fölügyelés, igazgatás) : 
kugozan o. birodalom \ impé
rium ; ola o. kormányzóság \ 
gubernium. 

onzuktem, onzoktem mutatni \ 
osiendere; -ktolam (fr); *an-
fektém C., anzaktem B. 

onzaluktem meg pillantatni va
lamit | conspiciendum curare. 

onzukiüktem megmutattatni \ 
ostendendum curare. 

óndak korán \ mature ; ondakrák 
korább | maturius. 

optem rakni, rárakni (vüt o. vi
zet önteni) , rávetni \ impone-
re, injicere; optalam (mt.); 
-ledem (fr.); * optem, optal-. 

optos kivetett tör \ laqueus; * óp-
t'is BK. 

optem ugatni\latrai e; optestam 
(fr.) ; optaldem (mt.); * op
tem C. 

* oba ip | socer B. 
ovarem földagadni, fölfuvalkod

ni ; kibuzogni, kifutni (fövő 
leves, tej) \intumescere, injlari, 
ebullire; ovarme sürgő föl
duzzadt kép | facies injlata. 

ovartem folduzzasztani, fölfú-
ni (ex. sever dudát) \ infla-
re; puen o. fölfúni \ sufflare. 

*ovaska (<TT) nős, férj \ nuptus, ma
ritus C. 

om (praes. verbi negativi, cf. 
NyK. IV, 9ő.);*am. 

praet. ezem; * sim B., sem C. 
conj. énem; * inem B., énem C. 
imp. it? ida; * B. C. 
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omaks gunyhó\casa, tugurium ; 
* amás B. 

omasá ajtó \janua ; * amasa C. B. 
omartá (jrt) fatöke | tnincus ar-

horis. 
müks o. méhkas \ alvus apium. 

ómo álom \ somnusR., urna L.; *om. 
omuco álmos, alunni szerető| 

óniun álomlátás | somnium • 
* óman B. 

omestam álmában beszállni | tn 
somno loqui; * omestam ím-
tozni j oscitare C. 

umalem aludni | dormire L.; 
* amalem. 

ómuz ((rr) na'c? | calamus, arundo • 
* amis BAPO . 

or józan | sobrius P . ; * ar C , 
ára B. 

or-vuján józanfejű, józan P. 
* or sdftas, palánk \ vállum BL. 

19, 43, árok\fossa S. 
orá rakás, halmaz (élettelen 

tárgy) | strues, cumulus; * ará 
C, csoport, sor | caterva, ag-
men B. 

orá-senga Zegry | mwsca ; * ara-
sengá 0. 

*arán-arán csoportonként | cater-
vatim B. 

oralem fölhalmozni | accumu-
lare. 

oravá (ÖT) AiereA;; szekér \ rota; 
currus; * arává C. B. ; ará
ba K. 

o. ter szekér \ currus. 
oralde épület j atdificium. 

ára harag, düh | ira, furor BR. 
orem megveszekedni | in rabiem 

agi, furore incendi; oredem 
(fr.); * orem, arem B. 

orsó pi veszett kutya | canis ra
bidus. 

orem (W) wícsa | piatea. 
orol (<TT) ó'r I custos, excubitor R., 

uroul L.; *. 
* oróla-vastaltis őrváltás \per-

mutatio excubiarum B. 
orolem strázsálni, őrt állni, 

őrizni | excubias agere, custo-
dire; -ledem (fr.); * orolem. 

orugem varrni] suere; orugustam, 
rugustam (fr.); *orgem C , 
urgem B. 

orugos varrás \ sutura. 
vorugem ruha \ vestis R., vur-

gém P.; * vurgcm C. B. 
orsa sörény \juba; * arza C. 
ort kakas-sarkantyú \ calcar galli. 
orcfing menyecske \feminajuvenis, 

recens nupta. 
orválde a ruhának alsó része, 

szegély \ pars vestis inferior, 
imus margó vestis. 

o. jer himzés az ing alján] pic-
tura acu facta (in margine 
indusii). 

orlem szidni, gyalázni, káromol
ni j conviciari, maledicere, 
exsecrari; * C , orlem v. or-
landarem B. 

orlomas szidás, káromlás \ ma-
ledictio, imprecatio; * orl-
mas B. 

órluk (<r«) nyomorúság j miseria: 
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orlukes veresten nyomorú
ságba esett]in miseriam in
dáit R.; órlok P.; * órluk 
BAP. 

* orlukán nyomorú, szegény | 
miser} egenus B. 

ola (tfr) tarka \ discolor, coloris 
varii. 

olangam tarkúlni \ discolorem 
Jieri, -ngedem (fr.) 

olangdem, olalem tarkítni | va-
riegare; -ngdedem (fr.) 

olá (a) város | urbs R.; ula L.; 
* alá. 

* alánis város, (városi kerü
let t) | urbs (territórium urr 

bisí) BAP. 
olase(jing) városbeli (ember) | op-

pidanus. 
*ol'a hűs | caro C, olá BAP. 
olasa (herélt) ló \ equus (castra-

tus); * alasá B. 
ol'an (ar) lassan \ lente ; * oíén B. 
olánge (ar) sügér \perca fiuviati-

lis; * alanga C. 
ol'em beszéllni \ loqui ; ol'edem be

széli getni (fr.) 
oremas beszéd \ loquela, sermo. 

ólom (álom) {GT) szalma | stramen-
ium ; * ólom BK. 

olom-bal lócza a szobafal hosszá
ban | scamnum longum (ad 
parietem cubiculi) ; cf. olmo. 

olug (OT) rét | pratum; * álak C. B. 
oldalem {at)csalni,megcsalni gal

léré, fraudare; oldalaldam 
megcsalódni] falli; *altalem 
C. B., altalaltam B. 

oldalmo, oldalcik csalás\fraus. 
* altánzak lia§ megbotránkoz

ni j scandalizari B. 
oldem fíítni \ calefaceve, -dolam 

(fr.);* öltem C B . 
tulom o. tüzet csinálni, befűte

ni | ignem facére, accendere. 
olno menyasszonyi díj (kálim) \ 

pretium , quo sponsa emi-
tur. 

olmá (álma) (O-T) alma \pomum; 
* olmá. 

olmo ülö v. fekvőhely \ locus} quo 
quis sédet v. cubat. 

tul o. tűzhely \focus f vener o. 
szövőszék | jugum textorium. 

* olmanga (olm-anga) lócza \ 
scamnum C. 

olmes (postp.) helyébe, helyett \ 
loco. 

* olmud-, olmed- : olmudmas, 
olmedmas ékesség \ ornatus 
B P . I. 

olmuktem kijavítani, megigazíta
ni | reficere} reparare, -ktal-
dam (pass.); * olmaktem C, 
olmuktem, olmaktem (item : 
ékesíteni \ ornare) B. 

önglem (o-r) érteni\intelligere R.? 

umolem érezni \ sentire P.; 
*unglem érteni B. 

öngöldarem magyarázni j in-
terpretari ; * unguldarem, 
unglandarem B . 

* öcertem csikorgatni \ stridorem 
edere: püm ööert p'irlas/o-
gát csikorgatni \ dentibus 
frendere B. 
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önde (az) már\jam R.; indé P.; 
* indé B. 

öpkalem (az) vmin zúgolódni, dör
mögni , bosszankodni | aegre 
ferre, fremére, stomachari • 
*öpkálem B. 

*it öpkálá minim ne panasz
kodjál rám | ne conquerere de 
me K. 

övertem((TT) örülni \gaudere, lae-
tari; -telam, -tedem (fr.) R.; 
übürtem P.; * ibirteni B. 

* ibirtaktem, -tektem örvendez
tetni | cui gaudium afferre B. 

ömrie ló | equus Rv imna L.; *i'mni 
C B . 

ömnen lóháton \ equo (vehi) • 
* i'mnin. 

öram csodálkozni \ mirari • * meg
ijedni | perturbari, perterre-
riB. 

ö'rmö csodálatos ) mirus; ör-
mas v. örmö pasa csuda, csu
da dolog | res mira. 

* örektem ámídásba hozni \ ob-
stupefacere B. 

ören (az) iró\lac dilutius ex cori-
fecto butyro reliquum. 

őrös bajusz | mystax. 
örkanem (az) hivalkodni \otiari, 

segne otium terére, -nedem 
(fr.); -naldem (dim.J; * ör
kanem C.; Örkanem BR. 

örtöz oldal; félreeső, idegen, is
meretlen | latus; remotus, ex-
ternus, ignotus R., ö'rdüz P.; 
* ördez oldal j latus C, ö'r-
diz B, 

ö. lu oldalborda | costa ; ö. jlng 
idegen ember \ homo externus 
(ördiz edem B.); ö. aul mesz-
sze, ismeretlen falu \ pagus 
longe remotus, ignotus. 

örtösö oldalt esö, oldali\a la
tere situs. 

örtöstö (loc.) a latere ; * ördes-
ta C. 

örtözes, örtöskö (lat.) oldalra, 
félre | ad latus (abire); * ör-
deská C. 

örtözgec (abl.) oldalról]a la
tere ; *ördesgic C. 

* ördizlanom félremaradni, ide
genkedni | secedere, animo 
averso esse. 

örtriel , örtrier nyereg | ephip-
pium C. 

örza hársból font nagy lisztkosár | 
corbis farinaria e líbro con-
fecta. 

örza, erza kék \ caeruleus. 
örzangam kékülni | caeruleum 

fieri, -ngedem (fr.) 
örzangdem kékitni \ caeruleum 

facere, -ngdedem (fr.) 
imfüz\salix arenaria; *C. 

joksar ua kecskefűz \ salix ca-
praea. 

uala füzes | salicetum. 
* uanem (c. dat.) benne bízni, re

ményleni | confdere, spevare 
B. K. 

uo új j novus, recens; * ű C , u B. 
* úgi'c újból, újra \ denuo B. K. 
uemam megújulni \ novari, re-

novari, uemedem (fr.) 
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uemdem megújítani \ renovare, 

ueradelam (fr.). 

úke nincsen; nem (= Germ. nein 

NyK. IV, 100) | non est, de-

est; non ; * úke, úka B. 

uke-gen különben | sin minus, 

sin aliter. 

* úka : úkaza-g'icen abból a mije 

nincs\ex eo quod non habét 
B K . II. 8, 12. 

u k á n : u. edem kinek nincs sem

mije | qui nihil habét BK. H. 
8, 15. 

uks ág [ramus R., ukís L.; * uks 

C , uksa B. 

uksinzam okádni | vomere; -rize-

dera (fr.) ; * úksecma oká-

dás | vomitus B. 

ugurso (müks) fatál, egyéves (mé

hek) | novellus, unius anni 

(apes). 

imgor pü zápfog \ dens molá

ris. 

us ész, emlékezet \ mens, memória ; 

* os C , us B . (as BAP. IO„ 4) 

useseni vozo eszembe (esett) ju

tott | mihi in mentem venit, 

incidit. 

u«án eszes, okosí bölcs \ prudens, 

sapiens. 

uStumo esztelen \ demens; *us-

teraa B. 

*u51uk bölcseség, okosság \ sa-

pientia, prudentia. 

usestarem oktatni | docere, insti-

tue.re P . 

usem (<TT) egyesítni \ conjungere : 

vol'ukem ikverez u. a mar- \ 
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hát összehajtani \ pecus in 

unum compellere. 

usnem egyesülni \ se conjungere. 

usnomas egyesülés \ conjunctio. 

* ustarern egyesíteni, hozzácsa

tolni | conjungere t addere B. 

* uslanern egyesülni, hozzácsat

lakozni | se con- v. adjungere 

BAP. 

* uslandarem egyesíteni, hozzá

csatolni | con-, adjungere. 

uská l , skal tehén \ vacca; *skal 

C. K. 

ustam ásítni \ oscitare, -tedem (fr.) 

ústos verszt (BepcTa) | stádium 

Russicum ; * ústas, ústis. 

usraá száj \ os (oris); *sraa v. sma-

raz (szájlyuk) C B . 

usmén (ar) retek\raphanus. 

joksar u. vörös répa \ béta nigra. 

uzam látni j videre; uzedem (fr.); 

* uzam. 

uzonogketfnem láthat) irigy el \ 

vwidet; * üzen ak ker t B. 

uzon ketteuias irigy ség\invidia. 

* uzaktem láttatni \ videndum 

dare. 

uzarge zöld | viridis; * zarga C. 

uzargem, uzargeman zöldülni | 

virescere. 

uzartem, uzargerudem zöldíte-

ni | viridem facere. 

(uzá ár\preti\im), áa F . 

uzalem eladni \ vendere; * vu-

salem C , vuáalem B. 

zalkalem, zaledem (fr.) 

u£alsasluk eladni való, eladó \ 

venalis. 
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uzgá bunda | pallium pelliceum • 
*zga C. 

ut'a ajtó\janua L. 
utarem (ÖT) megszahadítni, meg

menteni^ liberare, servar•e ; 
* K., atarem B. 

úto (ÖT) fölös | abundans, super-
Jluus; * úta C., egyebeknél 
több; kamat | plus; fenus, 
usura B. 

ütem fölös lenni | abundare, su-
peresse R P . : utemeske mér
téken túl j supra modum P. 

* utestam megnövekedni \ incres-
cere BR. 

* utemdem növeszteni | augcre 
B K . II. 

utlá több, többet; sokkal \ plus; 
midto (c. comp.); utlarák több, 
többtt, többnyire \ plus, ple-
rumque ; *. 

utlem megmenekedni, szabadulni\ 
salvum, liberum evadere; -le-
elem (fr.J; * utlem, atlem BL. 

udur földvakaró \ rastrum, 
uduralam vakarni (körömmel) \ 

scabere, scalpere , -rkalem 
(fr.J , -raldam vakaródzni | 
se perfricare, cf. odorem ; 
*udurkalem aggódni \ solli-
citum esse (cf fülét vakar
ni) K. 

* udralmas vonás \ linea B. 

* udralam^Zí adni, inteni | signum 
dare, nutu significare BL. 
4. 7. K. 

uzaktarem (ÖT) elkísérni | comitari, 
deducere, 1 

úzo hím | mas, masculus; *ózaBL. 
uná (ÖT) vendég \ hospes, conviva ; 

*#ana; #na C, #uná B. 
unálok vendégség | hospitium: 

unalokes kajas v.-be menni | 
hospitium, convivium inire. 

* ^unalem vendégeskedni | con-
vivio interessé. 

unali'ktem megvendégelni \ hos-
pitio, convivio exeipere P. 

úndur (ÖT) hód \ castor. 
úndula poloska \ cimex. 
úver («) hír, tudósítás j nuncius 

(Nachricht); * ubér B. 
* uberleiu; uberlandarem hir

detni | nnneiare B. 
uiiiur, umor(ÖT)csendes (idö,víz) j 

tranquillus, placidus. 
umut lanem megcsendesedni (ex. 

szél) | consedari. 
umula (ÖT) komló | humidus lupu-

lus; *omala, omla, umla C. 
i'imdo nyári \ veru. 
umbál túlvaló, túlsó rész \ ulterior, 

idterior pars; * B. 
* u. sirii túlsó part \ ripa idte-

rior B. 
umbálne (loc.)túl; n-túl \ ultra; 

trans; * umbálna B. 
umbáke, umbák (lat.) túl, túl

ra | inpartem ulteriorem; *um-
báka B. 

* umbécen túlnan, -n túlról | ex 
parte ulteriore, B. K. 

ar evet, kopéka\sciurus; kopeika; *. 
lur, luras (lu-ur, lu-uras) tíz 

kopékás | numus denarius (10 
kop.); * lurás BL. 
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ig-ur, kog-ur egy, két kópéka • 
*kók-ur BL. 

* vislur fél rubel | dimidius ru-
blus (50 kop.) K. 

südör (südÖ-ur) rubel, pyÓJib 
(100 kop.) 

ur- elszakitődni, elsodortatni (föld 
a víztől) | avelli, ábrumpi (ex. 
terra impetufluminis). 

uruktareni elszakítni, elsodorni 
(földet a víz) | avellere , ab-
rumpere. 

* urdem eltartani, megóvni \ sus-
tentare, conservare^.) tar
tóztatni | retinere BL. 

urs (<7T) aczél \ chalybs; *urus? 

urs C. 
* urbal- keverni, elegyíteni | miséé

re B.; cf. varem. 
úrman gyarapodás j incrementum. 
urmuzam vonyítani (kutya)\ulu-

lare, -zedem (fr.J, -zaldem 
(mt, dim.); * urmozam C. 

úrluk (ÖT) mag, vetőmag; nemze
dék | semen; progemies, stirps. 

úla előfogat, fris lő\equi curru 
juncti, equi mutati. 

ulák (ÖT) magában való, magá
nyos • csendes, rejtett hely | 
solus; locus ab arbitris re-
motus (ex. g. ulakes kaena); 
* olák var B. 

ulam vagyok \ sum; * lilám, ilam 
B.? ólam C. 

praet. elem valék \ eram, eíe va-
la | erat R., ile R ; * il'e B.7 

ol'e C. 
* úla: úla&a-gicen abból a mije 

van | ex eo quod habét BK. n. 
8, u. 

ulán: pis u. Has bövölködni \ 
ábundare BR. n. 9, 8. 

* ult-: odolen ultenet imádkozás
ban voltak | in precatione oc-
cupati erant BAP. I, 14. cf. ju-
muldem. 

ultemásimádság \precatio, pre-
ces BAPC. 5,8. 

ulmu (ar) férj, ur[-am] | maritus, 
dominus L. S. 

ü vaj, olaj | butyrum, oleum; *ű C , 
ü B. 

skal-ü tehénvaj \ butyrum, pu-ü 
faolaj | olivum. 

üngo bagoly\bubo; *ünga C. 
üngürcük lassú, buta | tardus, 

stupidus. 
üngürcükemam megbutálni j 

stupidum fieri. 
üngse csendes, békés \ piacidus, mi-

tis R., ünso P. 
üngíemdem kibékíteni \placare. 

ücazem veszekedni \ contendere, al-
tercari; *vicasem B. 

* üs kalapács \ malleus C. 
üsandarem nyugtalanítni, hábor

gatni | inquietare, turbare. 
* üskurem fölindítani, fölingerel

ni | irritare, lacessere BAP. 
üsküz bika \ taurus ; * üsküs C.; 

üsküz tulok \juvencus B. 
vusko ü. ökör \ bos. 

üstam törülni, seperni \ abstergere, 
scopis verrere, -tedem (fr.J; 
*istálám C , istilam megtörül
ni | extergere B. 
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sürg' ü. arczát megtörülni, port 
ü. szobát seperni. 

üstö öv | cingulum, zóna R., usti 
L.; * iste, este C , i'sta B. 

*stövár derék (öv-hely) \ lum-
bus C. 

* istal- övezni | cingere: istam is-
talas az övet fölkötni | succiri-
gi BL. (stim stal- BAPC I, is.) 

üzam hívni \ vocare, advocare • 
* üzáni C , üzam B. 

üzüktem meghivatni \ invita-
reP. 

üzalaneni megvedleni\plumas mu-
tare. 

üdém vetni | serere } üdedem (fr.J 
R., vüdem L.; * üdém. 

üdür leány \filia , puella B,, vti-
dür L ; *eder; idir C , idir B. 

üdüramas asszony | nmlier; 
* ederámas C , idramas, idí-
remas B. 

üdür-vél mostoha leány \ pri-
vigna. 

üzgár, üzgar szerszám, eszközök, 
holmi | instrumenta,utensilia, 
vasa; *zgar holmik BAP. 

ömiíe ü. lószerszám \ helcium; 
vocko ü. kohyhaszerek \ vasa 
coquinaria. 

ün^ülük fejjel léfeU\capite deor-
sum verso (solgas állni} sa-
kas akasztani). 

üp haj | crinis ; * üp C. ; üp haj 
hajszál | capillus, pilus B. 

üpoúem porkó hajfohadék \ cri
nis plexus (Zopf), cf. punéin. 

üps szag | odor R.; upis L.; * üps. J 

üpsán szagos \olens. 
üpsem szaglani (szaglik) \ olere, 

-sédem (fr.) ; -saldarn min
denütt szaglani \ ubique olere ; 
* üpsem B. 

üpsinXam szagolni vmit | olfa-
cere, -zedem (fr.)R., üpsin-
zam S. 

üvüra szúnyog \ culex. 
ümá': üma'ste tavai | anno supe-

riore; a minap | nuper RCSM. 
702. 

ümasen, ümastegec tavai óta\ 
inde ab anno superiore. 

ümase tavali \ anni superioris. 
ümür («) élet, élet ideje \ aetas. 

ümürdömö örökkévaló | aeternus. 
ümülüks v. ümülka, ümül árnyék \ 

umbra; • emelka C., i'mil 
árnyék, imi'lka árnykép, kí
sértet | simulacrum vanum, 
species B. 

ümülükste sinzas az árnyékban 
ülni | in umbra sederc. 

ümülüksán árnyékos | umbrosus. 
ümbal fölszíne vminek \ supei-ficies. 

ümbíilne (loc.) fölszínen | in su-
perficie R.; umbálne P. 

ümbülan , üinbak fölszínre, | in 
svperjicieni R. , umbalan P. 

ümbae fölszínröl \ e superficie. 
ül vminek alja \pars inferior. 

ülöl alnlvaló (ü. vuj alsó vég) j 
inferior. 

ül no* (loc.) alul, lent | subter, in-
fra ; * ül na C. 

ülnösö alsó, alulsó \ inferior, 
imus : * ülnsa B, 
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ülá'n (lat.) alá} le \ deorsum. 
ülük, ülükö le, lefelé\ deorsum; 

* ülka B. , ülka C.; ülkók 
aljáig | ad imwm~B.f ülkilárák 
lejebb | inferius BL. 

ülüc alulról | ab inferiore parte, 
ab imo; *ülecC.;üTec, -cenK. 

kaek ; kaik (az) madár; vad | 
avis; fera; * kek. 

codera kaek vad, erdei vad\ 
fera silvestris. 

kauno szövetséges, társ, barát; 
barátság \ socius , amicus ; 
amicitia, foedus R , kaune S. 

ménen kaunem szövetségesem \ 
mihi foedere junctus. 

kauno lías szövetkezni \ foedus 
facere, kauiiom estas barát
ságot kötni | amicitiam inire. 

* kaklaká görbe, ravasz \ curvus, 
callidns, versutus: k. samak 
ravaszság \ callide dictum,do-
lus B., k. korna görbe út | 
tia curva BL. 

* kagak horog \ hamus, ui;cus C. 
kágaz («} papiros | charta, eh. lin-

tea. 
kágar, káger (az) görbe\curvus. 

kagergem görbedni, görbillni\ 
incurvari ; -rgedéin, -rgelam 

kagertem görbíteni] incurvare; 
-tedem (fr.) 

kajeua menni, elmenni\ire, abire; 
(praemisso gerundio = el 
Hungaricum, verbis apposi-
tum, cf NyK. IV, 88.); kaje-
dem (fr.); *kejem. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 

* marian keas férjhez menni \ 
nubere cui B. 

kaektem menetni vkit | abire fa
cere, abigere. 

* kajic (az) olló \forfex C. 
kanga sovány (állat) | macer (pe-

cus) F . 
kace (az) vőlegény \ sponsus. 

. kackiáam : viszketést érezni \ sen-
tire pruritum K. 

kaska (az) tönk (eldőlt fa az er
dőben , a víztől vitt fa) \ ar-
bor subversa, v, torrente ab-
repta; *kaská karó | palus 
(-U) C. 

* káska epe \fel C. (cf. seks). 
* kaske savanyú \ acidus C. 

* kaskem savanyodni | acesce-
re C. [tua. 

kásta mestergerenda | trabs perpe-
katem leszakítni, letörni \ avéllere, 

defringere (ex. izisok kin-
dem egy kis kenyeret); kat-
kalem (fr.) 

káték töredék, letört vmi \ avul-
sum quid, frustum. 

katlem szakadni, törődni \prae-
fringi : tel^e katlá a hold 
fogy | luna decrescit. 

kas (az) este \ vesper R., kac L. 
kece k. lies a nap lemenőben 

van | vesperascit. 
kas-tene estvei \ vesperi. 

kasarem (sulukom) meggyónni\ 
confteri (sacerdoti peccata) 
P.; * kesárem BAP. 

kasaremas bűnbánat | poeniten-
tia (peccatorum) P. 

23 
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káze (az) kecskebak, kecske | caper, 
capra ; * kesá C. B. 

k. tagá kecskebak \ caper. 
kana , kanak (gana) -szór, -szer, 

ex, ikana (i. e. ik-kana) egy
szer \semel, ves-kana másod
szor j secunda vice , nil-gana 
négyszer \ quater, kumuso-g. 
harmadszor \ tertia vice etc. ; 
* kanak B., kana, gana (ká-
na, gáná), kanak etc. C. 

ikanaste egyszerre \ subito. 
kanéra (az) pihenni, megpihenni \ 

requiescere; -nedem (fr.) ; 
kanem C. B., kanaltam BAP. 

* kánaktem, kánektem, kanda-
rem megnyugtatni \ tranquil-
lare B. 

* kangás (az) tanács \ consilinm C. 
* kángásem tanácsolni \ consili

nm dare C, tanakodni, meg
ítélni | consiliari, deliberare, 
judicare B. 

kandakse, kandaks nyolcz \ octo; 
* kandakse C., kandaks B. 

kandaks-lu nyolczvan\octaginta. 
kandaksemese -ksese nyolcza-

dik | octavus; *kandaksa 
B. (kandaksáni'sa BP. n, 2, 5.) 
kándá^seáe C. 

kándo vuj kék virág a gabonában \ 
jlos caeruleus in frugibus 
(cyanus). 

kandrá (az) kötél \ restis,funiculus. 
kap test, termet \ corpus, statura; 

* káp B. 
kugo kapán (ömne) nagy, ma

gas (16) | magnae staturae. 

küzgö kapán nagytestű, vastag | 
corpulentus. 

kapká (az) kapu\ porta; *^apká 
B., kapka C. 

kapcák négyszögű függ'ógallér (a 
nok mezer-yánj | galerus qua-
dratus dependens. 

*kápsiltem lánczolni, lánczra ver
ni | catenis vincire. 

kapla, kaplak mindenütt \ ubique. 
pasu kapla kaesna mindenütt 

mentünk az egész mezon (me
ző szerte) | totum agrum per-
meavimus. 

káva gyomor \ stomachus. 
káván (az) asztag \ acervus(foeni); 

* káván C. 
surnokavan gabna asztag \ acer-

vus frumenti. 
* kával, jal-gaval sark, lábsark\ 

calx pedis C , kavál B. 
* kar- enni \ edere, comedere B. 

* karte ifas böjtölni \ jejunare; 
karra son megéhezett \ esurit. 

karma evés, étel\ esus, cibns. [B. 
cicára kársa csecsszopó\lactens 

kara: k. vondo keresztpálcza a 
kogo vuj vondo-w, melylyel 
ezt fölcsavarják \ baculus 
transversus, quo k. v. vondo 
torquetur (cf. vondo). 

karatan (az) barát , szerzetes | 
monachus. 

karas (az) méz-lép\favus; *kárá's 
(müks k.) BL. 

* ka'ris, kárs (instrumentum mu-
sicum) hegedű\ violinaJSi. 7,32., 
rycjra BK. 1.14,7. BAPC, 
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* kargas héjy kéreg \ cortex C. 
kárse haris | rallus crex. 
karnestam (az) nyújtózni \pandi-

culari • -stedem (fr.) 
kalasem (ÖT) mondani | dicere,-ska,-

lem (fr.); * kelesein C. B.; 

keleskalem (fr.) BL. 
kálók, kálak, kálek (a) nép\po-

pulus; * /álak B. 
kalda kis négyszögű bőrzacskó, 

melyet az öven hordanak (tíiz-
szerszám, pipa, pénzstb. szá
mára) | sacellus coriaceus, in 
cingulo gestatus. 

* kalpák (ÖT) sisak | galea BEF. c,i7. 
kirtni-kolpák '(vas kalap) 
BTHESS. I. 5,8. 

-ke?-ge-ostúl,-estül\una cum; *-ge. 
kekerek taréj (kakasé) | crista 

(galli). 
kecalam, kacalam keresni \ quae-

rere, inquirere; -ledem, -ldo-
lam (fr.) R., kicalam P.; 
*kicálam C. K.; kicalam B. 

kece nap\sol, dies; *keéaB., ke-
gec. 

k. volgodo napvilág | lux solis. 
k. lekmas napkelet | oriens; 

* k. lültma mongi'r B. 
k. secmas napnyugat \occidens  
k. val (kec val) dél \ meridies, 

k.-valóm nappal | luce, inter-
diu; *kece-vá'I dél, nappal | 
meridies, lux B. 

kecen , kecenok mindennap | 
quotidie. 

kecán verőfényes | apricus; ke-
cán ogol borús \ nubilus. 

kecas : kum. k. (parem) három 
napos (ünnep) J trium dierum 
(festum). 

kecem függni, lógni \pendére ; *. 
kecaldam odaakasztódni \ sus-

pendi ; * kecaltam (kecalten 
t'idan süjes nyakába borult \ 
in cervicem ejus invasit BL. 
15, 20.) függödni, odaragad-
ni\pendere, inhaerescere. 

k ecektem függeszteni, fölakasz
tani | suspendere C. 

kecemásfüggöny \ velum, aulae-
um B. 

keckem befogni (lovat) | curru 
jungere (equum); keckedem 
(fr-) 

* kickiktem igába fogni \ inju-
gum adigere BK. n. 

keckerem (<?z) kiáltani, kiabálni 
hívni | clamare, vocare; -ra-
lam (mt); -rkalem (fr.) R.; 
kickirem P. 

sisna keckera disznó röfög \ sus 
grunnit; ludo, kombo k. ré-
cze, lúd gágog\anas, anser 
strepit. 

keckermas kiabálás | clamor. 
kesá (kasa) nyom \ vestigium R.? 

kisá P. ; cf jisá7 jisán. 
késer (n) répa | rapum. 
keskár hengernek neme, melyre a 

fonal föítekerödik \ cylind-
rus, cui fila texenda invol-
vunt. 

keskem (kiskem) dobni \jacere, 
abjicere; keskalam el-, kiön
teni | pffundere; -kaldam, -ka-

23* 



356 BÜDENZ JÓZSEF. 

ledera (fr.); * kiskein , kis-
kálám C. ; kiskal-, kiskalt- B. 

kiskal-goltas elontani (vért) \ 
effundere (sanguinem). 

teres k iskas ganéj ózni (földet) \ 
stercorare. [ki 'ska B. 

ke iké kigyő\anguis; * k e s k e C , 
kel ték (GT) ereszték, pálha \ assu-

mentum angulare (indusii). 
ket kéz\manus R.? kát L.; * k i t 

C.? kid B. 
ket-sól karperecz \ armilla. 

ketam -hatni, -hetni\posse (NyK. 
IV, 87.) R , kertam, kerdam 
P . ; * k e r d á m , kirdám C, 
kerdam B. 

ketteme tehetetlen, ügyetlen \ im
potens, inhabilis; * kértema 
gyenge, beteg \imbecillus, in-
jirmus, 

ulo ketmen lehetőleg \ quoad fie-
ri potest' * nakértman B. 

kedal derék | regio sacra corporis 
humani; * kedal C.; k i d á l B . 

kede : kú-kede vadgalamb \ pa-
lumbus, tur-gede gerlicze \ 
turtur ; * kádá C , káda ga
lamb | columba B. 

kedetlem kotlani \ glocire. 
kéné kender | cannabis ; *k ine C. 
kenér sing (könyöktől ujjhegyig) \ 

ulna ; * kiner B. 
k. vuj könyök \ cubitus R., ká-

nár-vuí* L. 
kengez nyár \ aesfas R.; kánás L.; 

* kángez C , ká 'ngiz B. K. 
kengezem nyáron \ aestate; 

* ka'ng'ízam K. 

kengezese nyári \ aestivus. 
kem csizma | calceus turcicus; *. 
keram betenni, beledugni \ i-nfige-

re, inserere • -redem (fr); 
* kerl- rádugni BMK. 15,20. 

kéraser (ÖT?) gonosz, haragos, 
fene (állat) | saevus, ferus ; 
*kirásirB. K. 

kerá ' l (O-T) kellő, szükséges \ neces-
sarius B. 

kére (JZ) igaz, igazság \ verus, ve 
ritas R v kerze P.; *kirók C , 
kir BAP., kirza veritas W. 

keren 0. kerenók, kernok bizo
nyosan, valóban]certo, reve-
ra; *. 

kerék (ÖT) = akár- \ -libet, -vis 
(pronominibus interrogativis 
praejixum, cf. NyK. I I I , 
441), ex. kerek-kö akárki\ 
guilibet, quivis etc; * B. 

kérés sérincz \perca cermta ; * ki-
res, keres C. 

* kerém kötél \ restis C. B. 
k. ónga tör, laqueus BK. I. 

kerera verni, ütni \percutere, pul-
sare;-rkalem (jfr^-keraldam 
(pass.); kerek tem (eff.); *ká-

rem BAP., kereltam (pass.) BL. 
keremét («) rossz szellem, ellensé

ges istenség; hely, melyet a 
lakásának tartanak, s hol neki 
áldoznak | numen hominibus 
infestum; locus, nbi hujus-
modi numen hdbitare cre-
dunt, eique sacrificant R. 
P.; * keremét bálvány | ido-
lum B K . , T. 10,19 
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keremétasta eoklasa (a kere-
met-ben áldozó) bálványimá
dó | idolatra BK. I. 

kergaldem föliiirni (ruhaujjat) \ 
replicare (manicam). 

kérge fekete harkály \ picus mar-
tius. 

kel (<rt) húr | chorda ; * C , kii K. 
kista kel guszli-húr} jongez k. 

ívhúr, ívideg | nervus (in ar
cú) • res k. a mellen hordott 
kereszt v. gyöngyfüzér | crux 
v. linea margaritarum}quam 
ante pectus gestant. 

kelemde köldök\umbilicus. 
kelge mély \ profundus ; * kelga 

C, kélga B. 
kelgeraam mélyedni \ profun-

dumfieri. 
kelgerodem mélyebbíteni\pro-

fundum faceve. 
* kelgeza mélység \ profundi-

tas C. 
keltái- ölelni \ amplecti P.; cf. el-

talam B. 
* keltemas ördög \ diaholus B. {cf. 

küldömas). 
* keidé háló, gyalom \ rete B. K. 
keldem kötözni \ colligare; -dedem 

(fr.) ^ 
keldá kém \ manipulus, mérges ; 

* kiltá B. 
keldes kötés, csomó\nodus. 

ki'ak sárga sás \ carexflava. 
ki'ar (a) ugorka | cucumis. 
kiem («) feküdni, betegen feküd

ni \jacere} lecto teneri; kil-
dam (fr.); *, 

kise jing fekvő beteg | lecto af-
fixus, aegrotus. 

kild-kostas kóborolni, bujdos
ni | vagari; kild- v. kilt-kos -
toso kóborló \ homo vágus. 

* kidest-: kidestema vár (fek
vőhely | cubiculum?) sátor-
osztály | pars tentorii BHÉB. 
9,2. 

* kicaká kemény, szigorú | durus, 
severus ; k. jángán kemény -
szivü | animi duri B. 

kis szurok \pix; * C. 
k. pot (szurokkatlan) pokol] 

gehenna; * kis-pad B. 
* kizem fázni \frigere, algere C 

*kiciktem megfagyasztani \ con-
gelare K. 

kisá erdei pinty \fringilla caelebs. 
kizet most \ nunc; * ki'zit. 

kizetse mostani | qui nunc est; * 
ki'zitsa B. 

kinilam fölkelni \ surgere, -ledem 
(fr); *kinelám C , kini
lam B. 

kinildem fölkelteni \ suscitare, 
excitare, -ldalam (fr.); * ki-
neltem C , kiniltem B. (ĵ u-
da-doko k. rosszra indítani). 

ki'nde kenyér \panis; *kindá C , 
ki'nda kenyér, gabona | pa-
nis, frvges B. 

k. kom kenyérhéj \crusta pa-
nis; k. körgö kenyérbél \ mol-
Ha panis. 

*kirmg-fölkurjantani (örömtol) \ 
clamorem laetum edere BG. 
4, 27. 
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* kirtlem : namasi'rlanen k. bu
jálkodni | lascivire BG. 5,19. 

*ko hab, hullám \unda, Jluctus 
C B . 

* koán habos, hullámos \fluctuo-
sus B. 

kok két | duo; *. 
kóktot kettő \ duo ; * koktot, 

koktit, kokta. 
kogenek mind a kettő \ ambo; 

* kogoiíek, kokonék B. 
kolo húsz\ viginti • *kokla C , 

koklu B. 
* kok varé, kok pékala kétfelé, 

ketté \ in duas partes. 
koktoso második | secundus; 

* kokt'imsa B., koktésa má
sodszor, azután | secundo BK. 
I. 12, 28. 

kokorem köhögni j tussire; koko-
redem (fr.), kokeraldem 
(mt.J- * ka^rem C. 

kókurtus köhögés | tussis- * kah-
retas C. 

kóksa rühes sebek afejen\porrigo. 
k. vujan rühes fejű | porrigi-

nosus. 
kókla köz | intervallum (enger k. 

folyó köz). 
kokla-kostso közbenjáró| inter-

cessor P. (* lo-kasa B.) 
kóklase közbenső \ intermedius. 
koklaste (loc.) között\inter. 
koklaske, koklas (lat.) közé \ in 

médium, 
koklagec (abl.J közöl \ e me-

dio. 
koklaga kemény j durus. 

koklagangam keményűlni \ du-
rum féri. 

koklagangdem keményíteni \ in-
durare. 

kogárse moly \ tinea; *kogérsa B. 
koguío (at) lepény \placenta; *ka-

. gel C. ' 
koja {GX) kövér\pinguis; kövérség, 

zsír [pingtiitudo, pingue. 
kojangam kövéredni \ pingue-

scere. 
kojam mutatkozni, meglátszani, 

megjelenni \ apparere t con-
spicuum esse; kojedem (fr.); 
* kajám C. B v kajáltam 
BAFC. 

koncem jelenni | apparere R.; 

kojzem P . ; kojzoktem (eff.) 
P.; * kajzektem (eff.) BAP. 

* kajeslanem (kajes liam) mu
tatkozni, elétiinni, támadni | 
apparere, cerni} emergere B. 

kojdarem tréfálni \jocari. 
kojdarcek tréfa \jocus. 

koc, kot' -on át; alatt (idő a.) | 
per (locum, tempus) ; * kac. 

-lec koö -on túl, -nál többet\ 
ultra, plus quam; *-g'íc kac 
B. 

*kacli&s fölülmúlni, elsölenni\ 
superare, praecedere B. 

koöo keserű' \ amarus ; * káca. 
kocemam megkeseredni\amares-

cere. 
kocemdem keseríteni | amarum 

facere; -mdedem (fr.) 
kockám enni | edere, comedere ; 

-ckedem (fr.); *kackam (C. 
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conjunctivum verbi kackam 
dicit kartnem esse, cf. kar.) 

kócos étel, étek \ cibus ; * káo-
kis B. 

kockoktem etetni | cibare. 
koskeni száradni, meg-, kiszárad

ni | siccari, consiccari ; -ke-
dem (fr.), koskaldam szá
radni | siccumfieri; *koskem 
C B . ; cf. kukso száraz\sic-
cus. 

kostem szárítani | siccare C 
kostamyánu, -tedem (fr.J | ambu-

lare, meare, prqficisci ; *kas-
tam B. C., kastalam (dini.) 
C ; kastikalem (fr.JB., kas-
takalem C. 

kostem fájni \ dolere; *karstem 
beteg lenni, fájni | aegrotare, 
dolere. 

vujem kosta fejem fáj \ caput 
mihi dolet. 

koitoso f'íjás, baj, betegség] 
dolor, morbus ; *karstis B., 
karSt'isa beteg \ aeger B. 

* karstiktem beteggé tenni | aeg-
rum facere BL. 

kostalam meríteni \ haurire; -le-
dem , -lestam (fr.); -laldam 
merű'ódni \ hauriri • * kan
tai- B. 

koz jegenyefenyü \ pinus abies. 
kozlá fenyves (erdő) \ pinetum. 

kozárge hegyes \ cnspidatus; kasár 
BL. , kasárga hegyen ösztön \ 
stimulus BK. II. 

* kasar muöas (hegyes vég) 
csúcs | cacumen. 

kozárge v. kozar tója hegyes 
bot | baculus cnspidatus, ko
zar párna mutató ujj \ digitus 
index. 

kozartem hegyezni \ acuere, cus-
pidare; befejezni, bevégezni \ 
finire, conjicere; -tedem (fr.); 
*kasartem hegyezni \ acuere 
BAP., befejezni \finire BG. 

kot, kod kor, idö \ tempus; *god B. 
sudo kot szénakor (kaszálás ide

je) | tempus foeni secandi, tü-
retme k. aratás ideje \ t. me-
tendi, üdömö k. vetés ideje | 
t. serendi. 

kódom kor, idejében \ tempore ; 
* godam B. 

kodsen , kodsek óta \ ex tempo
re, inde a; *godsen, godgíc B. 

kotán (rt) segg \ podex; *kután B. 
jol k. lábsark \ calx pedis. 

*koti macska \felis C. 
kodam maradni | manere, rema-

nere; *. 
kotso maradék ; múlt (nap, hét, 

év) | reliquiae; praeteritus (di-
es, annus). 

kodem hagyni, hátra hagyni, el
hagyni \ relinquere ; kode-
dem (fr.); * kodem C B . 

*kodektem elhagyatni (vkivel 
vmit) | relinqui jubere C. 

kodaldem (kudaldem) megbo
csátani ; abbahagyni, meg
szűnni | remittere, condonare; 
desistere a reR., kudaltem P.; 
* suluk kodsasluk bűnbocsá
nat | remissio peccatorum B. 
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*kodalam kísérni \ comitari, prose-
qui ; -lkalem (fr.) C. K. ; ko-
dolam kisérni, -löktem elbo
csátani , elkísérni j dimittere, 
prosequi BAP. 

kosa táíe fű a gabonában (fehér 
virágú, szúrós) R.; * ku-
sa-tála bogácskóró \ carduus 
B H É B . 6, 8. 

* kosi'r büszke \ swperbus BTIM. n. 
3, 2. 

* kostan bátor\audax C. 
kon szapu | lix, lixivium. 
kongla : k. lüv'ál hónalj\ala (val-

lis axillaris) ; *kongláBAPc. 
1,13. 

kondom hozni | afferre, adducere, 
-dedem (fr.) R.; kondistam 
hordozni \ portar e, apportare 
L.; * kandem C. B.? kandi's-
tam BL. 

koptak: ket k. kézfej | metacarpus, 
jol k. lábfej\metatarsus. 

kopsánge féreg \ vermis • kapsán-
ga bogár | scarabaeus C. (sás
ka | locusta BM. s, é, kogo sul-
durán k. BAPC. 9,3.) 

kováste bór | cutis, pellis R., ko-
bast'i L . ; * kavasta C., ka-
básta B. 

kovorá (GT) stuczer, csinosan öl
tözött | homo elegáns, nitidus 
R., kovrá kevély \ superbusP.-
* kábír kevély B. 

kovortatem stuczereskedni, csi
nosan járni \ eleganti cultu in
cedere- * kabi'rtaltem kevély
kedni j superbire B. 

kom héj\cortex, crusta, kinde k. 
kenyérhéj | crusta panis ; cf. 
kumuá. 

* piz-gom keztyü | manica, digi-
tabulum C. (cf. pez). 

kómdos fedél \operculum. 
sinza k. szemhéj \palpebra. 
komdestem befedni | operire; 

* komdistem bezárni, becsuk
ni (könyvet) \ claudere BL. 

kómduk hanyatt (feküdni) | su-
pine. 

kómbo lúd \ anser; * komba C. 
kaik k. vad lúd \ anser silvestris} 

asneme k. házi lúd) anser do-
mesticus. 

kórak (át) varjú \ cornix ; * karak 
C , korák BL. 

*koraska v'ó\gev,er C. 
korangam félre térni, kitérni \ de-

cedere (de via); -ngestam, 
ngelam (fr.); *karangamBK. 

korem rajzolni\ delineare. 
körém völgy, mélyút, szoros \ val-

lis, via cava, angustiae via-
rum; *karém völgy \ vallis 
C.; verem, barlang \ fovea, 
caverna. 

soja-gorem nyakszirt | occiput; 
*saja-garem C. (saja = iiiea). 

koreman völgyes (csak egy k. 
-mai) | vallem habens. 

koremlan ver hegyes, völgyes, 
mélyedéses hely \ locus ini-
quus, cavernosus. 

korká (az) meritökanál f cochlear 
május ; * karká kupa | cupa 
B. 
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k orcák (CT) : k. vate báb | pupa ; I 
* korcák fazék \ olla B. (kor
sók BR.) [zangaB. 

kor-ange (az) lapu \ lappá ; *kar-
korno út, esik | via, linea, stria • 

*kórna C. B. 
jol k. ösvény |sémita. 
kornán csíkos \ striatus, lineatus. 

kormuz marék | vola. 
kormustalam megmarkolni | ma-

nu prehendere. 
kormvLstuleLmmarkolgatni \(fr.) 

kol (kai) hal\piscis; *kol. 
kofa egér\mus; *kal'a C. 

ku-koía (nagy e.J patkány \ mus 
rattus ; * kogo-kafo C. 

koíanem (az) szomorkodni | moe-
rere ; -nedem (fr.) 

koranaldam elszomorodni \ con-
tristari. 

korandarem megszomorítani \ 
contristare. 

kolam hallani | audire R., kulam 
L.? l:oledem (fr.); * kolam. 

kolostam ráhallgatni, szót fo
gadni | auscultare, obedire ; 
-stedem (fr.); * kolastam C, 
kol'istam, kolstam elhallgat
ni ; szót fogadni \ contice-
scere; obedireB. 

* kolstektem uralkodni vkin \ 
in officio conlinere quem B. 

koldomo süket (nem halló) | 
surdus. 

kolem halni, meghalni \ móri; *. 
koloso halott \ mortuus R. ; kó-

lokso P. ; * kolsa, kólaksa, 
kolása B. 

kolmás halál\mors. 
* kolsalandarem halálra vin

ni | supplicium capitis sumeré 
BR. 

koldem küldeni, ereszteni \ mittere, 
dimittere; (c. gerundiis verbo-
rum, cf NyK. IV, 88.); -de-
dem (fr.) ; * koltem B. C ; 
koitált- megbocsátani \ remit
tere, condonare BL. 

komio lapát \ pala; *komia. 
pus k. evezö-lapát | remus. 

kö ki | quis ; * kü. 
kögörcan (JTT) columbaR., galamb \ 

kugarcin L. 
*köt*irgem: kötirgma'á elvettetés \ 

rejectio, repudiatio BR. 11,15. 
kö'sten (n) furkó, furkós bot \ cla-

va; * kestén B. 
köveg : saravoc k. lakat \ sera. 
körgö bél, bele v. belseje vminek\ 

pars interior; *körga : ta 
kö'rg'ida a ti belsötök'B.,-p'öYt-
körga ház belseje \ domus in
terior K. 

körgösö belső \ interior. 
körgöstö (loc.) -ben, bent | in,in-

tus; * körgista B. 
körges, körgöskö (lat.) belé, 

be j in, intro ; * körgíska B. 
körgögec" (abl.) -b'ól, belől\ex; 

* körgizigicen B. 
körgán üres [ vacuus ; körgödö-

mö nem üres \ non vacuus. 
kölme fagyott, hideg \ gelatus,fri-

gidus. 
kölmem fázni \ algere; fagyni \ 

gelari; -medem (fr.). 
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kölmöktem fagyasztani | gela-
re ; -ktedem (fr.) 

ku (pronomen interrogat.) ; * B., 
k o C . 

kudo mily, mely\qualis, qui; 
kudozo melyik\qui • *kúda, 
kádaza B., koda, kodaze C. 

kuúare , kuőolo mennyi \ quan-
tum, quot. [ta C. 

kustohol\ubi; *kústa B., kos-
kusko (kus), kuzak , kuzagen 

hova | quo ; * kúska, kusak 
B., koSka C. 

kuzec honnét | unde; *kusec, 
-cen B., kosec C. 

kunám mikor \ quando; *B., 
» konam C. 
kuskeven, kusken meddig | 

quousque; * kuskébek B., 
koskebek C. 

kuze hogyan, mint \ quomodo, ut 
R., kucé, kucéla P . ; * kucé 
B., koce C. 

ku (vide: kugo) : kuv-aváj nagy
anya | avia • ku-akaj nagy-
néne \ amita, matertera, ku-
aöi nagyatya\avus; kú-gece 
(nagynap) húsvét \ diesfestus 
paschalis; *kogéca BAP. K. 

kú-kede vadgalamb \palumbes. 
kuaks sekély \ vada, brevia. 
kuat («) er'ó\vis} robur,- * koat, 

kuat C, kuát erő, hatalom \ 
vis, potestas B. 

kuatán , kuátle erös\validus; 
koatán C , kuátla B. 

kuatteme erőtlen, gyenge \ infir-
mus. 

kuatlemam erősödni | convales-
cere. 

kuatlemdem erősíteni \jirmare, 
corroborare. 

kuem ásni \fodere ; kualam (mt); 
kuedem (fr.) 

kuem szőni | texere ; kuedem (fr.) 
kúe nyírfa \ betula ; * kogi C. 

kuerla nyirfaerdő \ bettdarum 
silva. 

kuku kakkuk | cuculus; * C. 
kukso száraz\siccus; *kuj(se C , 

kúksa B. 
ku^se-gece C, kuks-keőa szom

bat \ dies Saturni B. 
*kuktem varázsolni, jósolni\in-

cantare, vaticinari BAP. 
kuktaza varázsló f incantator B. 

kúgo nagy\magnus R„ kugú P.; 
* kogo C , kogó B. 

kugo-zaj, kugo-za nagy bátya | 
patruus • öreg bácsi (ismerős 
öreg ember) f quivis cogno-
tus natu major; * kuguzá 
BTIM. I. 

kugozá (kugo-za) király, czár \ 
rex, imperátor R., kugizá P.; 
* kugizá, kugizá C. B. 

* kugizán'ís királyság, biroda
lom \regnum, impérium B. 

* kugizalanem uralkodni \ reg-
nare BK. [sul. 

kugurák fönök,vezér [ dux,prae-
kugemam nagyobbodni | majo

réin , ampliorem fieri • * ko-
gojemam B. 

kugemdem nagyobbítani | amp* 
lificare, augere. 
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kúgu nap [ socrus ; * B. 
kujam baszni | coire cum foemina ; 

•jedem, jedelam (fr.) 
* kujrt- a haját fonni \plectere cri-

nes B. 
kucem hágni, fölhágni, fölmenni, 

fölszállni \ ascendere; *ku-
zem C.; kuzem B. 

ömne vak k. lovat meghágni \ 
salire (equam). 

kucuktem fölszállítani \ (eff.) : 
viden-k. fölvezetni [ subdu-
cere, sursum ducere; nomal 
k. fölvinni \ sursum ferre; 
*kuzuktein B. 

kucem fogni, tartani \ capere, fené
re, kucedem (fr.); -caldam 
fogódni \ capi,intercipi; * ko
dein C, kucem B. ; kucaka-
lem (fr.) BAP. 

pus-poc k. kormányozni (ha
jót) \ gubernare (navem). 

kucedalam összekapni, össze
veszni | manus conserere; ku-
cedalmas verekedés \ pugna. 

kuskam nőni, felnőni j ereséére, 
adolescere; *. 

*kustem fölnevelni \ educare. 
kusk-: 

kuskedam szakasztani, szétszag
gatni \ discindere, disrumpe-
re; * kuskedam C., kuske
dam B. 

ku$ketlemszakadni(ruha) | dis-
rumpi, 

*kuskulaltam szakadni, elszakí-
tódni (ruha) | rumpi, lacerari 
(vestis) B, 

Skuzam lábait szétterjesztve le
ülni ; lóra ülni ] distensis cru-
ribus considere; equum con-
scendere; * koskozam C, 
kuskuzam B. 

kuskus-sinzas lovagüléssel ül
ni [ distensis cruribus sedere. 

kuskustem lóra ültetni j equo 
imponere B. 

kuskúzmo kedd | dies Mártis; 
* koskozam C. 

kustcm tánczólni | saltare; -taldem 
(dim); * kustem C. B.; kus-
taltem C. 

kuatomas táncz \ saltatio. 
kusturá forgács, szemét \ assula, 

schidia; quisquiliae. 
kustulgo könnyű \ levis; facilis ; 

* kustalga. 
kustulgemam megkönnyülni \ le-

vari. 
kustulgemdem megkönnyíteni] 

levure. 
*kustaltem megkönnyíteni \ le-

vare C. 
kuz vüt húgy | urina. 

kuzam hugyozni \urinam facé
ré ; -zedem (fr.) 

kúzo hosszu\longus; *kúza. 
kuzemam hosszabbúlni j longio-

rem féri. 
k.\i%emdemhosszabbítni \ longio-

rem facere, producere; * B. 
* kuzaza hosszúság \ longitudo 

C. 
kut hat | sex; *. 

kudot hat \ sex (substant); * ku-
dat C , kudut B, 
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kut-lo hatvan \ sexaginta; *kút-
lu. 

kudumoso, kudotoso hatodik \ 
sextus; *kudumse C, kuduni-
sa B. 

kut hosszaság, hossza | longitudo. 
kcner kut egy rőfnyi h. \ unius 

vlnae l. 
kútko (ÖT) hangya \ formica ; 

* kutka. 
k. sue hangyaboly \formicetum. 

kútkuz sas | aquila ; * kuckaz C , 
kúckuz B. 

kuturem dicsekedni | gloriari; 
* kuturem : sajam ^uturasa 
hazug, hiábavalót szóló \ men-
dax, vana praedicans BAP. 

kutla körülvalóság | quod circum 
est. 

kutlaste (loc.) körül | circum ; 
* gutlasta B. 

kutlagec (abl.) körülbelöl —tol 
(időtől) | circiter inde a. 

kudaksam levetni (ruhát) J exuere 
véstem; -ksedem (fr.) R, 
kudas- P.; * kádasam C, ku-
dasam B. [véstem. 

kudaksaldam levetkezni \ponere 
kudalam nyargalni, vágtatni [ equo 

citato vehi, -lestam (fr.); 
* rohanni \ se proripere B. 

kudal-koldas elszaladni, elfut
ni f aufugere. 

kúdo ház\domus; *kúda C. B. 
(W. kudabica, cf. vece). 

kudosto hon, otthon \domi. 
kudosko, kudes haza \ domum ; 

*kudeske C, 

kudogec hazól\a domo. 
kudoso házbeli (ruha) | domesH-

kudór bodor \crispus. [cus. 
kusem, kusnem (ÖT) átköltözni | 

tramsmigrare; *kusem B. 
kusnuktem áttelepíteni \ in no-

vas sedes traducere; * ku-
sektem B. 

kusarem (ÖT) átköltöztetni \ ad mig-
rationem adigere. 

kúzuk nászajándék\donum nup-
tiale. 

kup mocsár \palus (-udis); *C. 
kupturgem ránczosodni (kép),ösz-

szeránczosodni (csizma) \ se 
rugare, corrugari ; -gestam 
(fr.) 

kupturguso ráncz, redő (a ké
pen) | ruga. 

* kupturtem ránczba szedni (a 
képét)\corrugare B. 

kuvulíjo vyirfajd [ tetrao telrix. 
kum három \ trés; *. 

kumut három \ trés (substant.) *. 
kum-lo harmincz \ triginta ; 

* kum-lu. 
kumuso v. -muso, -mutoso har

madik | tertius; * kúmsa B., 
kumse C. 

kumusto holnapután \perendie ; 
* kúmsusta K. 

kumaga (ÖT) kályha\fornax, ca-
minus; * kamaká. 

kumalam meghajtani magát, kö-
szönteni\se inclinare, saluta-
re; -ledem (fr.); * kumalam. 

kumem behunyni (szemét) \ oculos 
operire ; -medem (fr.); -mai-
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dam (pass.); *kumem, -muk-
tern (eff.) B., kumaltem (mt): 
sinzam kumaltma (egy szem-
behunyás) pillanat | momen
tum temporis BL. 

kumól engedelem, engedély \ venia, 
permissio. 

k. puas engedelmet adni | veniam 
dare. 

* kumulán kegyesszivü j benig-
nus BP. I. BTIM. II. 

kúmuk fölfordulva, hassal lefelé \ 
pronus, ventre deorsum ver-
so; *B. (k. sirg' vazenet arcz-
ra borultak \ in os pronum 
procubuevunt). 

kumuktem fölfordítani \ elér
tére; -ktulam (fr.); * kumuk
tem B. 

kumuktaldam fölfordulni \ e-
verti. 

kumu& nyirfahéj \ cortex betulae; 
* komos C.; cf. kom. 

kumda széles \ latus (adj.); * kom-
da C, kumdá B. 

kumdangam szélesedni \ latum 
fieri. 

kumdangdem szélesíteni \ latum 
facért. 

kuralam szántani \ arare R.L.; -le-
dem (fr.); * karalam C. 

kurúk hegy\mons; korok C , ku-
rukB. 

k. mari csuvas \ homo Cuvasicus. 
kurúks tarisznya (vékony hárs

bólfonva) | canistrum (etenui 
libio confectum). 

kúrám életkor I aetas; * B. 

* k. pitemeska (életfogytáig) 
örökké\in aeternum. 

kurmés örökké \ in aeternum. 
kúrmo-goc életen át\per totam 

aetatem P. 
kurguzam futni \ currere; *B., 

korgosam C. 
kurguzaldem (dim.), -stalam 

(fr.) ; * korgostalam (dim.) 
C , kurgustalam B. 

kurgustem futtatni, hamar kül
deni | decurrere jubere, expe-
dite mittere. 

* kúrsa kosár \ corbis BAP. 
kúrnos holló \ corvus; * kurtnaz C. 
kul (ÍTT) rab, szolga, cseléd \ servus, 

famulus. 
k. majrá szolgaleány \ ancilla. 

kulá sárgásbarna (lónak színe) | 
fulvus. 

kii kö | lapis R.; k üá L.; * kű C , 
kü B. 

* tolgu tüzkö\pyrites C. 
* küjeran vár köves hely [ locus 

lapidosus B. 
küam érni, megérni, megfőni, 

megsülni \ maturescere, coqui, 
assari; * küam C , küam B. 
(kün soas megérni | maturita-
tem assequi). 

küktem megéretni, megfőzni\ 
maturare, concoquere ; * BL. 

küestam sütni \ assare; -stedem 
(fr.) ; * küestam C. 

kudaldem (lege: küdaldem?): 
kinde k. kenyeret sütni\pa-
nem coquere RCSM. 517. 

küdömö éretlen I immaturus. 
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kün érett | maturus ; * kün 
fkun) C. 

küks magas] altus; * kükse C , 
küksa B. 

küksemam, -sangam magasod
ni | altum féri. 

küksemdem, -sangdem maga-
sítani | altum facere. 

küc köröm (mindenféle állatoké) | 
unguis, ungula ; * ki?j C. 

küöem (kicein) kérni \ rogare, 
-cüktem (eff.); *kicem C. 

kücedelam (v.kücedel-kostam) 
koldulni | mendicare. 

kü'cüzÖ koldus | mendicus P . ; 
* ki'ciza, ki'c'iz B. 

kücük (GT) rövid | brevis R., 
kü'tük P.; * kitek, kotok C , 
kiti'k (kis termetű | brevis 
staturae) BL. 

kücükemam rövidülni \ brevem 
jieri. 

kücükemdem rövidíteni \ bre
vem facere; * kitikemdem B. 

\LX&'Ö\ fönt való \ supernus ; *kü-
sil (k. vár) BAP. 

küsnö (loc.J fönt\supeme, in 
alto ; * kü'sna. 

küsnösö felső \ superus, supe-
rior. 

küsan, küskö (lat.) föl | sursum; 
* kü'ska B., küskila feljebb 
(fölfelé) J sursum versus BLV 

küska L. 
küsüc (abl.) fölülről \ desuper, 

ex alto; *kü'sícen B v kü'sic, 
~cen K. 

küzgö vastag \ crassus; * ki'zge B. 

küzgemam vastagodni j cras-
sumjieri. 

küzgerndem vastagítani | cras-
sum facere. 

*kizgeáá vastagság \ crassitu-
doC. 

kütem (ÍTT) őrizni (nyájat) | pasce-
re (gregem), kitedem (fr.); 
* kitem C. 

kütü (<XT) nyáj \ grex; kito' B. 
kütüéö (az) pásztor \ pastor; 

* kito'zá. 
küdör nyirfajd \ tetrao tetrix ; 

* keder C. 
uzo k. hím ny. 1t. masculus. 
ava k. nőstény ny. | t. femina. 

küdürtem : küdürta mennydörög \ 
tonat (tonitru); -rteles (fr.); 
* kidártes mennydörög j tonat 
C., kidi'rc- (juma kidi'rcen 
mennydörgött | coelum into-
nuit) B. 

küdürtsö mennydörgés f tonit-
rus; * kidár, kidárza, kider-
ce C , kidi'rtisB. 

küdül: 
küdülne (loc.) mellett \juxta,ad. 
küdülnösö melletti\juxta posi-

tus, adjacens. 
küdülan , küdük (lat.) mellé\ 

propter, ad latus. 
küdüc (abl.) mellol\alatere. 

küsé (n) zseb | loculus, funda ves-
tis. 

kü'zö, küz (ÍTT) kés j culter ; * kize 
0., ki'zá B. 

* küsem kölcsön venni | mutuum 
sumeré, -selem (fr.) C. 
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*küse kölcsön \ mutuum, credi-
tum C, kü'sa B. 

küsün (<rr) nalas kölcsön venni \ 
mutuo sumeré; *kü'sin. 

kiintem vájni, kivájni, vésni\ 
excavare, caelare; -ijedem 
(fr.) [cikC. 

küpcük {at)párna\pulvinar; *kip-
küvá'r (Ö-T) híd, padlat \ pons; ta-

bulatum; * kibér K. 
kü'raüz tál\lanx. 
kür vastag hárs (melylyel házte

tőt is fednek) \ cortex tilia-
ceus. 

küriin ter oldalas szán \ traha 
lateribus inslructa ; * kirán 
ter K. 

küram tépni, kitépni \ vellere, evel-
lere, -redem (fr.) ; *keram 
C, küram B., kiram K. 

kürüstam tépedesni j vellicare. 
kürlam kitépni, kiszakítani \ 

(fát, virágot) | evellere; elsza
kítani (czémát) | disrumpere 
(filum); kürl'-kajas elszakad
ni (czérna) | disrumpi. 

* kiriltisdeok szakadás nélkül, 
szakadatlanul | sine interrup-
tione K. 

* kiredalam igyekezni, erőlköd
ni | eniti, operám dare B. K. 

kürt magas hófuvatag [ nives exag-
geratae, 

kü'rtnö vas \ferrum; * kirtne C , 
kirtni' vas, békó\ferrum, vin-
cula B. 

* kirtnilem meglánczolni | cafe-
nis vincire B. 

külam: küles kell \ necesse est, opus 
est Rv kiles P,; * kefes. 

küldömö v. og-kül jing nem kel
lő, kelletlen ember\incommo-
dus, molestus; * kéltema. 

kü'ldömas kellellen, szükségte
len | non necessarius; * kelte-
inas ördög | diabolus B. 

-gaúe 1) (nomina comparativa 
formáns): u-gane (újkénti) 
olyan mint új j novo similis ,• 
tugane olyan j talis ; * gaiía 
B., kana C ; 2) (postpositio) 
gyanánt, ként\instar, velut; 
*B. 

-ge, -ke (nóta casus comitativi) 
-ostúl,-estűl\una cum; *-geli. 

-gec, -kec -bői \ ex ; * gic, gícen 
-bői, -től\ex, ab B., gic, 
kic C. 

-gen, -gin, ken (part. conditiona-
lis) ha | si (c/. NyK. III, 469); 
* gin. 

ginat ha — is, bár | etsi, etiam-
si; *ginat B., günat C. 

* j(ák («) ár\pretiumBAP., vid. ak. 
* x^ng : süsa / . ceran bélpoklos | 

leprosus B. 
* ^á'dir («) vagyon, jószág \ res, 

possessio B. 
^astarlánem dolgozni, fáradozni \ 

laborare L. 
* #aná (az) ág \ ramus BJ. 15,2 , cf. 

ona. 
*^ana-vástar ág, vessző| ramus, 

virga BMK. 
* x a n g a deszka | fabula, assis B,, 

cf. onga. 
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*/iriktem fölgerjeszteni \ excita-
re B. 

* #ojá BAPC. IP, 20., ^oj BAPC. 20,4. bé
lyeg J signum impressum. 

*ja (vox adhortantis): ja karna 
hadd együnk \ edamus BK. I. 

jákte erdei fényű | pinus silvestris; 
* jákte C. 

jakterla fenyves erdő. 
*já^a (az ?) tisztátlan, utálatos | 

immundus, foedus B. 
*jaktarem (tfr?) megfertőztetni \ 

inquinare B. 
*ja^nem (ÖT?) megtisztátalanúl-

ni\inquinari B. 
jakiaga (VT) sima, csúszós, síkos \ 

glaber, lubricus / *jaklaká 
C B . 

jaklakangdem síkossá} simává 
tenni \ lubricum facere, lévi-
gare. 

jaklestam elcsúszni] prolabi in 
lubrico. 

jagem dörgülni, letörülni | terére, 
fricare; -galdem (mt.); -gka-
lem (fr.); -galdani (pass.J 

ket j . kezét dörzsölni | fricare 
manus. 

* jáng lélek | anima. 
* jangalem elfáradni \ defatigari. 
*jacaká szigorú | severus BAP. 
* jazo (ÖT) jó, szép | bonus, pul-

cher. 
* j . pusan illatos, jószagú \ odo

ratus B. 
*jazoza szépség [pulchritudo C. 

jatlem (ÖT) dorgálni \ objurgare, 
increpare BK. 14 1#; HBB. 12, 5 

I JÓZSEF. 

jastarem kiüríteni | evacuare, -re-
dem (/Vj, -raldam (pass.); 
* jastarem B., c/. jars-. 

jastarektem kiüresíteni f eua-

*jazá (<rt) fatál \juvenis (aetate). 
j az ik (ÖT) foüfo, veteti peccaímra, 

delictum. 
jazikán vétkes, bűnös \ pecca 

tor. 
janak (ÖT) ajtó- v. ablak-félfa j an-

tae} postis. 
jánu aczél (tűzütó) | chalybs (quo 

ignem silici excudunt). 
jangatá nagyszulák \ convolvolus 

sepium. 
jandapká üoeg (az ablakban) | vit-

ri íw;*jandár üveg; kupa\ 
vitrum; cupa B. 

*jánzak öv\cingulum B. 
javok sovány | macer. 

javogem elsoványodni | maces-
cere; -galdam id. 

javoktarem megsoványítani \ 
emaciare. 

jámde (ÖT) kész, elkészült \ para-
tus, confectus; *jámdá C. 

jamdelem készíteni] parare, con-
ficere; -ledem, -lkalem (fr.); 
* jamdalem B., jamdalem C. 

jamdelaldam elkészülődni \ se 
comparare, conjici. 

jal (ut)falu | pagus, vicus (cf. aul); 
* jal nép (cseremiszek) \popu-
lus (Ceremissi) C.; nép; vi
dék, ország; más ember, fele
barát \populus; regio, terra; 
altér, gentilis B. 



*jal id'ir ifjú asszonyi állat | 
mulier juvenis BTIM. I. 5,2. 

jara (o-r) v. jarak üres, szabad 
(munka nélkül) | vacuus, li-
ber. 

jara koldas szabadon ereszteni ] 
liberum dimittere. 

jarem megtalálni, utolérni, meg
kapni vkit | invenire, assequi 
quem. 

jarsem {az) ráérni, munkától sza
bad lenni | vacare (cui rei); 
*jársem. 

jars- : jarsedem gyakran kiürül
ni | saepms evacuari. 

jarnem reményleni, bízni | sperare, 
conjidere. 

jece liótalp | solea ligám nivalis. 
j . küc (köröm) karika rajta, a 

melybe bedugják a lábat\ 
annulus (in jeőe), cui pedem 
inserunt. 

jezéng íz, hajlás | artimlus; *ézing 
BKOL. 

jol j . térdhajlás ] poples. 
jetén (<rr) len\linum; *itin C, 

i'tin B. 
jeda -ónként (NyK. III, 459) \per 

singulos; * jide B. 
* ará-jideók egy-egy csoport j 

singidae catervae B. 
er-jeda minden reggel ] quotidie 

mane, kas-j. m. este\qu. ves-
peri. 

jedál bocskor (hálásból) \ calceamen-
tum e cortice tiliaceo confec-
tum; *jidal C. 

jevatem elmulatni az időt \ tem-
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 
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pus transigere, commorari 
(ex. suko it jivate). 

jevár (O-T) Btixyxojib | sorex mo-
schatus. 

jer tó\lacus • *jar. 
jer kör t körület | orbis, circuitus ; 

(postpositio =) körül]circum, 
c / . jir. 

jer, jerok (adv.) körül (járni) \ 
in orbemf circum; * jir B. 

jeráng ágy (veteményes v. virá
gos a kertben) \area hortensis. 

jerge (az) sor | ordo, series. 
ik-j. egy sorban ] uno ordine, 

kok-j. két sorban \ duobus or-
dinibus (stare). 

jérnem (az) megundorodni, meg
utálni ] taedio affici; abhor-
rere; *jirnem B. K, 

jelé, jile hamar, mindjárt \ mox, 
statim R.; zili L ; * jilé. 

*jienga (or) az atyának nénje] 
amita C. 

ji'gar iker \ geminus ; * i'gar B. 
j . pelas iker lestvér | fráter ge
minus ; * i. pela's B. 

jiginzam csuklani | singultire. 
* iginzi'ktá (minim) csuklóm ] 

singultio K. 
jing ember j homo R., zán L., jen S. 

jingen másé, idegen \ alienus. 
*jingel (GT) csengetyü ] campa-

na C. 
jis (Ö-T) család] família. 
* jisá nyom; út (isten útjai) | ves-

tigium; via; cf. kesá. 
ti* j.-dono azért, annak okáért] 

eam ob causam BJK. 
24 

SZÓTÁR, 
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*jisán (postp.): okáért; ról, 
-ért | propter , de B. K. 

* jibi'rt alattomban, lopva \ clam, 
furtim BJUD. 

*jimem elcsendesedni, elhallgat
ni | sedari, conticescere; jimik-
tem (eff.) BAP. 

* jir körül | circa. 
jirge kö'r; környék | orbis, cir-

cuitus, vicinia. 
jirgeste (loc.) körül \ circa. 
jirgegeö (abl.) köréből | e cir-

cuitu; *jirgec. 
*jirgeske kerek | rotundus C. 
* jirnsa körülötte való \ circum-

jacens, circumstans, B. 
* jirem mosolyogni, nevetni \ subri-

dere, ridere. 
jilme nyelv [ lingua R., zülmaL.; 

*jilma. 
jilmedeme néma \ mutus; *jil-

madema B . , jihnademá C. 
*ves jilman másnyelvű, idegen 

(nemzet) \ sermonis externi, 
exterus B. 

joksarge vörös \ ruber; * jaksárga 
C. B., jaksár B. (j. samak 
köszöntés, proprie: szép szó | 
salutatio BL. I, 29. BR. IC, i°. 

joksargem vörösödni j rubesce-
re ;*C. 

joksartem, -rtarem vörösíteni\ 
rubrum facere. 

jokrak hiba | mendum, error. 
j . lias hibát tenni, kibázni \ erra-

ref peccare. 
jogem (Ö-T) folyni, kifolyni, kihul-

JÓZSEP. 

la ni \flueve, effluere f deflue-
re ; -gedem (fr.) ; * jogem. 

áj joga a jég indul \glacies sol-
vitur; pun j . kihull a toll, 
sz'ór | capilli defluunt; * jo
gén kea§ hajókázni \ navi ve-
hi BAP. 

jogoktem, joktarem kifolyatni 
(hordóból) \facere ut effluat 
quid; * joktarem. 

*joj (jöj) (ÍTT) ravasz, hamis, tet
tetett, koholt \falsu*, simnla-
tus, commenticius B. K. 

*jojza ravaszság \fallacia BK. n. 
11, 3. 

*jojza mastar ügyes mester\ar-
tifeX BiPC. 18,22 

*jojlánmas hamisság \fallacia, 
fraus BAFC. 

jongo tág, bö; munkától szabad\ 
amplus; vacuus a laboré : 
jong' ulam szabad vagyok, 
ráérek \ vaco cui rei. 

jongota tágas, kiterjedt \ am
plus, extensus; * jongatá kel
lemes (idö) | gratus, amoenus 
K . B L 4, 19. BAP. 3, 20. 

jongestam v. jongo Ham sza
bad lenni munkától | vacáre a 
laboré. 

jongestarem tágítani | amplifi-
care, extendere. 

jóngez íj, kézíj \ arcus (sagitta-
rii). 

jongozem v. jongostem örleni, 
(lisztet) | molere ; -zedem 
(fr.), -zaldam (pass.); * jan-
gastem C, jangístem B. 
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jóngulos (az) hiha \mmdum, er-
ror. 

j . Has v. estas hibát tenni, hi
bázni | errare} peccare. 

j os kun iszap \ limus. 
joskunan iszapos | limosus. 

jot (ÖT) idegen \ extemus , peregri
nus (jing ember | homo, mü-
lande /öW | íe?ra, jal /aZ« | 
vicusj. 

jótke -tg (NyK. III, 458) R., jok-
te P.; *jakte. 

jodam kérdezni | interrogare; -des-
tam (/*".J; * jadam C. B.; ja-
di'st- B. (követelni \ poscere 
B L 6,30.) 

jo.3 (az) hölgymenyét\mustela er-
minia. 

jomak (az) mese \ fabula • * jamák 
C. B., tréfabeszéd \jocose dic-
tum K. 

j . koldas mesélni \fabulas nar-
rare, 

jomam veszni, elveszni | perire, 
perdi; *jamam. 

jomdaremelveszteni \ perdereü., 
jomdem P.; * jamdem. 

jomdarmo, jomdarmas veszte
ség \jactura. 

jóra (ar) seb\vulnus; *jaráBt. 
joratem (ar) szeretni] amare ; -te-

dem (fr.J R., joraltem P.} 
* j aratem (BAP. jaraltem). 

jorem {az) érni, vmire való lenni 
(taugen) | idoneum esse ; tet
szeni | piacere; *járem C , 
jarem B. 

jorá jól van \ bene l (ex. jóra, es-

tem jól van, megcsinálom); 
*jará Has megtetszeni]pia
cere B. 

jorále (az) vmire való, használ
ható\aptus, idoneus; *jarál 
BL. 

joráles, -sok (ér'óleg) egészen, 
véglegesen | omnino, prorsus. 

jórdomo, jordomas vmire nem 
való, haszontalan \ non ido
neus, inutilis; * jardema C , 
járdema, járedema B. 

jorem vegyíteni\miscere; *jaremB. 
* jori'(<rr) különösen, épen (azért) \ 

expresse, praesertim, quidem 
BKOL. 4. s, joré BK. ír., jore ; jöri 
W. 

jórlo szegény, nyomorú | miser P. 
jol (jal) láb \pes ; * jal. 

jolaks lábravaló,bugyogó\brac-
cae; * jalas C. 

jolen gyalog (menni) \ pedibus 
(ire); *jálan B. 

jola: 
jolastem (jola estem, jolam e.) 

vádolni, gyanúba venni, rá
galmazni | accusare, suspe-
ctum habere, eriminari. 

jolagaj (az) hanyag, rest\piger; 
*jalaZaj C. 

jolavá rojtok \jimbriae; *jalavá 
ruhaszegély (rojtos) | margó 
vestis (fimbriatus) B. 

joleStem (ja-) megkötözni\ligare, 
vincire, -stedem (fr); *jal-
steni, jalastem Cv jalstem B. 

joldas (az) társ\socius; *jaldás 
szolga | servus. 

24* 
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jötér (GT) lankanyujtő \ (Germ. Nu-
delwalker). 

jösö (ÖT) bajos, nehéz, unalmas 
(munka) j difficilis, mólestus 
R.; jóso P . ; jáso baj, szeren
csétlenség | labor, res adver-
sae B. 

jöslanem, -naldara bajlódni, fá
radni vmivel \ laboré cruciari. 

jöslandarem elbajlódtatni, elfá
rasztani | laboré fatigare. 

jörem gördíteni | volvere • -ralam 
(mi.) ; * jörem , jörelám Cv 

jörem B . , jöral- (jörál-kol-
tas) B. [verti. 

jörlam, jörlaldam eldőlni] sub-
jörüktem | gördíteni, ledöjteni | 

volvere, subvertere (ruen j . 
levágni \ succiderej, -ktelam 
(fr.); *jörektem. 

jörem (cförem) eloltódni\ exstingui; 
* jörem. 

jörtem (cTörtem) eloltani | ex-
stinguere ; * jörtem. 

júalge hűvös • num száraz s nem 
nedves \frigidus, subfridigus; 
subhumidus. [* juk. 

juk hang J vox, sonus R. ; zuk L. ; 
kel j . sokta a húr hangzik | 

chorda sonat. 
jukan hangos j sonorus. 
*juktemhangoztatni\efferre (vo-

cemj, eloquiP.-, *juktalam 
hívni j invocare BK. 

* juklanem lármázni j vocifera-
ri, clamare. 

*jukraká kedvetlen, unalmas | tae-
dii plenus K. 

JÓZSEF. 

juzo némely | nonnullus, quidam ; 
*júza B. 

juzosto, juzo-vere néhol, né
mely helyen \passim, nonnidlis 
locis. 

juznam , juáokunam néha \ in-
terdum; *juáanam B., juz
nam C. 

jut éj | nox R. ; zet L. j * jut C, 
jud B. 

judom éjjel j noctu; *judam 
B. 

jut-pel észak \ septentrio ; éjfél J 
média nox (v. pel-jut) ; * jud-
pel B. (jud-nimal észak | sep
tentrio BAP.) 

jutke-keéege, v. jut-kece, v. ke-
őe-jut éjjel-nappal | diem noc-
temgue. 

jutoso éjjeli | nocturnus. 
juzak (ÖT) adó j tributum F . 
júmo isten J deus; juma isten | deus 

(j. kidi'rcen mennydörgött | 
coelum intonuit) B . ; ég \ coe-
lum S. 

jum pundas (felső fenék) ég | 

jumuldem imádkozni | precesfa
céré, -ldedem (fr.) Rv jumol-
tem P.; cf. ültem, 

jumuldomas imádság \precatio, 
preces. 

jur eső\pluvia; *. 
jurám : jures esik \pluit (jur ju-

ren eső esett); juredeui (fr.); 
*B. 

jul a Volga folyam [ amnis Volga. 
*júla (edem) kártékony, vészedéi-
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mes (ember) | noxius, perni-
ciosus BAP. 

* julá (at) szokás \ mos, consuetu-
do BAP. 

juleni égni \ ardere; julaldam meg-
ég'ódni \ comburi, cremari, -lal-
dalam (fr.); *julem B. 

julaldem égetni, meggyujtani\ 
urere, cremare, incendere; 
*julatem, julandarem Bv jo-
latem C. 

jüam inni \ bibére; jüedem (fr.) 
R., züam L . ; * jüam C, jü
am B. 

jüktem itatni \potum praebere; 
-ktülam (/»%);-ktüktem (eff.); 
*jüktem, jüktarem(BAP. 14,13. 
jüktilam áldozni \ sacrifcare 
[= libare í]t BHEB. 10,6. jük-
talmas áldozat \ sacrificium 
[libatio $]). 

jüs ital; ivás \ potus, potio R., 
jüks P. 

*jükse ittas | inebriatus, jükse-
mam ittasodni \ inebriari C, 
jüksa B. 

* mlanem jüm son megszomjú
hoztam \ sitio B. 

jüksem meghűlni, lehűteni magát | 
refrigerüri; -saldam id.; *ük-
sem K. 

jüksüktem, jüksüklandarem le
hűteni | refrigerare ; *jüksik-
tem hűsíteni, fólfrisíteni \ re
frigerare, refcere BL., üksik-
tem K. 

iükstö hideg\frigidus; *jü'staB., 
üsté C. 

jüksö hattyú \ cygnus R., jüks V. 
* jü /seC. . 

jükstülam fürödni \ lavari (in bal-
neo); -ledem (fr.) 

jükstüldem füröszteni \ lavare. 
jükstülmö ver fürdőhely \locus  

lavandi, balneum. 
* cáken (at) tengeröböl \ sinus ma

ris BAP. 
caknem (ot) hátrálni, csökönyö-

södni | retrocedere, non obse-
qui R.; caknem P. ; * cak
nem B. . 

caknuktem, öaktarem hátra 
tolni (lovat) \ retro agere 
(equum); hátráltatni, vesze
kedéssel győzni vkit \ repel-
lere, repugnare. 

*caklem (ar) megérteni \ intelligere 
BMK. 4, 24. 68. 

caklandarem megmagyarázni \ 
explicare BK. I. 

* cagem (az) tanúskodni vki ellen, 
rábizonyítani \ testari contra 
quem, coarguere. 

cang (<TZ) harang \ campana R.? 

can P . ; * cang K. 
cankarem (cang-kerem) haran

gozni , csengetni [ campanam 
pulsare R., can-kirem P . ; 
* cang-siam K. 

cánga holló \ coruus; * canga C. 
* cacem kísérteni \ tentare, expe-

riri BMK. 
cacektem: cácektema megpró

bált | probatus, expertus BHÉB. 
4, 15. 

öat kemény, erős \frmus, fortis 

: 
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(c.juk-tenefenhangon); kemé
nyen, erősen | fiiamé, fortiter 
(ex. hajtani). 

cátkada erős, kemény \ Jirmus 
(ex. vászon) ; * cátkada B. 

* catkedemdem megerősíteni | 
firmare B. 

canzas fejszeforgács | assula. 
cap (ÍTT) hír, híresség \fama. 

caple híres | celebratus. 
caplanem híresedni \famam as-

sequi. 
caplandarem híresíteni \ cele-

brare. 
camanem nem merni; átallani, 

megkötni magát \ haesitare, 
contumacem esse. 

car vékony \ ilia. 
carem (Ö-T) visszatartani, tartóz

tatni, lebírnivmiről, tiltani] 
retihere, deducere (de sen~ 
tentia), vetare; -redem (fr.); 
* carem V., carem B. 

carnem (oV) megszűnni | desistere, 
cessare; -nedem (fr.) R.? car
nem P . ; * carnem C., car
nem B. fpetno. 

éarnadegece szüntelenül | per-
* carsó (n) sátor \ tentacidum BAP. 
cárlan sirály | larus marinus. 
cal (cr) szürke, ősz | canus. 

calemam őszülni \ canescere, 
-medem (fr.) 

*calko toll\pluma C. 
cekem betenni, beledugni[insere-

re, condere in quid (ex. kü-
ses in crumenam) ; -kedem 
(fr.)-, *cikem B. 

ceks oldalnyilallás \ laterum pun-
ctio. 

cekste tolazem ny Hallásban 
szenvedek | laterum doloribns 
labor o. 

ceks cuces (ny. érződik) nyi-
lallást érzek 11. dolorem sen-
tio. 

öeklek vid. célt. 
öeget (az) sajt \ caseus. 
cetem (or) szenvedni, tűrni \pati, 

tolerare ; -tedem (fr.) ; * ci-
tem B. 

őeterem (<TT) reszketni \ tremere; 
-redem (fr.); -raldem (mt.) 

éeteralaro, - raldam egyszer meg
rázkódni | contremere, percu-
ti; * citraltam megrendülni 
Bvcitrál-(stc leg.pro: citlal-) 
megrettenni \perterreri BM. 23,4 

* c'iti'rtis földrendülés | motus ter-
rae BAPC. 

cezek havasi v. lábatlan fecske | 
hirundo apus. 

cebestalam csípni, megcsípni ] 
vellicare, carpere ; -stolam 

ciptalmas (csipkedés) veszeke-
dés\rixa L. 

cevem csepegni \ stillare (intr.); 
- védem (fr.); -vuktem (eff.) 

öevaldem cseppenni \ stillare 
(mt); -lduktem (eff.) 

ceváldes csepp \ gutta. 
céver (ÖT) szép, csinos (leány) | 

pulcher, bellus R., cevér P., 
ciber L.; * cever boldog \fe-
lix C.; ceber szép \ pulcher K. 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 375 

*ceberlánem szépülni \pulchrum 
fieri K. 

* ceberlándarem csinosítani | 
exornare K. 

cer (<TZ) betegség | morbus ; beteg \ 
aegrotas; *cer C. B. 

cerlanero, -naldam megbeteged
ni | morbo affici ; * cerla-
nem K. 

óer (<TT) serény, fürge, gyors \ agi
lis, promtus; * ei'ra B. 

cerá fáklya j schidia taedae. 
cerá, cará (ar) kopasz, meztelen\ 

nudus; tisztás (az erd'óben) 
locus silvae interlucatus; *ca-
rá', cará' B. 

cera jola kaja mezítláb megyén \ 
pedibus nudis incedit, 

cerangam meztelenedni \ nudari. 
cerangdem mezteleníteni \ nu-

dare. 
ceri' (at) arczpír, jó szín \ rubor, 

color bonus faciei • * cire 
arcz \facies C.j ere arcz, kül
ső szín \facies, aspectus B. K. 

cerián piros arczú, jó színben le
vő \faciei rubentis, boni co-
loris; * crean B. 

* crean darem ékesíteni \ bonam 
speciem addere B. 

ceri'derne halovány, rossz szín
ben levő \ pattidus, colorisex-
sanguis. 

cerilanem v. cerian lianijó színt 
kapni | coloratiorem féri. 

celá mind, egész | omnis, totus R., 
c'ila' P.; * cile C , cilá' B. 

celá, celák egészen \ omni ex 

parte; mindenütt \ ubique ; 
celá, c. kódom mindig, min
denkor | semper. 

celáze egészben, egyátalában\ 
omnino. 

célt, éeltók tisztán; merőben j pe-
nitus, pláne, omnino R., cilt 
R; * cilt, ciltók B. 

* cilt ulán tökéletes, boldog \per-
fectus (deusj BTIM. I., I, 11. 

célt mos" mosd ki jól \ bene per-
lava. 

* cilt kelesén elvégezte beszé
dét | sermonem confecit B. 

cia szín, festék \ color, pigmentum; 
* ciá BAPC. 

ciem (tfiem) fölölteni, viselni (ru
hát) | induere; ciedem (fr.); 
* ciem C. 

ciktem öltöztetni j induere (cui 
véstem); -ktedem (fr.) 

cialdem megfesteni \ colorare, 
colorem inducere ; * cijaltem 
öltöztetni | induere qu$m ; fes
teni , ékesíteni \ colorare, or-
nare B. 

ci'me: ümbác cime felső öltöny \ 
indumentum exterius. 

cigaldem csiklándani | titillare; 
cialdedem (fr.) 

ci'ngada józan, éberlelkü \ sobrius, 
sanae mentis BP. Í. 

cingalam megszúrni (fulánkkal) \ 
pungere (aculeo). 

ci&te harkály \picus. 
* cidrák : c. kodam késni \ moram 

facere BTIM. I. 3,15. 
ci'ze (W) csecs | mamma; *ci 'zaB. 
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cizaks szoptató tülök | cornu lac-
tatorium. 

* cinók úgy van , igenis \ ita est, 
sane B. 

cok (<TT) illő, megfelelő j conveniens, 
aptus. 

cokesem toles tetszik nekem\ 
convenit mihi. 

kem mulem cok a csizma ne
kem jól illik~\ cálcei mihi ad 
pedes apti sünt. 

cokon ilá illően, rendesen él\ 
convenienter vivit. 

cok a sűrű, vastag \ densus, crassus. 
cokangam megvastagodni, sű

rűsödni | crassum féri. 
cokangdem megvastagítni \ cras

sum facere. 
éoktomas hangszeren való játék \ 

cantus fidium (cf. soktem.) 
coklem (ar) áldozni \ sacrificare ; 

-ledem (fr.); * suk áldozat \ 
hostia, sacrificium. 

coklome áldozat | sacrificium. 
éoklomaS áldozathozás \ sacrifi-

catio. 
cógot kalapács j malleus. 
congem rovásokat róni | crenas in-

cidere. 
congém rovás \ crena. 

congestem röpülni \ volare; -sto-
lam (fr.); *congestem B. 

cocám, socam születni\nasci H., 
socam P.; *sacam születni, 
teremni | nasci, provenire B., 
áa^am C. 

cocuktem szülni \parére, -kte-
dem (fr.); * sacektem szül-

JÓZSEF. 

ni, teremni | parere, ferre 
(fruges) B. 

cociuás születés; születőhely | or-
tus; locus natalis. 

cocmo : c. avaj édes anya | ma
ter germana; cocmem god-
sek születésem óta | inde ame 
nato. 

* sacis nemzet | genus, progenies 
BAP. 

cocmo hétfő\dies lunae; *la§ma 
C , sacma K. 

coderá erdő \ silva. 
con (n") lélek \ anima R.; con P. 

conan lelkes, élő | animatus. 
cóma csikó \pullus equinus. 
com- kinyújtani (bőrt) | extendere 

(corium). 
corá (ÖT) rab, szolga \ servus B. 

* coráluk szolgaság j servitus 
BG. 

* coralandarem rabbá tenni | 
ser vum facere B. 

őoros ijedős \pavidus (equus). 
éolo (ÖT) -nyi: kucolo, kudon-

őolo mennyi | quantum ; men 
colem annyi, mint én | tan-
tum, quantum ego; vese c. 
saen oly jól mint a másik | 
tam bene quam altér. 

öolguzam fényleni | splendere, ful-
gere ; * colgizam BL. 

colgustarem fényesíteni | splen-
didum facere. 

éö've (ÖT) tyúk | gallina; * cibe 
C , ci'ba B. 

cöv-ige csibe, csirke \pidlus gal-
linaceus; *cib-iga B, 
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nemec cöve pulyka \ gallina in-
dica. 

cövetán piócza | hirudo. 
cugo (<TT) fasz | membrum virile. 
cucam : cuces tetszik, érzik, érző

dik \videtur, sentitur; * cu
cam látszani, tetszeni | videri 
(ex. oróda-la demens) BK. I. 

cumem megrúgni \ calce impetere ; 
-medem (fr.J; -maiam (mt.) 

cumur, cumurók egészen, mind
nyájan] omnino, universi. 

cumurem összehalmozni, egybe
hozni | coacervare , coliigere; 
-rkalem (fr.) 

cumurgem összehalmozódni, 
gyűlni \ coacervari, colligi. 

cüktem meggyújtani \ accendere ; 
•ktülam (fr.J ; * cuktem B. 

cüngsö zöld harkály | picus viri-
dis. 

cucam becsukni, zárni | claudere 
R., tüc- P . ; *cücám C , cu
cam, cücam B. 

cüci nagybátya (az anyáról) | avun-
culus. 

cücküdö sűrű, gyakor \ densus, cre-
ber R., cúckudo P. 

cücküdön gyakran \ saepe. 
cücküdemam sűrűsödni | den-

sari. 
cücküdemdem sűrűsíteni | den-

sare. 
* cürát (Q ?) eskü | jusjurandum, 

c. kelesas esküdni | jurare 
BM. 23, 16. 14, ?. 

* cürejem esküdni j jurare B., 
curejem C. 

saklak bütyök\nodus, geniculum. 
jol s. boka | talus. 

sagad («) óra \ hóra. 
sagal (crr) kevés \ exiguus, pauci; 

(adv.) kevés id'óre \paidlisper; 
* sapíj sagal B. 

sagal ginat legalább \saltem. 
sagalemam kevesedni \ minui. 
sagalemdem kevesbíteni \ mi-

nuere. 
* sa^ár parázna \ moechus, moecha 

B. (sá^ár BAPC.) 
* sa/aríanem paráználkodni \ 

moechari B. 
sajtán (a) ördög \ diabolus B. 
sacká sótalan \ insulsus. 
sanök (ct) villa \furca; *senik C. 
* sanalt-: sanalt-keas elszunyad-

ni, elaludni | obdormiscere 
B A P . 20, 9. 

* sandái (fi) gyertyatartó \ lychnu-
chus B. 

* sápsálá külön - külön \ sejun-
ctim C. [BB. 

*§abá gyenge \ imbecillus, debilis 
savem hinteni, szórni \ spargere; 

*sabem elszórni, pazarolni; 
meghinteni \ dispergere, con-
spergere B. 

-samoc (notapluralis) R.,-samíc P. 
sar lószörszál \ pilus equinus; * sár 

ideg\nervus C 
sar-voc nyílfarkú récze \ anas 

acuta. 
sara (<rr) kopaszság \ calvities (cf. 

cera, cará'). 
s. vujan kopaszfejű \ calvus. 

sarem (O-T) kiterítni, kiterjeszte-
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ni | sternere, expandere; *sá-
rem C, saremB. 

* sármá's (terítés) ágy \ lectus 
B H É B . 13, 4. 

* sargalem (fr.J : sargalen pa-
cas kinyitni, fölütni \ evolvere 
(librum) BAPC. 

* sarlem (ar) kiterjedni, elszé-
lyedni | diffundi • * sárlem 
BAP. 

* sarait-: saraltmas kiterjedés, 
szélesség \ extensio, latitvdo 
B B F . 3, 18. 

* sar^a kánya-bangita bogyó \ bac-
ca viburni opidi C. 

*sarnem emlékezni vmiról \ memi-
nisse, recordari • -rmlam (fr.J; 
* sarnem B. 

* sarnendarem emlékeztetni \ in 
mentem revocare. 

* sarsakúsavlá gyermekek \ liberi 
B T I M . I, 3, 12. 

sarpan fejre való kendő \ capi-
tal. 

salatem (ar) elszélyeszteni \ dissi-
pare, disjicere (ex. pecuni-
am), -tulam (fr.J R., salal-
temP. 

salanem (ar) elszélyedni\discede-
re, diffugere, -nulam (fr.J 

saFam («) üdvözlet \salutatio BJK. 
* salait- inteni vkinek | innuereBun. 

15, 11. 

sek§ epe \fel • * sá;c§ C., saks B. 
seks füst\fumus; * si#s C , siks; 

si'ksa B. 
sekean füstös \fumosus. 

£eklanem (ÖT) félni, óvakodni | 

metuere, cavere sibi; * seklá-

nem. 
segán csipkerózsa | rosa silvestris, 

cynorhodon. 
segel'e szömörcs | verruca. 
senksále gyík | lacerta. 
sengá (ÖT) szúnyog \ ctdex; * sin-

gáB. 
orá-senga légy \ musca. 
sengálok (ÖT) szúnyogháló, sz. 

ellenvaló függöny \ conopium. 
sengál hátúi való | quod pone v. 

post tergum est. 
sengalne, soíno (loc.J hátul; 

mögött | post tergum, pone R., 
sengélne P , ; * sáilna. 

sengalnese hátidsó\posticus, 
sengalan, soilan, v. sengak, so-

juko (lat.) hátra; mögé \ re-
tro; post tergum ; *sáilan B.; 

saika C. 
sengac, soocen (abl.J hátulról; 

mögöl | a tergo; * sáicen B.; 

saic C. 
sec- vide: sinzam. 
sec : s. vára csónaktoló pózna | con-

tus. 
seske meny \ nurus; * seská C , 

séska B. 
séssel korpa\furfur. 
seze ősz \ autumnus; * size C. 

sezem ószszel \ autumno; * si-
zamK. 

sezektem fecskendeni \ spargere, 
aspergere; -ktelam, -ktedem 
(fr.J 

sezektaldam befecscsenteni ma
gát | se conspergere. 
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setém (<xr) kikelni, kicsirázni \ 
erumpere, enasci (seges) ; -te-
dem (fr.) ; * sitem B. 

* sitiktem kikeltetni \ efferre (se-
getem) B . 

sedáng búza | triticum ; * sádángá 
C , sadánga B. 

sédé harag\ira R., si 'de P . ; *se-
da, sidá C. ; si 'da B. 

sedeskem haragudni \ irasci; 
* sedeskem, sideskem C , si
deskem B. 

*sidastarem haragraingerelni | 
irritare cujus iram BK. 

sen tapló \ fomes ; * sin, sín C. 
sep halk, lassan | summissa voce, 

lente (ex. olas loqui, kajas 
incedere) ; * sip titkon | cZaw 
W . 

sepok, og sokto nimat minden 
csendes, nem hallik semmi| 
omnia silent, ne sonus quidem 
auditur. 

seplanem elcsendesedni \ sedari, 
conticescere. 

sépka bölcső \ cuneae. 
seber (GT) duda \ utricnlus, tibia 

utricularis- * sever C , si'vír 
B K . I . 

sevoks, seveks nagy borzsák (liszt
nek, búzának való) \ saccvs 
frumentarius e corio factus, 

sem héj (belső, vékony, fahéj) | li-
ber (arboris) ; * süm halpik
kely | squama BAP. K. 

kol s. halpikkely \ squama; püks 
s. dióhéj \putamen nucis. 

sem hét | septem; * sím. 

semet id. (substantive) ; *simit, 
simut. 

sem-luo hetven \ septuaginta; 
* sim-lu. 

sememese , semetese hetedik | 
septimus; *simse C , simsa, 
simutsa B. 

séme fekete \ niger; * sima C , sím, 
si 'ma B . 

sememam feketedni \ nigrescere. 
sememdem feketíteni \ deni-

grare. 
* sim-ba^ (fekete-fark) hölgy 

menyét\mustela erminea C , 
semalge feketés \ subniger. 

ser (o-r) gyöngy \ margarita; * B. 
seram fésülni, magát f. \ pectere 

capillos ; -redem (fr.) 
serge fésű \pecten. 

sere kovásztalan, sótalan \ nonfer-
mentatus, sale non conditus 
(kinde panis) ; * si'rá B . 

seremét szegényke j misellus; ked
ves | care! K. 

sérge drága \ carus; * C. 
* sergakán drága, áros\magni 

pretii; *. 
sereik (ax) szökcse \ gryllus. 
sérpe (ö-r) szálka j festuca, fibra. 
sel szalona \ lardum; cf. sil. 
selain szelni, szétmetszeni, hasítni \ 

secare,findere; hasadni \dif-
findi ; -lestam (fr.); * selám 
szétmetszeni \ dissecare C, se
lam B. 

selse repedés, hasadás\fissura, 
rima ; selsan repedéses \ ri-
mosus (kinde panis). 
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* seíen-geas' szétrepedni, elha
sadni | diffindi , disrumpi B. 

* sélik : rok-s. (földrepedék), 
barlang j caverna BAPC. 

si ezüst]argentum R, sia L.; * sí 
C , Si B. 

siedam megezüstözni | inargen-
tare. 

* si-gol (piscis argenteus) salmo 
salax C. 

siam megverni, megcsapni]percu-
tere, férire ; siedem (fr.) • 
*siám C, siam B., sidem 
(fr.) C, siedalam verdesni] 
pulsare BTIM. I. 

vuj sias panaszolni vkire]con-
queri de quo , incusare ; * B. 

* siktem veretni vkit j percuti 
jubere. 

* sigilt'ís alkalom, ok ] occasio, cau-
sa B K . II. 11,12. 

sic (ÖT) araszt \palmus, spithama. 
siste szíj | lórum C, sista B. 
sizam (ÖT) érezni | sentire; * B v si-

zám fölérezni]expergisci C. 
* sidá /«6e71 medidla arboris C; 

c/. erda. 
*sitkada tökéletes, teljes erejű, 

erös\perfectus, vigens, vali-
dus B.; (adv.J kivált] prae-
cipue C. 

si'tkadla, si'tkadala (aá/. eí 
acfo;.̂  td. BJK. HÉB. 

sinzá (sin^a) szem ] oculus R., sin-
zá P.; * sinzá C, sinzá B. 

vüt s. forrás, kútfej \fons. 
sinza-ul szemöldök ] supercilium 

L, ; sínza-ol S, 

sinza-pun szempillák | Ci7rá S. 
pel sinzan félszemű ] unoculus. 
sinzademe t>«& | caecus; sinzá-

demá C.? sinzádema B. 
sinzan úso ( = uzso) varázsló \ 

incantator. 
sinzáluk szemüveg ] vitrum ocu-

lare. 
sinzam leülni \ eonsidere. 

kece sinzas a nap leáldozik] 
occidit sol ; k. secmas nap
nyugat | occidens. 

secme (sicme) ver ülőhely \ses-
sibulum, sedes. 

sinziktem ültetni, leültetni, ma
rasztalni | eonsidere jubere, 
retentare (hospitem). 

sinzeldem szálldogálni ] hic-il-
lic eonsidere. 

sinzal só\sal; * sanzál B., sanzál 
BMK. 

sinzalán sós \ salsus. 
sinzaldem sózni ] salire, -ldolam 

(fr.); * sanzaltem B. (item: 
keserűséget okozni vkinek, al-
kalmatlankodni,bosszantani ] 
exacerbare, bilem cui com-
movere. 

* sanzalaltam (pass.) megsózat-
ni\ sale condiri BMK. 

sinzalam nyeríteni \ hinnire; -le-
dem (fr.) 

sinzem ülni j sedere , -zeldam 

sindem ültetni, letenni ] depo-
nere, plantare; -dedem, -do-
lam (fr.); * sindem B., -dik-
tem (eff.) K. 
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singem tudni, ismerni\scire, nős
sé ; -zedem (fr.) R.; sinzem 
P.; * sinzem. 

sinzeme tudvalevő , ismeretes | 
notus, cognotus. 

linzer (71) láncz \ catena. 
* si'ndík («) láda | cista B. 
* sipkán konkoly \ lolium. 
* sibá, siva; sva (or) : sibárn suas 

nyilat (sorsot) vetni \ sortes 
conjicere. 

* siratem (az) megolvasztani \ lique-
facere K. BAP. 

* siránem (Ö-T) megolvadni \ lique-
fieri B. K. 

* síre gyakran \ saepe W., seren C. 
sirgás ujjra való gyíírü\annidus; 

* sergás BL., sárgás BP. I. 
sil hús | caro • * sel, sél kövérség, 

hús\pinguedo, caro C.,sel7 íil 
Ms | caro B.; c/". sel R. 

* selán kövér, húsos \pinguis. 
siláni elszaladni, megszökni | e$V 

</ere; -ledem (/r.J ; * C. B. 
silse saldak szökött katona | de-

sertor. 
* siltem elfordítani \ avertere 

(oculos) K. 
sóks rnhaujj \ manica. 
sokso hő, meleg \ calidus • * sokse 

C, soksa B. (BAPC.7,16. si'kcu 
hőség | calor). 

soksemam melegülni\calescere. 
Üsoksemdem melegíteni \ calefa-

cere ; * C. 
Soktain szitálni \ cribrare. 

sokte szita | cribrum. 
soktem hangszeren játszani \Jidi-

bus canere • hallatszani | so-
nare; -tedem (fr.) ; * sak-
tem B. 

sógan (pt) vöröshagyma \ caepa. 
sogaldem etc, vide: solgem. 
sogertan szarka | pica ; * sagar-

ten C. 
sója (az) hazugság, kérkedés \ men-

dacium, jactatio ; * saja fe
csegés | colloquium C ; sajá 
hazug} hamis \ mendax, fal-
sus B. 

sojáce hazug \ mendax. 
soj estam hazudni, rászedni, kér

kedni \mentiri, cíd imponere, 
sejactare; -telam(/r.J; *sais-
tam beszéllni \ loqui C, sajist-
beszéllni, hazudni j loqui, men-
tiri B. 

song hab [ spuma • *. 
songan habos, habzó \ spumosus. 
songestam, songangam habza

ni | spumare ; -stelam (fr.). 
sóngo öreg, agg, vén | aetate pro-

vectus, senex ; * sónga. 
songemam öregedni \ senesceve; 

songemedem (fr.); * songe
mam B. 

songemaldaro elöregedni \ conse-
nescere. 

sóso (sása) tavasz j ver ; * soso C. 
sósom tavaszszal \ tempore ver-

no ; * sósam K. 
L z (sáz) árpa | hordeum; * soá 

C B . 
sodo (sada) tüdő \ pulmo; * soda C. 
son (san) agyag \ argilla R.; sun 

L . ; * s u n C . B. 
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sonár pil szivárvány \ arcus plu-
vius ; * sanál pjül BAPC. 

sonem (ÖT) gondolni \ cogitare; 
-naldem (mt.); *sanem B v 

-nkalein (fr.) BAP. 
*sanama gondolat \congitatum. 

sópo savanyú; kovász | acidus ; 
fermentum; * sápa (s. kasa 
kovász [fermentum B.) 

sopem soványodni | acescere ; 
-pedem (fr.); * sapem B. 

sopoktarem savanyítani \ aci-
dum facere; -redeni (fr.); 
*sapemdem BG. 

sópke rezgő nyárfa \populus (ar-
bor); * sapki' K. 

sopkerlá nyárfaerdö | popule-
tum. 

sopter ribiszke \ ribes ; * saptar C. 
saprénge rigó \ merula. 
sóve vessző\virga (in decipula 

lüdö kaska dicta) 
sóvun (sá'vun) (ÖT) szappan \ sa-

po ; * sávan C. 
sovul^o, SOD11I50, sogul^o keszke

nő, kendö\manutergíum, map
pa ; * sábi'c BL. 

sóvur (sá'vur) női vászon-fölöl
töny | pallium linteum mu-
liebre ; * sávar C. 

sómak szó, beszéd j verbum, sermo 
R., somák P.; * sárnak B. 

somaklanem pörölni, veszeked
ni, valakit megdorgálni \jur-
gare, verbis castigare; *sa-
maklanem szólni, prédikál-
ni\verba facere, orationem 
habere B. 

JÓZSEF. 

sor szar \ merda. 
soram szarni j cacare ; -redem 

(f^) 
* sor- veszekedni | altercari Bu.u, 1. 

sormás visszavonás, meghason
lás | dissidiwn BK. I. 

sorok (ÖT) juh \ ovis ; * sarak C , 
sarak B. 

s. joljuhláb \pes ovinus (nomen 
festi Ceremissici). 

soroktam sírni | jlere , plorare,; 
-ktedem (fr); *sáraktam C, 
saraktara B. 

sorokmas sírás \fietus. 
soroktarem megdrattatni j ad 

fletum adducere, soroktuk-
tulam (fr.) 

sorgenze (sá-) serke\hns (ndis). 
sórdo jávorszarvas \ cervus alces. 
* sorlem: 

sorlaltem megingatni | labeface-
re B J K . 1.8. 

sorFemas háborúság \ tumultus, 
motas B. 

sorlektem botránkoztatni | scan-
dalizare BE. 

sol: s. tul izzó tűz, parázs \ ignis 
fervens, príma. 

solam főni, bugyborékolni \jer
vére, bullire; -ledem (fr.); 
* solem főni; olvadni \ coqui, 
liquefieri C , solam főlni j 
coqui B. 

soldem főzni | coquere; -dolam 
(fr.); * soltem főzni, olvasz
tani | coquere, liquefacere. 

solagaj (ÖT) bal\sinister; *sala-
*AjB. 
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s. veg balra\ad sinistram. 
solem (sálem)jegfesó' | grando; * so-

lém BAPC. 
solo szilfa | uhnus, 

solerlá szilfaerdö\ulmetum. 
ter solo a két szántalpot össze

tartó keresztfák | ligna trans-
versa pedes traliae continen-
tia. 

solo (GT) talphajó, szál\ratis. 
solo (sála) belek \íntestina. 
sola (sála) (ÖT) öcs, unokaöcs \ frá

ter minor ,* filius fratis v. so-
roris; sulu L.; *soía öcs {frá
ter minor. 

* sola tolvaj \fur. 
*solastam, solstam lopmi,ellopni \ 

furari, clam abripere C, su
list-, solst- B. 

solkamá az ing mellén való csat \ 
jibula in antica parte indusii. 

solgera állani \ stare • -Igoldam 
gy. megállni, álldogálni \ sae-
pius subsistere; * salgem. 

solgoktem állatni | statuere, 
consiituere: kucen s. megállí
tani | subsistere facere; * sal-
gektem B. 

sogolam megállni, fólállni\ sub
sistere , adsurgere; * saga-
lam C. 

sogolaldam fölállítódni, megvá
lasztatni | constitui, erigi; 
eligi. 

sogaldem fölállítani, megvá
lasztani vminek \ constituere; 
eligere (ad munus) R,, sogal-
tem P.; * sagaltem C. B. 

sóldo olcsó \ vüis pretio; * sulda C. 
soldora (ÖT) vastag, öregszemü, 

darabos \ crassus. 
soldorangam vastag etc. lenni \ 

crassum féri. 
soldorangdem vastag etc.-vá ten

ni | crassum facere. 
solnem (sa-) (ÖT) dülöngözni (szán

ban, ferde úton)\hic illicin-
clinare se (in via iniqua) • 
* salnem lehajlani | se incli-
nare (sol) BL. 

solnestes ferde hely a szán-
úton | declivitas viae. 

sögör, seger szűk, szoros \ angus-
tus. 

segerem szorítani \ arctare , 
stringere. 

sög'6vQma.m megszűkülni \ coarc-
tari. 

sögöremdem megszűkíteni, szo
rossá tenni | coarctare. 

söste viasz j cera R., sista P . 
södör, seder (ÖT) csillag | stella • 

* seder C , si'dar, si'd'ir B. 
sön ín, ideg j nervus; * sün : lus-

kada s. cerán gutaütött j apo-
plecticus B. 

sön fösvény | avarus, tenax. 
sönlanem fösvénykedni j ava-

rum esse. 
sövöks vid. sevoks. 
sör (sor) szöglet-él \ acies anguli. 

sö'rön egyik oldalára fordulva 
v. dőlve | lateri incumbens (ex. 
kia jacet). 

sörein fölbontani, fölfejteni j re-
solvere (nodum, volumen) ?-
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lebeszéllni | a consilio demo-
vere; -rkalem (fr.) 

sÖ'rtnö arany \ aurum; *sörtne C , 
sörtná B. 

sö'rtnedam megaranyozni\inau-
rare;-delam (fr.); *sörtned-B. 

sörmüc fék \ capistrum, frenum•; 
* sermic C. 

sörlem kijózanodni \crapulam ex-
halare; -lölam (fr.) 

su pelyva \ palea. 
sisna su serte | séta. 

su : ime su tilfok | foramen acus ; 
* im süz B. 

su egészséges \ sanus, valens B., cf, 
* sulukán id. B. [sae. 

suam odaérni, elérnif elérkezni\ 
pervenire, assequi; (praemis-
sis gerundiis perfectionem ac-
tionis notans, cf. NyK. IV, 
88) ; megérni | ematurescere ; 
* soam. 

-ske sumeske (-dek s., vak s.) 
-ig | usque ad. 

suktem elérni, eléretni, odavin
ni (a dolgot) | assequi, perdu-
cere (rem); (cum gerundiis, 
cf. NyK. IV, 88); *soktem. 

sun kész \ confectus. 
suar mozsár\mortnrium. 
sue : kutko -§. hangyaboly \formi-
sue récze \ anas. [cetum. 
sue ritka , gyér \ rarus; * soe C , 

soje ritkán \ raro W. 
suemam, suengam ritkulni, gyé

rülni | rarescere. 
suemdem, suengdem ritkítani | 

rarum facere. 

suem vetni, dobni\ ja cere, conjicere; 
suldam (fr.); *suem C. B., 
sült- B. 

* angi'ram s. horgot kivetni j ha
mum demittere B. 

suen-koldás eldobni | abjicere; 
* suen-koltas B. 

sulden pustas agyon dobálni\ 
jactibus interficere. 

súko sok | multus; (adv.) sokat, so
ká | multum , diu; nagyon j 
valde ; sokkal | multo ; legfe-
lebb | ad summum; * súka. 

sukes sokára, sok időre \ ad mul
tum tempuft. 

sukerte régen | dudum, jam pri-
dem; *sukérdaB.;sukerde C. 

sukersen, -sek régóta] a longo 
tempore; * sukérsen BL. 

sukemam sokasodni \ augeri, 
multiplicari; * sukajemam 
BAP. 

sukemdem sokasítani, szaporí
tani | augere, multiplicare. 

* sukaza sokaság \ multitudo W. 
suks féreg \ vermis ; *. 
suktam beáztatni | macerare (ex. 

cannabim). 
s újaién törővas | vectis (ad confrin-

gendam glaciem). 
sungaldam alámerülni | demergi. 

sungáldes mély gödör | cavum 
viae. 

susa vetélő \ radius textorius. 
* suskán süket \ surdus BMK. 7,32 
suskem fütyülni \sibilare, orejistu • 

lare; -kalam, -kaldem (mt.) 
* siski'z lülü síp | fistula BAPC. 
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lúSko jégmerítö háló | refe quod-
dam, quo frusta glaciei ejiu-
vio excipiunt. 

suzar húg \ soror junior; * sosar 
C , sizar B. 

suzem éhezni \ fame premi; -ze-
dem (fr.); *.suzem B. 

suzenam megéheztem | esurio. 
sudo fű, széna \ herba , foenum; 

* súda. 
supsam húzni \ trahere; -psedem 

(fr.); -psalam (mt.); *sopsam 
C. , sups- B.} -psedem (fr.) 
BAP. 

tamaka s. tobákot színi | pul-
verem Nicotianae sumeré; 
pipka v. trupka s. pipázni] 
tabaci fumum haurire; ci-
zem s. szopni \ lactere, mam-
mas sugere (*cizam s. BL.) 

*supsen nalas elvenni vkitöl] 
adimere, abripere a quo. 

* supsul- pocas fölrántani \ di-
vellere, (januam). 

* sopstem kocsin vinni \ vehere 
C, supstem czipelni \ trahe
re, portare BAPC. 

* supsedektem hurczoltatni \ ab-
ripi jubere BAP. 

supsal csók | osculum. 
supsalam csókolni \ osculari ; 

-ledem, -ledelam (fr.); *sup-
salam B. 

* súbis kosár; tömlő \ corbis; uter 
B. (Sabas F.) 

súbo gyermek | infans P. 
sumáktem zúgni, lármázni \ fre

mére, tumultuari BAP. 
NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. 

sumat (GT) : s. kece szombat\dies 
Saturni. 

íumam elfáradni] defatigari. 
sumem köszörülni ) exacuere (co-

te) ; -medem (fr.)', * sumem 
BAPC. 

sur szarv \ cornu ; * C. 
* surdema szarvatlan \ cornibus 

destituttis C. 
surem (or) boronálni\occare ag-

rum ; -rkalem (fr.) ; * sirem 
C , cf. süra R. 

surem taszítani, tolni\ trudere,pro-
trudere • szúrni | pungere ; 
-redem (fr.), -raldem (mt.); 
* surem szúrni \ pung&re, -ral-
tem (mt.) C. 

* suralam szúrni, átszúrni \per-
fodere B., saralam punge
re C. 

sural-goltas, sral-g. kiszúrni\ 
ejfodere (oculos); letaszítni\ 
detrudere; zörgetni \ pidsare 
(fores) B. 

suraldam egymáshoz ütődni, to
lódni | allidi; beszúródni | in-
fodi. 

surso bolha \pulex; *sursa C. 
surno gabona \frumentum; * súr-

ua : s. vuj kalász \ spica B. 
sulam metszeni, szabni | secare, 

scindere; -ledem (fr.); * su
lam C. 

* suluktem megherélni \ castra-
reB. 

suldos szelet \frustum (panis). 
suluks csizmaszár \ scapus calcei 

Turcici. 
25 



386 BÜDENZ JÓZSEF. 

súldur szárny | ala ; * solder C , 
súldir, suldur B. 

kol-s. úszószárny \pinna. 
* suldrán, suldurán szárnyas \ 

alatus B . 
sü nyak \collum;*. 

s. j e r nyakláncz\torques. 
* süéslii nyakas, makacs \ perli-

nax, praefractus BR. 
sü (sü) szén | carbo; * sű C , sü B . 

sinza-sü szemcsipa \ gramiae, 
süam rothadni \ pittrescere; süe-

dem (fr.);*B. 
* süsa /árig c e r poklosság \ lep

ra B . 
süksö rothadt- elviselt \putre-

factus, tritus; * sü^se C , 
suksa B, 

süktera rothasztani j putreface-
re; -ktedem (fr.) 

sükein tolni \ protrudere , promo-
vere; -kedem, -kedelam (fr.); 
-kalam, -kaldem (hit.); -ka-
laldam (pass.) R., sukem P.; 
* sikem BAP., -kalam BR. 

sugár sir | sepulcrum R., sigár P.; 
* Sigér B. 

sügarlá temető \ coemeterium. 
süc korom \fuligo. 

sücangam megkormosodni \ fu-
ligine induci. 

sücalgem kormos színt kapni\ 
fuliginis speciem referre. 

süskam tömni, betömni|farcire; 
-kedem (fr.) 

pöcal s. puskát tölteni | glandem 
plumbeam scolopeto immit-
tere. 

süskün peteras betömni \ obtu-
rare (foramen). 

süskülam ölni\mactare; *siskil-B. 
süspük fülmile \ luscinia. 
süzer tej | lac; * sisér. 

s.-val tejföl \flos lactis. 
sütem (az) fölbontani, megbonta

ni j resolvere, dissolvere t re-
scindere (emptionem); -tedem 
(fr.); * sütem leoldani \ sol-
vere BL. 

südem parancsolni \jubere; süde-
dem (fr.) R., sudem P.; * sü
dem C , sudem B. 

ora südö (non jubeo = ) tiltok\ 
vető. 

südalam szidni, megátkozni, rosz-
szat kívánni \ exsecrari, male 
precari; *sudalam szidni, csú
folni I maledicere, insultare 
BL. 

sudalt-: sudaltma átkozott \ ex-
secratus BG. 

südö száz | centum ; * süde C , sú-
daB. (sü'duBAP. 1, ie.), súduK. 

sü'dör (==südö-ur) rubel (=100 
kopeká) | numus Russicusrúbl 
dictus; * súdur B. K., sü-
der C. 

südüks abrincs | circulus doliaris. 
südür orsó, orsófa\fusus. 

südürem fonni \ nere; * sede-
rem , sidirem C , sidrem B. 

südürmö fonat \fila. 
aüvalam köpni \ spuere; -ledem 

(fr.) ; * sevem C , sival- B. 
süvalme köpedék | sputum, 
süvül-vüt nyál \ saliva. 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 387 

süm szív | cor R., sum P.; * süm 
C, sum B. 

sümem jula fáj (ég) a szivem, 
sajnálom | dolet mihi cor, con-
doleo. 

süman szíves, buzgó\benignus, 
studiosus. 

sümbel (szív-fél) testvér \ fráter 
C, sumbel B. 

sür orosz káposztaleves \jusculum  
Russicum ex olere paratum. 

süraks dara\ptisanaf polenta. 
sürága (ÖT) öpefleHb, kis kerí-

tőháló\verricidum. 
sürá ((TT) borona\crates dentata, 

occa ; cf. £urem occare. 
sürem (OT) dörgölni, kenni, má

zolni \fricare, Unere, -rkalem 
(fr.); * serem C, sírem, se
rem, sirem, srem B. 

sürgő nagy erdőség \ silva vasta ; 
* serge C , si 'rga erdő \ silva 
K. B.: s. kesa. vadkecske \ 
capra silvestris BAP. 

sii'rgö arcz, orcza\facies, gena; 
* si'rga B. 

sürg'-üstös törülköző | man-
tile. 

tovar s. fejszelap \ plánum se-
curis. 

sürca haragos, vad, veszekedő \fe-
rox, rixosus, 

sürcalanem veszekedni \ rixari ; 
-nedem (fr.) 

sürto' czérna | fia linea dvpli-
cata. 

sülem (ÖT) lélekzeni \ spirare, re-
spirare; -ledem (fr.); -laklem 

(mt.) ; * süíaltem : süMten-
goltas sóhajtani \ suspirare. 

sülüks , sülüs lélekzet, lélek \ 
spiritus; * sulis C , süíes B. 

sülő öl | orgyja; * sel C. 
süío (ÖT) zab \ avena. 
* skaíá (in iine positum) tudniil

lik, azaz | scilicet B. 
ske, sket vid. eske. 
* slánga fulánk \ aculeus BK. I. 
zalkalem , zalcdem vid. uzalera. 
* zep, zeplem vid. ozaplem. 
ta (pron. demonstr.) : 

*ta-gáce (R. tace) ma \ hodie. 
tan az \ is, ille: tansamic azok \ 

ü, üli P. 
* ta vagy \ vei, aut B. 

ta—ta vagy—vagy | vei—vei B. 
* ta: ta-ma valami j aliquid B. ; ta-

magána valaki | aliquis B.; 

ta-kü valaki \ aliquis Br,. 
tau (ÖT) hála | gratia; * B. 

taustem hálát adni | gratias per-
solvere; -tulam (/r.JR.; taus-
tarem P. 

*tau kelesas hálát mondani\ 
gratias agere B. 

táker (or) kemény f egyenes \ fr-
mus, solidus , planus (via) ; 
ugar \ ager novalis. 

tákertem keményre s egyenesre 
taposni v. járni \ bene occul-
care (viam.) 

* takta darázs \ vespa C, takta B. 
taga (ÖT) kos \ aries; * tagá B. 
tágan (ÖT) patkó \ soleaferrea equi. 

taganlem patkolni \ subferrare; 
-nlelam (fr.) 

25* 
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tajem hajtani, hajlítani \ jlectere, 
inflectere} inclinare ; -jedem 
(fr.), -jaldem (mt.) 

tajnem hajlani, lehajolni \fecti, 
se defleetere, -nelam (fr.); 
* tajnem K. 

tang {az) barát \ amicus ; * tang. 
ik tangas egykorú, kortárs \ 

aequalis (aetate). 
* tangastarem egyenlíteni, ha

sonlítani | comparare K. 
tanga {az) pénz \ moneta,pecuniaB. 
táőe ma [ hodie • * tagáce B., taga-

§eC . 
taza (TI) egészséges, ép f sarms, sal-

vus ; * kövér \pinguis C. 
tazangam, tazalanem gyógyul

ni | sanescere. 
tazangdem, tazalandarem gyó

gyítani \ sanare. 
tazalek egészség \sanitas. 
* tazalem kövéredni, jó színben 

lenni \pinguescere} vultu pro-
dere valetudinem. 

* taptarem (c. dat.J szorítni, nyug
talanítani \ arctare, inquie-
tare Bu.ir,4. 8; gyönyörködtet
ni [ delectare BK. II. 12,?. 

* tapná'k, tapnák úti táska \pera. 
távé kút \puteus. 
távukan helyenként \passim K. 
tam íz | sapor. 

tamle ízes f sapidus, dulcis. 
tamdeme ízetlen j nihil sapiens. 

tamaká {az) dohány \tabacum. 
tar {az) puskapor \pidvis pyrius. 
tar (ÖT) bér\merces; *tar C.; tar 

B. (tarBAP.) 

tares puras bérbe szegődni | se lo-
care. 

tarlem bérelni | conducere; * B., 
tárlem C. 

* tárlema oksá bérpénz, fizetés | 
pretium conductorium. 

tárce béres \ mercenarius. 
taraj kumacs (bokharai vörös gya

potkelme) | pannus xylinus 
Bocharensis. 

taraltem érdekelni (a szivet) \ de
lectare, capere (animum) P. 

tarvanem {az) mozdulni [ commo-
veri, -nulam (fr.); * tarva
nem C , tarbánem B. 

tarvatem {az) mozdítani, mozgat-
ni\movere, commovere; -te-
lam (fr.),- * tarvatem C, tar-
bátem B. 

tarmán vagyon, birtok | hona, pos-
sessio. 

tal serény, egészséges | alacer, va 
lens. 

tal' lejtő, hegylejtö\declivitasmon-
tis. 

talán szerencse \fortuna. 
talanán szerencsés \ fortunatus. 

tál'e vid. kosa-táTe. 
táTem törvénykezni vkivel\injus 

vocare, litem agere cum quo, 
B K . 1,6, 6. K . 

tálgede egy v. két éves csikó \ equus 
anniculus v. bimulus. 

* tálik {az) idő, időszak j tempus, 
spatium temporis BAP.; eszten
dő\annus Be. (BAPC. tá'lik). 

* i-talikesztendő \ annusB., i-da-
luk S. 
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te ti | vos ; * tá. 
teg, tegók többé \amplhts (ex. töb

bé ntm teszem | non jam fa
riam). 

ten (ÚT): 
tenes puras keresztelkedni \ bap-

tismo initiari. 
tenes purtas keresztelni \bapti-

zare. 
tcn, tin, tön te\tu; *tin C, finB. 
tene: tene-e, tene-i az idén \ hoc 

anno; * tené most\nunc B. 
tenese idei \ liornus; * teiícsa, 

tenés mostani\qui nunc est, 
praesens B. 

teng ez (GT) tenger \ maré; * tan
gaz C, tangiz B., tanas S. 

téve íme,most \ modo, nunc R.; tébe 
P.; * tébe, tébes íme, imhol \ 
ecce B., tebe C. 

tevők mindjárt \ statim ; majd
nem [ mox, paene. 

tevún a minap , nem rég \ nuper. 
tevunesen nem rég óta \ inde a 

proximo tempore. 
ternam telni, megtelni \ impleri, 

repleri; jól lakni \ satiari; 
temedem (fr.); * temam C , 
tel^e temes a hold telik \ luna 
ereseit; vüt t. a víz n'ő \ aqua 
increscit. 

koeken temas tele enni magát \ 
cibo se complere. 

temenam meii jól laktam \ sati-
atus | sum. 

tem&emetelhetetlen\insatiabilis. 
* temektem jól lakatni, megtöl

teni | saturare, complere C, 

temem tölteni\ implere;jól lakatni] 
satiare; temedelam (fr.); *te-
raem B. 

temdem nyomni, rányomni \ pre-
mere, imprimere; -destam 
(fr.), -dalam (írd.); * tem
dem nyomni, fojtani\preme-
re, strangulare ; -destam ta
pogatni (nyomkodni) | con-
trectare; -dalam elnyomni\ 
opprímere B. 

tembál innenső oldal j pars cite-
rior. 

tembálne innenső félen \ cis, 
citra. 

tembalan i. félre \ in partém ti-
teriorem. 

tembac innenr'ól [ ex parte cite-
riore. 

ter szán, fahordó szán \ traha, tra-
ha lignatorum ; * tir C , fír 
K. 

t. dovan szántalp \ pes tra-
hae. 

t. solo a két talpot összetartó 
keresztfák \ ligna transversa 
pedes trahae continentia. 

ter kövér \pinguis, crassus. 
tériem hízni \pinguescere; -le-

dem (fr.) 
terlektarem hizlalni f saginare. 

* terén, tiren görbe, meghajlott j 
curvus, injlexus C. 

téres ganéj \fimus. 
tertez kör, körület \ orbis, circui-

tus; * tirdes C. 
tertéske kerek \ rotundus ; *jir-

geske C, 
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terteskcm herék lenni \ rotun-
dum esse • -kaldam (dint.) 

tertestem kerekíteni | rotundare. 
tersiak jeges bukdár \ colymbus ar-

ticus. 
térvus hegyes, keskeny karimájú 

süveg\pileus cacuminatus, an-
gusto margine. 

télé tél | hiems ; * C , téla B. 
telem télen | hieme. 
te lese , telemse téli | hibernus. 

tél'e: vüt t. mocsári szalonka | sco-
lopax gállinago. 

telge hold\luna; hó, hónap\men-
sis; * tilze C.; tilza B. 

t. volgodo holdvilág | lumen lu-
nae. 

ti, ti tetü\pediculus; *ti C. 
ti (pron. demonstrativum); * ti 

(te) C. ; t i B. 
t i 'de ilyen, ez\talis, hic; *tid;i ; 

tedá az, ö\ille, is C , ti 'da B. 
tise itteni \qui hic est. 
*tegena ilyen, olyan\talis; te-

geria C. 
tinare ennyi\tot, tantum; * t i -

líar ennyi, annyi \ tot, tantum 
B., t inará C. 

ti'ste itt \ hic (adv.); *ti"sta B. ; 

tista, testa C. 
ti 'ske, t i s , t i z ak , tizagen ide \ 

huc • * t i ' ska B., tiská, teská 
C. 

tizec, -cen innét[hinc; *t isec, 
-cen B., tisec, tesec C. 

* ti'nam ekkor, akkor f tunc B., 
tinám, tenam C. 

t i skeven, tisken eddig \ huc us-

que; * fiskebek B. ; tiskebek, 
teskebek C. 

ti-niüngö ezután \ deinde P.; *ti-
m'inga ezután, azután | dein
de, postea B . 

tige %gy\ita- * tengé. 
t i 'gar (<TT) tükör | specidum BJK. 
ticmas tele (kép, test) \plenus, 

obesus, amplus (facies, cor-
pus). 

t. kinde még egész, meg nem 
kezdett kenyér [ panis integer. 

tiemaslanem teleképüvé v. tes
tűvé lenni | obesum jieri. 

* tislem megfeddeni, dorgálni \ 
objurgare, increpare BTIM. I, 

5, 20, 

tit' tele\plenus, repletus R., tic P. ; 
* cic C . , cic (c'icók i'lat tele 
vannak \repleti sünt) B. 

t o k a , tokarak csak most, imént| 
modo • alig, aligha | vix • *to-
kó még \ adhuc B. ; alig | vix 
C. K. ; tokó-tokó alig \ vix 
BAP. 

tokáles csak egy kis időre \ pa-
rumper; * ti^afaok még, töb
bé [nem] [ adhuc, amplius 
[non] B., mindig \ semper 
BK. II. c . 

* tr/alaok ilam megmaradni \ 
perdurare, perseverare BK. I. 

toj (at) sárgaréz \ orichalcum; *. 
tója (az) bot\baculus. 
tojem ((>) élrejteni\abscondere, elte

metni \ sepelire (kolosom mor-
tuum) ; tojkalem (fr.) ; *ta-
jero. 
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* tajsen titkon \ clam W . 
* tongezenias vánkos j pidvinar 

BMK. 4, 38. 

* tongél lócza | scamnum BMK. 7, 4. 
tocem akarni? igyekezni | velle, stu-

dere P . 
tos fok (kés-, fejszefok) I dorsum 

(cultri, securis) ; * C. 
toskem rálépni, tapodni, tiporni\ 

ingredi, calcare, coiiculcare; 
-kedem, -kestam (fr.), -ka-
lam (mt.) • -kaldam, -kalal-
dani (pass.); * taskem B. C , 
taskalam C. 

toskáltes lépés \ gradus; lépcső
fok | gradus scalarum ; * taS-
kal tas lépcsö\scalae C, tas-
kált'is K. 

toltam magába bízni, merni | con-
fidere, audere, -tedem (fr.); 
* tostem C , tost- B. 

tosto régi, ó\vetus; *tósta B. 
* tosta godam régente \ anti-

quitus B.? t. godsa régi | an-
tiquus B . 

tostemam megavulni j obsole-
scere. 

tostemdein elavítani, elkoptat
ni | obsolefacere, deterere. 

* t'ot'a nagy atya [ avus paternus C ; 
t'ota 'ós, el'ód \ proavus BAP. ; 
cf. ciici R. 

todam fonni | plectere • todedem 

*tod- (ÖT) tömi, szegni\frangere 
(panem) B . 

todolam föVni, letörni \ infrin-
gere, defringere (ramum); 

-ledem (/V.J, -laldam (pass.) 
R. 

todol-koldas elszakítani\ abrum-
pere. 

todostam tördelni | dijfringere. 
tos (?z) barát | amicus, notus ; *. 
tózgon zivatar, vihar \procella. 
top (ÖT) ZaM« | pi7a ; agrj/w [ íor-

mentum; * «<7?/M C. 

tovat (ÖT) istenemre \per deum fto-
va t , esten ómul (ita me deus 
adjuvet, non feci id). 

tovatlem esküdni \jurare; -tla-
lam (fr.) 

tovatlemas eskü \jusjurandum. 
tovatlektem esketni | adjusju-

randum adigere. 
tovan (ÖT) : ter-dovan szántaty | 

pes trahae. 
tovangam megbonyolódni \ impli-

cari, turbari. 
tovangdem ös&zebonyolítni \ im-

plicare, turbare. 
tom : püks t. dióbél j nucleus nu-

cis. 
tómana (ÖT) bagoly j noctua. 
* tor , tőr (ÖT) szűk, szoros \ an-

gustus, arctus C , tor szoron
gatás | angustiae rerum BK. I. 

tora ŝ tí'Zes j la'us, latitudo RCSM. IV6 
tove&keresztül \ in transversum ; 

*c. 
* törés szélesség \ latitudo BAP. 

21,16. 

torok : vuj t. agyvelő \cerebrum. 
torok ((> v. ÖT) kvárgli, TBapor t ; 

túró (másképen készítve mint 
a tuvurtos) | caseus, tyros. 
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torta (fTt) rúd (kettős szekérrúd.) \ 
vectis temonalis. 

* torlem : dorgálni, szidalmazni \ 
increpare BTIM. I, 3,7. 

tolam jőni ] nénire , -ledem (fr.) ; 
-löktem (eff.) / * tolam. 

tolsas^övó' | insequens,proximus 
(annus). 

nalen tolás elhozni ] apportare, 
adducere. 

tőlem (O-T) rabolni} megrabolni; 
lopni ] rapere, diripere, latro-
cinari ; * talem B. 

tolen kaevc rabolni voltak ] rap 
tum exierunt. 

tolasem (ÖT) bajlódni, iparkod
ni] láborare, eniti; -sédem 
(fr.); *talasem sietni \festi-
nare. 

tolastarem bajlódtatni vkit f la-
borem cui a ff erre. 

tögede, tegede apró, kicsiny \mi-
nutus, parvus ; * tugúda B . 

tögedemdem aprítani f commi-
nuere. 

tö'sak (ÖT) dunyha] torus, pulvi-
nar ; * tüsak C , tüsá'k ágy \ 
torus BL . 

tör, törók (ÖT) egyenes; igaz f rec-
tus ? direclus ; verus; *tör7 

török C. ; tör, törók B . 
ik töras egykorú j aequalis (ae-

tate). 
torlem egyengetni ] aequare; -lö-

lam (fr.); * tör istas B. 
tö'rser egyenetlen\iniquus; *tör-

s i r W . 
törá (ÖT) bíró]judex; * tora' B, 

* töralem ítélni, ítéletet hozni | 
judicare, judicium ferre. 

törgestem szökni} ugrani [ salire, 
subsilire; -stelam (fr), -stal-
dem (int.) ; * törgestem C , 
t'irgest- B . 

tönía : t. pöcös moh-áfonya] vac-
cinium oxycoccos. 

törlanem (ÖT) meg igazodni] se cor-
rigere; * törlanem C. 

törlatem (ÖT) megigazítani ] corri-
gere ; * torlem C. 

törlataldam megigazodni f cor-
rigi. 

t\x(pron.demonstrativum) az\is, il-
le: tulec tumbak azon túlra | 
idtra illud. 

tudó az, 31 ille, is. 
tuso ottani]qui illic est. 
tugáne olyan \ talis, ejusmodi; 

oly (adv) ] fam. 
tanáré annyi\tot, tantum. 
tusto ott | illic, ibi. [luc, eo. 
tuskó , t uzak , tuzagen oda | il-
tuzec onnét]illinc, inde. 
tunam akkor ] tunc; * tunámsa 

akkori \ qui tunc erat B. 
tugé úgy J íta, eo modo; oly 

(adv.) | tam R. P . , tugéla P . 
ttiak (TT) egysze rií (em ber, paraszt: 

hivatal nélkül)] plebejus, unus 
e midtis (homo nullo munere 
fungens) ; ingyen]gratis. 

t. estas ingyen dolgozni ] sine 
mercede opus facere; t. puas 
ingyen adni ] gratis dare. 

tuákes ingyen, hiába \ gratis, 
frusfra; * tákes . 
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* tuán (az) atyafi j cognatus, con-
sanguineus BE. 

t. erga igazi fiu | filius germa-
nus BHEB. 

tuarem (az) kifogni \ disjungere 
(equos) ; -rkalem (fr.) 

tukláce (az) (a házasok szüleinek 
kölcsönös megszólítása | nő
mén, quo conjugum parentes 
invicem se appellant). 

tugur, tubur ing \ indusium; * to-
gor, tugor C , tugur B. 

tugok : t. jing közönséges ember | 
homo vulgáris, de plebe; cf. 
tuak. 

* tu/át teljességgel [nem]\[ne]qua-
quam BAP. 

tungur: pu t. fakéreg \ cortex ar-
boris (exteriőr atque cras-
siorj. 

tustem kitalálni \ solvere, expli-
care (aenigma); -tularu (fr.) 

tusto találós mese \ aenigma; 
* tustó K. 

tusman (n) gonosz lélek, gonosz 
ember | daemon, homo infes-
tus R., ellenség | inimicus, 
hostis P . ; * C., tusmán va-
rázsló\magus B-VPC. 

t. sonoso rosszakaró, ellenség] 
malevolus, inimicus. 

tut (az) ÍZ, édesség | sapor, dulce-
do; * tot C. 

tútlo (az) édes \ dulcis; * tótla 
C B . 

tutlemam édesedni \ dulcemfieri. 
tutlemdem édesíteni \ dulcem 

rcddere. 

*totest- élvezni \frui, gustare B. 
*tútes (az) mindenütt, gyakran] 

ubique,saepe BAP., gyakran] 
sáepe W . 

tuná (az) üsző \juvenca, bucula B. 
tuno (az) füstnyilás ] foramen fu-

marium (in tectov.inpariete). 
tup hát | dorsum ; *. 

t. lu hátgerincz \ spina, ket t. 
kéz háta | dorsum manus. 

*túpín háttal fordulva vminek \ 
adverso tergo BAP. 

tubul- szabadítani | liberare P. 
tuvuras ház héja \ tabidatum (sub 

tecto domus). 
tuvurtos (az) túró \ tyros. 

t. vüt savó | serum. 
muno t. tojásból s édestejböl ké

szült étel | cibus ex ovis et lacte 
paratus. 

túmo cserfa \ quercus ; *tum C. 
tumerlá cserfaerd'ó \ quercetum. 

turnus folt | pannus, lacinia ; *tű-
mas C , túiniz, túm'is B. 

tumustem megfoltozni \ pannis 
resarcire; -stulam (fr.); *tű-
mastem C. 

* tumbak ólom \plumbum C. 
tumbal túlsó oldal \pars ulterior. 

tumbalne (loc.) túlsó félen, túl \ 
ultra. 

tumbalan, -bak (lat.) túlra, to
va | in partém nlteriorem, vd-
trorsum. 

tumbac (ábl.) túlnan \ e parte 
ulteriore* 

tur alap, fondamentom \ funda* 
mentum (aedijicii). 
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turá (ÖT) (egyenes irányú j direc-
tus) • meredek , merev f ar-
duus, rigidus • * egyenes | di-
rectusBh, 3,5. 

t. sir meredek part | ripa prae-
rupta • X. onzas mereven néz-
n i | oculos dejigere in quid. 

íurangdem meredekké csinálni \ 
ardunm facere (ex. tectum). 

turá egyenesen szemközt, átelle
nében | ex adverso, adversus ; 
* tűre C.; duré B . 

* duré küsna egyenesen fölött \ 
recto supra [eum] B . 

* törés ellen | adversus} contra 
B . K . 

* túra (ÖT) csend, béke \ tranquil-
litas, pax ; csendes, békével 
való | tranquillus, piacidus 
B. ; tör csendes \ quietus C. 

turlcm (OT) leülepedni \ subsi-
dere (aqua turbida) R. • *csil-
lapodni, nem kiabálni, hall
gatni | sedari, conticescere B.7 

törcm hallgatni \tacere C. 
túri ' (ÖT) pacsirta \ alauda. 
tur-gede gerlicze \ turtur • *tur-

ká 'da B. 
turkem szenvedni, tűrni \ páti, to-

lerare P . ; *tur^em, t'ír^em B. 
túrna (ÖT) daru \ grus ; * C. 
turzam dörzsölni \perfricare (lin-

tea} lavando) ; * turz- B. 
tul Híz | ignis; * B., tol C. 

tul-kü kova | silex; *tol-gű C. 
t. savamé tílzszerszám | ignia-

rium. 
t. sólom láng\flammq, 

tuletta többet, többé\amplius [non], 
túlem (ÖT) kendert tihlni\canna-

bim decorticare. 
túle kendertiló \ frangibulitm 

cannabinum. 
tulera kiabálni, lármázni | clama-

re, vociferari. 
ittulo hallgass\silentium teneas. 

tuluk (ÖT) árva \ orbus ; * túluk B. 
t. vate özvegyasszony \ vidua • 

* tuluk vüta B . 
t. pörjíng özvegyember\viduus. 

tükera érinteni | tangere- tükalam, 
-ldaiu (mt.), tükedem (fr.); 
* tikem kopogtatni \ pulsare 
BAPC.; t ikálam érinteni \ con-
tingere C. ; tíkal- B. 

ong tükalas keresztet vetni \ sig-
num crucis formare ; -ledem 

(fr.) 
* tikialt- rugdozni \ calcitrare 

BAPC. 

tü 'kö (ÖT) retesz, tolózár | obex, 
sera. 

tükelem reteszszel bezárni \ ob-
serare ; -ledem (fr.) 

tügatem köszörülni, leköszörülni f 
acuere, abacuere, deterere. 

tüganem elkopni \ atteri (culterj. 
tüng fa töve | stirps, hasis arboris 

(pu tüng) ; kezdet | princí
pium!•; eredeti, valódi\prin
cipális , primigenius, verus 
R., tuií P.; * t e n g , ting fa 
töve C. 

t. ilise eredeti lakos j primus in-
cola; t. lünizö valóságos neve | 
verum nomen ejus. 
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tüngalarn kezdeni j incipere; -le-
dem (ff.), -laldam (pass.) 
Rv tunalam P.; * tengálám, 
tingálam C.? tingalám kez
deni | incipere ; fogni j (ver
bum auxiliare tempus futu
rum denotans) B. 

tüngam (JT) megmerevedni, meg
fagyni | obrigescere, conge-
lari ; -ngedem (fr.) 

tüs terhes \ praegnans (pecus); 
* tüz F . 

tüska sereg\ gr ex, mtdtitudo (ani-
mantium). 

tüz: t. val küh'ó oldal \pars exte
riőr (parietis). 

tüzem ezer\mille; * tizem C , ti"-
zem B. 

tütürá' (az) köd | nebula; * teterá 
Cv titra' B. 

tütürá'n ködös \ nebulosus. 
tütürem (az) meg füstölni \ fumi-

gare, suffire; * titrem B. 
tüzo (ÖT) ékesség | ornatus. 

tüzlanem fölékesíteni magát j 
exornare se. 

tüzlandarem fölékesíteni \ exor
nare. 

tünemam tanulni \ discere; meg
szokni, hozzászokni | assue-
scere; tünemedem (fr.) • *to-
menám C , tumenam B. 

tünüktem tanítani | docere, -kte-
dem, -ktelam (fr.) R.; tu-
nuktem P . ; * tomdem C , 
tumdemB.,tumdakalem (fr.) 
B K . II. 

tünüktükteiataníttátni j edocen-

dum curáre, in disciplinam 
tradere • * tomdektem C. 

tün^á (ÖT) a világ \ mundus R.? tüáá 
menny \ coelum P . 

tünzügem megfúladni | sujfocari. 
tünzüktarem megfúlasztani J 

suffocare. 
tüp (ÖT): tüp ömne a kettős szekér

rúd közé fogott ló\equus in-
tra temonem bifurcum curru 
junctus. 

tüvülö holmiját megkímélő, jól 
őrzö\res suas bene servans. 

tüvüt, tüviitok épenséggel, egyáta-
lában [nem] \ omnino [non], 

tümüi* dob | tympanum. 
t. tója dobverőpálcza \plectrum  

tympani. 
tűr szél, part \ margó, ripa • él \ 

acies (securis) • * ter, tir C. 
tir, d'ir B. 

* trau : t. caska tál | lanx, pati
na B., pisa tírán éles élü\ 
acutus acie (gladius) BHÉB. 

türüsö szélsö\ inmargine positus. 
* di'rasta: koma d. útszélen j in 

mar giné viae B. 
* di'rbá -hoz \ ad: kü-d. kőhöz \ 

ad lapidem (allidere) B. 
* dirgíc szélétől, -tői \ a margi-

giné, ab B. 
türedam aratni j métere; * ture-

dam C.,tred- B. (item: nyírni | 
tondere BAP.) 

türüs, türüsok (a) egész} ép j inte
ger, totus. 

türvö ajak \ labium; * terva, tirvá 
C , t i ' rbáB, 
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türvencam prüsszögni \ sternuere; 
-ncedem (fr.) 

türlö (az) különféle \ diversus, va-
rius ; mód, minta | modus, 
exemplum. 

tide türlön e módon, ekképen\ 
hoc modo. 

türiem (az) kivarrni, hímezni \ acu 
pingere. 

türlömas himzés \ pictura acu 
facta. 

tül külső, kiint való \ extemus, ex
teriőr: 

tünö (loc.) kunt\extra, foris; 
* tü'na B.; tüná C. 

tűnösö külső | externus, exteriőr. 
tüan, tügö (lat.) ki \foras; *tü'-

ga, tü'ge B., tüge C. 
tüő (abl.) kívülről\extrinsecus, 

a foris ; * tüc C. 
tiilem (az) fizetni, megfizetni \sol-

vere (pecuniam) ; tüledcm 
(fr.); * tülem. 

tülügen héja\falco milvus. 
der (ter) ; * dor (tor): 

derne, dene (tenej -nál \ ad, 
apud; -val,-vel\cum; *dóno 
B v don C. 

deran (lat.) -hoz | ad ; -nál | apud 
(quem manere) ; * dórán B. 

deke, dek (derik) (lat.) -hoz\ 
ad; * dóko B., toko, tok 
(do-) C. 

deriő, deritf, dec (abl.) -tői, mel-
löl\ab} a latere R., toréc P.; 
* dórac, -cen B. ; torec, torc 
(do-) C. 

dérbe öv\cingulum BMK,6,8. 

sa (pron. demonstr.) : 
sáde az, amaz \ ille. 
sadenam, sade-kodom akkor \ 

tunc} illó tempore. 
sáde-verec, sadelan azért \prop-

terea P. 
sae; saj szép, jó\pulcher, bonus 

R., sáje, saj P.; *saj C. 
saj kotta maradjatok jó egész

ségben | valete. 
saemam szépülni \ pidchrum 

fieri. 
saemdem szépíteni, jobbíta

ni | pulchrum, meliorem fa
céré. 

saurem {az) fordítani, megfordí
tani | vertere, convertere; -ra-
lam (mt.); -rkalem (fr.) R.; 
sagurem P . ; * sárem K. C.? 

sariil-, sarai- B. K., sarkalem 
(fr.) BAP. 

sáurtos , sáortos fordulat, haj. 
lat | conversio, filexus. 

saurnem (az) fordúlni\se con
vertere; forogni | circumagi 
(vujem saurna forog a fe-
jem\vertigine corripior); -ná
lam (fr.); -naldem (mt.)ll.; 
sagurnem P . ; * sárnem B., 
sárnálám C. B. 

sakem (az) fölakasztani \suspen-
dere; -kaldem (mt.), -kal-
dam fölakasztani magét f se 
suspendere; * sakem, sakal-
tem C , sakem, sakem B., 
sákaltam (pass.) BAP. 

*süeS sakaltas nyakába borul
ni | cervicem cujus amplecti. 
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sákeíe (ÖT) kampó\uncus (cui 
quid suspenditur). 

* sagá mellett \ a latere, juxta, apud 
t ídan s. ő mellette \ apud eum • 
kórna s. az út mellett \ juxta 
viam B. 

* saják jövevény \ advena BAP. 
sajlem (ÖT) kiválasztani f eligere; 

-ledem (fr.) 
sánga (ÖT) homlok [ frons (-ntis) 

R.? sanga L. 
* sacem akarni} kívánni \ vette, 

cupere B . 
* kolás sacá haldoklik | animam 

ágit B. 
* saslem (or) jajgatni , sírni \ la. 

mentori, plorare BL., hábo
rogni | tumultuari BM.27,21. 

sazergem csorhásodni \ serratim 
scindi (culterj. 

sazergese csorba | locus serra
tim scissus. 

sazertem csorbát csinálni\ser-
ratim scindere. 

samlálik (ÖT) világ \ orbis terra-
rum, mundus; * sándálak 
C, sandálik világ | mundus, 
ország, föld j terra, regnum 
B. 

sandal'e ülövas [ incus. 
sap : sap-kandra gyeplő \ habena ,• 

* sap gyeplő \ habena C. 
* sá 'bá : s. pudurtis galy \ sarmenta 

BAP. 

sava (ÖT) kasza\falx foenaria. 
savamé : tul s. tüzszerszám \ ignia-

rium. 
sámerök, samorök, -rek {at) fia

tal, ifjú \juvenis- * sa 'merek 
BR. 

samrökemam megifjodni \ju-
venescere; -emedem (fr-) 

* sámín, sámán tévelygő \ errans: 
s. k o m a tév-út \ error viae. 
s. kesa tévelgő\errabundus B. 

sar (ÖT) sereg, hadsereg \ exercitus-
* sar BAP. 

sar barnás sárga, mézszín \fulvus 
(equus.J 

saravoc kulcs \ clavis; * saravag 
C , sarabác B. 

s. köveg lakat | claustrum, 
sárem (ÖT) gyep\cespes j *sirém 

B. 
sársi (ÖT) veréb \passer. 
* sarlá sarló \falx B . 
sálma serpenyő \ sartago, fri-

xorium; * selma C. 
s. muno tátotta \ ova frixa. 

se (pron. demonst): 
sede ez, emez \ hic • * séda az \ 

is, ille B v seda C. 
* sédasta ott \ ibi B., sedesta C. 
sedezak, -ken ide \ huc R.; * sc-

daska , sedasáken oda \ eo, 
illuc B., sedeská C , sedes-
kebek addig]eo usque C. 

sedezee, -öen innét \ hinc; * sé-
dasec, -cen onnét \ inde, illinc 
B., sedesec C. 

sengé úgy \ eo modo B . 
sengem (ÖT) meggyőzni, fölülmúl

ni j devincere, superare R., 
senem P. ; * singem B. 

* sederá padlat, padozat \ pavimen-
tum, tábulatum C. 
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sen (Ö-T) szín\color, species (sae 
senze ulo szép színe van j 
valetudinem vultu prodit). 

senle szép, jeles \speciosus. 
* sepnern megfogyni, elsoványod-

ni\vires et corpus amittere 
BMK. 9, is., sepnasa holdkóros J 
lunaticus BM. 4, 24. 

seven kék posztókaftán \ indumen-
tum (nuptiale) coloris caeru-
lei, e panno confectum. 

semen szerint, módjára \ secun-
dum, ad modum, more; * sé
min B. 

* semel-, sernál- vigasztalni \ con-
solari Br.. 

será (ÖT) sör\cerevisia; * s r a C.; 

cf. purá. 
seralera (ÖT) elreteszelni, bezárni \ 

obserare, claudere; *suraleni 
BAP. 

seretá (ÖT) bigecsi baktop \ aego-
podium podagraria. 

serem haragudni | irasci. 
serektem megharagítani, uszí-

tani\ad iram excitare, irri-
tare, instigare; -ktolam (fr.) 

s; r ték haragos,ingerült \ iratus, 
irritaius. 

sergá (ÖT) fülönfüggők j msigne 
aurium. 

serlagem (ÖT) kegyelmezni \indul-
gere, parcere (deus) (kudál-
de ; serláge bocsáss meg, ke
gyelmezzél | ignosce, misere-
re!); *sörla^em,sorla^em üd-
vezíteni\salvum facere HAT., 
serlagem F . 

sí (Ö-T) tisztelet, megtiszteltetés | ho-
nor. 

* sigirem (ÖT) kiáltani, kiabálni \ 
clamare, vociferari C , sig-
rem B. ; sigralam (fr.) BAP. 

sitem (az) elég lenni, elégedni \ sa-
tis esse, sufficere, contentum 
esse; *B. (kacken s. jóllakni | 
cibo satiari). 

* sita elég | satis (satis est) C , 
sitá B. 

sitarem (ÖT) eléggé tenni, elégí
teni [ satisfacere, satiare; *B. 

* s'ísi'rnem elszakadni vkitöl, meg
válni | disjnngi, discedere a 
quo BAP. 21, l. 

sisna (Ö-T) disznó \ sus R., siisnii L.; 
* sasná C. B. 

uzo s. kandisznó\aper. 
* simr-: simrén anzas irigyeim | 

invidere BG. 5,29. 
sir part \ ripa, littus ; * sir. 
* sira' szurok \pix BL. 

sirá'n szurkos\picatus BAPC. 
* sirem (Ö-T) írni \ scribere C. B. j 

-rkalem (fr.) C; -raltem (ont., 
dim.) C. 

* siremas levél j epistola, C. ; sir-
mas irás, irat f scriptum B. 

* ssi 'rma (sic !) párducz | leopar-
dus BAPC. 13,2. 

sílem háló, gyalom | rete. 
s. sinza hálószem j macula retis. 

soklatan récze [ anas (a. clangula í) 
sogá (ÖT) gallér \ galerus, colla-

rium. 
sobalá (ÖT) kanál \ cochlear; * sa-

vala C. 
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sóvo tenyér j 'pálma manus; * sava 
taps, pofonütés [flctus pál
máé manus C. 

sovem (<TT) tapsolni \ plaudere ; 
pofonütni | colaphum impin-
gere; -valdam (dim.); * se-
vem C , sabem, sebem B. ; 

sevalam (mt.) BL. 
sovén koldas megpofozni \ cola-

phis percutere. 
sopkalem tapsolgatni | plausi-

tare. 
sómul ügy, dolog \ negotium; al

kalom | occasio ; * samíl W. 
sorasem (ÖT) megegyezni, kibékül

ni \ pacto constituere quid 
cum quo, reconciliari; házas
sági alkut kötni | pactionem 
nuptialem facere; illeni | de-
cere, convenire; -sédem (fr.); 
* sarasem kibékülni [reconci
liari C. 

sorasmas leánykérés | nuptia-
rum conciliatio. 

*sarásema i'd'ir (vkinek) eljegy-
zett leány \puella cui despon-
sa BAPC. 

sorastarem kibékíteni \ reconci-
liare P . 

sorta (ÖT) gyertya j candela; * sartá. 
s. kece halottak ünnepe \ fera-

lia. 
sinza s. szem-lencse [ lens ocidi. 

sorvalem (G-T) kérni, könyörögni \ 
rogare, supplicare; *sarva-
lem C , sarbalam B., sárba-
lem K. 

solá {(Tt) ostor \Jlagellum; * sala. 

solem lekaszálni\demelere; -lka-
lem (fr.) 

solkalem (ÖT) lobogtatni , csóvál
ni | vibrare, motare (suda-
rium, caudam). 

sólom (ÖT) : tul s. láng \ fiammá • 
* sálam BHÉB. 

sörem igérni\promittere; * akar
ni, kívánni \velle, cupere. 

sörmas igéret\promissum. 
söldörá fekvőhely a padláson \ cu-

biculum, dormitoriumsub tec-
tó domus. 

suárluk (ÖT) zabola | frenum.; 
*BJK. 

sukem letérdepelni \ genua submit-
tere ; -kedem (fr.); * sukal-
tem (mt.) B. 

suken sogolas térdepelni, tér
den állani | genibus niocum 
esse. 

súkur (ÖT) czipó \ panis (Laib); 
* kenyér \panis. 

súto (ÖT) világos \ lucidus; világos
ság | lux; * sóta világos C, 
világosság, fény \ lux, spen-
dor B. 

s. kece fényes nap \ dies darus; 
tul s. tűz világa, fénye \can-
dor, splendor ignis. 

sutom estas világítani \ lucem 
praebere (candela). 

sutemam világosodni \ lucidum, 
féri, elucescere ; * sotemam 
C. sotemam, sotemáltam B. 

sutem darem világosítani, fénye
síteni | lucidum, splendidum 
facere; *sotemdem C v so-
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temdarem fény éltetni | splen-
dentem facere B. 

* sotalgeni fényleni \ splendere 
B K . II. 

sűsor (Ö-T) megsebesített, sértett \ 
saucius, laesus; seb, beteg
ségi baj | vulnus , morbus R., 
susir L.; * súser beteg \ aeg-
rotus C, seb | vulnus BK. n. 

susurgem, -gemara, -galdam 
megbetegedni \ morbum con-
trahere ; -gedein (fr.); * su-
sergem C. 

susurtem sebesíteni,megsérteni \ 
sauciare, laedere; -tedem 
(fr.); * susertem B. 

*súsu (az) öröm f gaudium; víg \ lae-
tus: s. lias örülni, vigaszta
lódni | laetaii, se consolari B.? 

víg K.; sunc víg K. 
suslo a hársbocskor fonására való 

vaseszköz f instrumentum fer-
reum, quo ad perones e libro 
plectendos utuntur. 

súzo Mm nyiifajd\tetrao. 
surán bor\ corium. 
surt (<rr) telek (ház s a kozzá való 

jószág) | domus et fundus ; 
s. olmo elhagyott házhely | locus, 

ubi quondam domus fűit. 
sulein (Ö-T) kiváltani, megváltani | 

redimere; *B. 
* sul'em szólni, ígérni | dicere, pro-

mittere BL. 
*súíema igére,t\promissum BL. 

súluk (CT) M??, vétek | peccatum; *. 
sulukán 6#ncte; vétkes \ pecca-

tor ; *. 

sulukandarem vétkessé tenni, 
megbotránkoztatni | ad pecca
tum adducere, scandalizare. 

süan lakodalom, nász\nuptiae; 
* süán C , suján B. 

s. vuj vöfél\yaranymphus. 
* sük hulladék , szemét \ quisqui-

liae. 
* kol s. halpikkely \ squamaepis-

cium C. 
sü'gö szú | ímea; teredo. 
sügö kol (<rr) só'ra; | acipenser 

ruthenus. 
süsarem megereszteni\remittere, re-

laxare (ex.g. poldos gombot \ 
globulum vestis). 

süva'n (or) kelés \ ulcus, aposte<na; 
* suván BAPC. 

sürnürlem eldőlni, hengeredni \ 
collabi, devolvi; -rlülam (fr.); 
* semerlem összeroskadni | 
corruere BP. n. 

sümürlen vozas elesni | collabi, 
concidere. 

sürii'm (at) gb'z, pára \ vapor. 
sürtnem megbotlani | pedem offen-

dere ; -nülam (fr.) ; * sirt-
nern B.? sertneru C. 

* sirtniktem megütni \ ojfendere, 
allidere (pedem ad quid) BR. 

zaj vid. izáj. 
* zar B v zára C. -nyi (cf. nare). 

ruazar mennyi j quantum B.; má
zára C. 

nangajera vid. s. v. nálam. 
nasmak hímzett szalag} melylyel a 

sarpan-í kötik \ fascia acu 
picta, qua sarpan ligatur. 
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* námarluk üdvözülés j salus ae-
terna: -lukam moes üdvözül \ 
beatus fit^Q. 

námes (a) szégyen | ignominia, tur-
pitudo; *námas C, námas B. 

* namasan szégyenes, utálatos \ 
turpis, foedus C. 

námesteme szemtelen \impudens; 
* námastema C.; námasír id. 
B. 

nameslanem szégyelleni magát, 
szégyenkedni \pudore affici ; 
* namaslanem B. 

nameslandarem megszégyeníte-
ni \pudore v. ignominia affi-
cere. 

* namas'írlanem szemtelenkedni, 
szeméremtelenkedni \ impuden-
terv. impudice se gerere. BK.II. 

namiem vid. s. v. nálam, 
náre -nyi • * nar B. 

tunáre annyi j tantum. 
vit' til^e n. öt hónapnyi id'ó j spa-

tium guinque mensium. 
nárin^e sárga \flavus ; *náranza 

C.; nárandza BAPC. 
narin^emam, -§angam sárgul

ni \ flavescere; * narandze-
mam K. 

narin^emdem; -gangdem sár-
gítani\flavum reddere. 

nálam venni | sumeré, emere ; -le-
dem (fr.) ; * nálam B . , ná
lam C. 

*ederem n. feleséget venni | 
uxorem sumeré C 

nan-gajem (i. e.: nalen-kajem), 
elvinni | abducere, avehere, 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 
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asportare, -jedem (fr.);*n'án-
gejcm C , nangejem B. 

namiem fi. e.: nalen-miem) oda-
vinni\adducere, advehere, ad-
ferre, -iedem ffr.); * nal'-mi-
e m BMK. 10,13. B P . I. 

néngez (W) alapgerenda \ trabs 
fundamentális. 

* nécke: neckem kedvesem \ mi 
care! K. 

* nezér (57) szegény \pauper , ege-
nus. 

* nezérluk szegénység} ínség | 
pavpertas, egestas B. 

nezeremam elszegényedni | pau-
peremfieri C , nezeremam B. 

nezeremdem elszegényíteni \ 
panperem facere B. 

nemesken, n.-matke, n.-jotke ed
dig , mostanig | hactenus 7 ad-
huc • * nemeiken jakte B. 

némer (<xr) kása \ puls e farina 
avenacea ; * némer C., cf. 
pulámog. 

ner orr \ nasus; *ner; nér C , nerB. 
n. lavra takony f mucus. 

nerem szunyadni, elszunyadni \ 
piacidé dormire, obdormisce-
re; *. 

nérge borz \ ursus meles. 
nelarn nyelni, lenyelni | glutire, de-

vorare, -ledem ffr.) ; * ne
larn C , nelam B. 

ni, ni hárs, mélyből bocskort fon
nak \J ibér arbor is, ex quope-
rones plectunt. 

ni — at (pronomina negativa for
máns ex interrogativisj : 

26 
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niköát senki \ nemo; * niküát, 
niküzat, nigát B v nigüat C. 

nimát (i. e. niinoat) semmi \ 
nihil; * B. 

nikustát sehol \ nusquam ; * B.? 

nigustátK., nigüstát C. 
nikunamat soha j nunquam; *B.; 

nigünámat C. — etc. 
nialdeni megsimítani \permulcere ; 

-lkalem (fr.); * nialtem meg
simítani , megkenni \permul-
cere, perlinere B. 

nine ezek | hi (sing. tide); * nina 
azok, ok | üli, ii C , ní'na B. 

nil négy | quatuor • *. 
nilit (num. substantivum) négy \ 

quatuor. 
nille negyven\quadraginta; *nil-

le, nillu Cv nillu B. 
nilemise, -mise, niletise negye

dik | quartus; * nilimse C, 
nilimsa B. 

nilemiste negyednap | quarto 
posthac die. 

noÖko nedves | humidus, madidus ; 
*nacka nedvesség | humor BL. 

noökemam nedvesedni j humes-
cere. 

nockemdem megnedvesíteni\hu-
mectare. 

nosmo hal-kopoltyú | branchia. 
* nodam lopódzni, kullogni \fur-

tim accedere, pedetentim pro-
cedere BTIM. n, 3, c. 

nolgo siVna sztY (?) | ulmus campes-
tris. 

nólugaz fehér jegenye j afo'es jt?/-
cea. 

nolgazla / . j . erdö\silva abie-
tum p. 

nöktam, nükt- nyúzni\deglubere. 
nöstölam gyúrni, dagasztani \ de-

psere ; -ledem (fr.) 
nÖ'ngük tészta \ massa, farina ex 

aqua subacta ; * nü'nzik: sa-
pa n. kovász \fermentum Bo. 

nöreni ázni | madescere; -redem 
(fr.); -raldam ázódni, meg
ázni | madefieri ; * nöreni C. 

nörtera áztatni \ madefacere; 
•tölam (fr.); * nörtem C. B. 

nörgas porczogó [ cartilago. 
* nö'rga sarj, hajtás | germen, sur-

culus. 
nugudo sürü\crassus, spissus (li-

quor); * nogoda, nuguda C. 
nugudemara megsilrüdni | cras-

sescere, condensari; *nogo-
deniám, nugudemám C. 

nuguderndem megsüríteni \ con-
densare. 

*nújema! no, rajta | age, agedum ! 
K. 

nus csuka \ esox lucius ; * C 
* nuz csalán | urtica C. 
nuno ok, azok | ii, üli (sing. tudó) 

R. P. 
numál alul való \ quod infra est; 

*mma'l (jud-nimá'lészak\se-
ptentrio) B. 

numálne (loc.) alatt | infra, sub 
P.; * nima'lna B., nömalne 
C. 

numálke (lat.) alá \ sub P.; * ni-
ma'ka, nima'lan B,7 nöma-
ke, nömak C. 
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* niméc (abl.J alól | ex imo} 

H3i> uojipb B., nömác C. 
numalam vinni, hordani j ferre, 

portare; -lestam (fr); * na-
malam. 

numáldes teher \ onus ; * namál-
tis B. 

numalöktem vüetni\portandwm 
curare; * namalektem B. 

nur rnezö, szántóföld \ ager ; *. 
nurguío fecske \ hirundo. 
nulem nyalni \ lingere, lambere; 

-ledem (fr.); -lalam (mt.); 
* nulem C. BL. 

nuldem fogaival elharapni, le
rágni | demordere, abrodere. 

nü'skö tompa | hebes ; * niske C. 
* niskemám eltompulni f hebes-

cere. 
* niskemdem tompítani | hebe-

tare. 
nüstalam (ner) orrát fúni | emun-

gere ; -ledem (fr.) ; * nüsta
lam C. 

* nüsma mag, magszem \ granum. 
*nüz: n.-vécén hátulról\a tergo B. 
nüzam vakarni \ scabere ; -zedem 

(fr.); -zaldem (mi.); * nö-
zam dörzsölni \ terére EL, niz-
törölni, kitörölni \ abstergere, 
delére BAPC. 

nüzüs vakaró\sirigilis (ömne n.) 
* niziktem: niziktem-goltas le

borotválni \ detondere (crines) 
BK. I. 

nürgemis tejföl, tejszín \flos lactis. 
* pak mindig \ perpetuo, semper 

BL. 

p. istas megigazítni, rendbe hoz
ni | corrigére, in ordinem re • 
digere BTIT. Í, 5. 

pakcá (n) kert, konyhakert \ hor-
tus, hortus olitorius. 

pakma rest, lusta | ignavus, segnis 
(ex.g. equus, qui flagellum 
tolerat) 

pakmangam elrestülni\ignavum 
féri. 

pagalem(í7; GT) becsülni, tisztelni \ 
aestimare, magni facere ; -le
dem (fr.). 

pagar (or) zúza \ ventriculus avium. 
kocino p. bögy \ ingluvies (koc-

mo, a verbo: kockám), 
paj (JT) rész \pars; * C , rész, osz

tályrész | pars, portio; tag 
(testrész) \ membrum B. 

pajlem osztani, elosztani \divi-
dere, partiri; -ledem (fr.); 
* pajlem. 

pajlaldam elosztódni, eloszlani [ 
dividi; * pajlaltam B. 

páca (<rt) bárány \ agnus; *pata C. 
pacám estas bárányozni j agnum 

parere. 
pacang- fetrengeni \ se volutare 

BMK. P, 10. B P . 11. 
paőas: ik. p. egyszerű \ simplex ; 

kok p. kettős \ duplex; * pa-
cás B., pagaz C. (ves p. má
sodszor | altéra vice B.) 

pacasán: kum p. három emele
tit | trium contignationum 
(domus) B. 

pacémse darázs \ vespa. 
pasa munka, dolog \ opus, fac-

26* 
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tum , res; * pasa C , pasa 
B. 

pasam estas dolgozni \ opus fa
céré, operare. 

pasáce v. pasa-estese, pasaste-
se munkás (dologtevő) | ope-
rarius. 

paskár szegek, melyekre a húro
kat fölcsavarják | clavi, qui-
bus chordae intenduntur. 

pasténge vid. post. 
* pátár nagyon, igen, leg-\valde, 

quam maximé: p. kugo igen 
nagy | permagnus; p . jazo 
legjobb | optimus B. 

patarak olló\forfex. 
* pátal fecstej, gulászta \ cremor, 

colostrum C. 
padestem aprítani, apróra vágni [ 

minutim consecare • -stelam 
(fr.); -staldam (pass) 

pasú (ÖT) mező \ campus, árva. 
páskec (ÖT) lépcső, garádics | sca-

lae. 
paslok (ÖT) fék | capistrum (e cor-

tice tiliaceo) C. 
párnás forrás \fons} scaturigo. 
párak női szeméremtest \pars mu-

liebris, muliebria. 
parenge (Ö-T) burgonya, krumpli \ 

fructus solaüi tuberosi. 
parém (Ö-T) ünnep \festum, dies 

festus. 
paremam gyógyulni f sanescere, 

convalescere ; * B., paremam 
C. 

paremdem gyógyítani | sanare; 
-delam (fr.) ; * paremdem. 

paris nyereség | lucrum. 
párom, parem (Ö-T) adósság \ debi-

tum, aes alienum. 
paroman adós, debitor, obaera-

tus. 
* pargá félénk, gyáva \ timidus, 

ignavus BAPC.2I, 8. K. 

* par- (part-?) kinyitni | aperire 
(januam) BAP. 12, 44. (párté 
nem nyitott | non aperuit); 
cf pockain, 

párdas (Ö-T) piros szárnyú ponty | 
cyprinus rutilus R., pardás V. 

párna (Ö-T) ujj | digitus; * parriá. 
kaza p . kis ujj | digitus mini-

mus, kozar p. mutató ujj \ d. 
index; lümdeme p. (nevet
len) negyedik ujj \ d. medici-
nalis; kugo vuj p. hüvelyk
ujj \pollex. 

jol p. lábujj \ digitus ptdis. 
parnas gyüszii \ digitale (suto-

rium). 
* p a l : 

palna másutt | alibi; pak (vak) 
másuvá\aliorsum, pac (vac) 
másunnan \ aliunde C. 

palán (ÖT) kánya bangita\vibur-
num opidus. 

pále (ÖT) jegy, jel | nóta, signum ; 
czél\scopus; * pale C.; pala 
B. 

p. lüas czélt lőni \ ad scopum 
destinatum jaculari; palem 
estas jegyet csinálni, megje
gyezni | nota.m facére, no-
tare. 

palán jegyezett | notatus. 



palem (ar) megtudni, megismerni \ 
comperire, cognoscere; pale-
dem (fr.) • * palem B.; pa-
íektem észrevenni \ animad-
vertere BL. U, t 

páleme ismerős \ notus. 
páledeme ismeretlen \ ignotus. 
* páld'ir-: zi'ra paldirma godam 

virradatkor | quum dilucescit 
BM. 28,1. 

*pálásem kölcsönösen megismer
ni \ invicem cognoscere BK. n. 
8,1 . 

péngede erős, erősen tartó \ fir-
mus; fösvény \ avarus • pi'n-
gada B.; * pingádá fösvény 
C. 

pengedemam,-emaldam ei'ősöd-
ni \firmari; *pingedemam B. 

pengedemdem erősíteni \firma-
re ; * pingedemdem B. 

péce sövény, kerítés \ sepes, sep-
tum; * piőa B. 

pecern bekeríteni (kerítéssel) \ 
sepire , consepire ; pecedem 
(fr.); * picém B. (piöam pi
cén kerítést csinált \ septum 
fecit). 

pécke köszörű-kő \ cos. 
peckes kucas a k.-re tartani, 

köszörülni \ cote acuere. 
peckemes sötét \ obscurus R., pec-

kémis P; * pickémes B. (pic-
kém BR. IS. 12.); peckeda, pic-
kedá, C , pickátá BP. II. 

* (peckemam): peckemes, pic
kémes besötétedik | tenebres-
cit C. 
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* pickemsaltam elsötétülni \ obs-
curari. 

peckemdem elsötétíteni \ obscu-
rare P . ; *pickatajemdem 
B K . I I . 

pes (CT) igen, nagyon \ valde, mag-
nopere; * pis. 

peskedelanem fösvénykedni \ par-
cum, tennacem esse RCSM. 63. 
(cf. veékes). 

pez keztyil \ manica, chirotheca ; 
* pizgom C , pizkóm K., cf. 
kom. 

peterem (GT) zárni \ claudere, ope-
rire; -rkalem (fr,); * pitrem 
C. B.; pitrektem (eff.) B. 

peteraldam, peternem záródni\ 
claudi. 

pétertes födél \ operculum. 
péstel hosszutoll\plvma longior R., 

pastil L. [rem. 
perem megütni \férire, icere; *pá-

permas ütés \ ictus. 
pérke (a) isten áldása,' gyarapo-

podás\dei favor} proventus, 
incrementum Rv pereket V.; 
*perké (item: haszon, nye
reség \lucrum) B. 

* perkejan , perkeán áldásos, 
termékeny | prosper, fertilis 
B A P . BKOL. 

perce pörce (at) szem \ granum 
(frumenti); szál (szalma, fii, 
haj)| singuli cauliculi, culmi ; 
* pi'rca, pirc B. 

olom-p. szalmaszál \ culmus, sti-
pula straminea; üp-p. haj
szál \capillus ; *üp-pirca B. 
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* pertari' elsőben, eleinte] primum, 
•initio K.; pertari', pertari'sa 
első\primus B. ; pertári,-rise 
C. 

pervoj ((>) először, elsőben \ pri
mum R. pervej P.; *pervi'> 
pervé eWbb\prius B. 

pervojso elsÖ\prinms; *pervi'-
sa, pervi's előbbi, első \ prior, 
primus B. 

pel oldal, fél \ latus,pars ; cf. vei. 
pelen -nál, mellett \ ad, juxtá-
peleste, veleste (loc.) félen\in 

parte, a parte, 
peleske, Tpelesfelé\versus(ex.g. 

ola p. urbem v.) 
pelec felől \ a parte, e regioné • 

* péfec B. 
pela'k ajándék | donum P. 
pélc, pel fél | dimidinm ; *pele, 

pele C , pel B. 
pel-jut éjfél\media nox; *jud-

pel B. 
* pel sinza-dono fél szemmel \ 

uno oculo • pel-sinzán/e/sze-
mü\nnocidus K. 

iktat pele másfél \ unus dimi-
diatusque, sesqui ; *iktak 
pelak C. (í-ák p. másfél év\ 
annus et dimidius, kum ke-
cák p. r. egyedfél nap | trés 
dies et d. B. 

pelestem beszélleni, szólni | logui, 
verba facere; *B . ; súgni \ 
susurrare C. 

*pelestede elhallgatott (nem 
szólt) | conticuil B. 

peledaro, -daldam virágozni \ flo-

rere ; -destam (fr); * pel'ed-
B. 

pelódes virág [fos, *perédisB. 
pelerme posz méh \ apis terrestris. 
pel'.Iem : p. ü. olvasztott vaj \ bu-

tyrum excoctum. 
pi, pí kutya \ canis • * C», pi B. 
piai szerencse \fortuna • *piál C, 

pijal, pijál B. 
pialan szerencsés \ fortunatus, 

beatus ; * piálan C , pijalán, 
pijála'n B. 

*pijáltema szerencsétlen | infor-
tunatus B. 

piaiam hunyorítani \ nictari, pal-
pebrare ; -ledem (fr.) 

piks nyil\sagitta; *pik, pík lán-
dsa f lancea, hasta C, pi'ksa, 
piks nyű \ sagitta B. 

piktem fojtani \ suffocare ; -tedem 
(fr.) ; * píiktem BAPC. 

piktaldam megfojtódni \ suffo-
cnri; * piktanaltam , pükta-
naltam (? piktaltam) föl
akasztani , megfojtani ma
gát | se suspendere, se stran-
gulare. 

piktezaldam hebegni, megakad
ni beszédben \ haesitare lin-
gua. 

*pigar hordó \ dolium C.j tál | lanx, 
patina B. 

pi'ee iramszarvas \ cervus taran-
dus ; *puca C , púse BTIM. n. 
4, 13. 

pizam hozzáragadni | adhaeresce-
re • birkózni | luctari • meg
gy uladni\inardescere ; pize-
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dem (fr.); * pizam hozzára
gadni, ragaszkodni \ adhae-
rescere, adhaerere B. 

piziktem ragasztani \ affigere ; 
meggyujtani\accendere; -kto 
lam (fr.) ; * pizektem gyúj
tani, szítni j accendere, exci-
tare (ignem) BAP. 

pizedelam birkózni, küzdeni\ 
luctari, certare P.; *B. K. 

*pizgem sugdosni, susárolni\su-
surrare, insusurrare BE. 

-*pizgensaistas rágalmazni | cri* 
minari, de fáma cujus detra-
liere BK. H. 

pidam kötni, kötözni \ Ugaré, revin-
cire; -destam (fr.); -daldam 
bekötödni \ obiigari; * pid- B. 

pi'tman kötözött vmi [ ligatum 
quid. 

pi'se éles \ acutus; gyors \ acer, ce-
lev; * pise C , pi'sá (item: 
gonosz\malitiosus) B. 

pisin gyorsan \ celeriter. 
pisémam élesedni \acui. 
pisemdem , -darem élesíteni \ 

acuere. 
pi'ste hársfa j tilia ; *C. 

pisterlá hársfaerdő \silva tilia-
rum. 

*pisman határszél\fines, limes B. 
pizirem nyomni, sajtolni | premere, 

prelo comprimere R.; P.; *pi-
zirtem B. 

pizlé fojtás berkenye j sorbus do-
mestica; * pisilmá C. 

pi're farkas \ lupus; * píré C , pir 
B. 

*pir- metélni \ praecidere, ampu-
tare: jir pirsasluk circumci-
sio Bh. 

*pirt egy keveset, nem sokat \ 
paullulum B. 

p. köles nagyot hall | surdaster 
est B. 

pil felhő | nubes ; * C, pjül, pil B. 
pilán felhős \ nubilus ; * C. 
* pjülkom, pilkom ég (égbolto-

tozat) | coelum (cf. kom) / 
pjül pundas ég \ coelum , ho-
rizon B. 

piliks fül | auris R., pilikse P., 
pilis L.; * peles G., pils B. 

piliksteme süket | surdus • * pil-
sedema B. 

póksel&ö.sep | médium rei; *poksal. 
pokselne (loc.) középen; köze

pett | in medio, inter; * pok-
sálne. 

pokselnese középső, medius. 
pokselan, poksek (lat.) közép

be ; közepébe \ in médium, in; 
*poksálan? poksákaB., pok-
sak C. 

poksSeö középből, közepéből \ e 
medio; * pokscc. 

poksum dér\pruina. 
pöktem hajtani \ agere, pellere; 

-tolam (fr.); * pöktem va
dászni | venari C , hajtani, 
üldözni\a gere, persequi B.; 
poktalam (dim,) C. 

pokro (ö"r) vetési konkoly (?) | 

agrostemma Grithago (?). 
pogem (<TT) összeszedni, gyűjteni] 

coliigere; *. 
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pokalem (i.e. pogkalem) szede
getni j collectare. 

pogonem (ÖT) Összegyűlni \ col-
ligi, convenire; * poganem, 
-naltam B. 

pogunomas gyűlés \ conventus. 
pojan (CTT) gazdag | dives; * paján. 

pojanluk gazdagság j divitiae; 
* pajánluk B. 

pojem (ÖT) gazdagodni \ divitem 
fieri; -jcdem (fr.) ; *pajem. 

*pajdarem gazdagítani | divi
tem facere BK. ír. 

pongo gomba \fungus. 
poc ; poc fark \ cauda ; * pa§ C , 

paőB. 
pus-poc hajókormány | guberna-

culum; * pus-pac B. 
poces után \ post; hátul\atergo 

Rv végre\postremo P.; *pa-
ces végre\postremoK. 

poee-la egymásután \ altér post 
alterum. 

* Pa0> packic &£só'w | sero C. 
pockain nyitni, megnyitni laperi

re ; -kedem (fr.) ; * pa^ana, 
-^alam (dim.) C, pacám B. 
(C. conjunctivum verbi pa-
§am dicit partnem esse, cf. 
par-). 

poculdam nyílni j aperiri, pate-
fieri; pocoldedem (fr.); *pa-
celtam B. 

pockama ezüstpénzekkel kirakott 
mellrevaló \ pectorale numis 
argenteis distinctum. 

pockáldes csalán \ urtica. 
pockem megrázni, kirázni \ con-

cutere, excutere; pockaidéin 
(mt.J; * packaltem B. 

pos (ÖT) : póskudo szomszéd | vici-
nus ; *páskuda. 

póstos nemez | lana coactilis; *par-
tas C. (utvidetur, pastas est 
restituendum). 

post (cf. poc) : postek után \ post, 
a tergo ; *pastek. 

postekse utáni \ quipost est, sub-
sequens. 

pasténge, pastengese utolsó \ 
postremus. 

pasténges utoljára, végre\po-
stremo. 

póz fúvó \follis. 
*pozem elemelni \ tollere (ex. g. 

opercidum) C.; cf. pockain. 
potkatlan\ahenum; *pa tC v pad 

B. 
ragé p. kagyló | testa cochleae. 

potem (pet-, pat-) (ÖT) végződni, 
elfogyni \finiri, ad exitum ve-
nire; -tedem (fr.); *pitemB, 

potemas vég, végződés \ finis, 
exitus. 

potarem végezni \fnire ; (prae-
misso gerundio, cf. NyK. IV, 
89.); -redem, -rkalem (fr.); 
* pitarem C, pitarem B. 

potártes vég, elvégzés \finis, con-
fectio. 

* pitez- végződni J jinem habere 
B. 

podá (ÖT) szeg \ clavus; * C. 
p, keras szeget beverni\clavum 

defigere. 
podalem szegezni | clavis affi-
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gere ; -ledcm (fr.) ; * puda-
lemB. 

podestam pattogni | crepare (ex. 
lignum ardens); -stolani (fr.) 

podorgem eltörni \frangi} rumpi ; 
-rgolam (fr.); *podergem 
C , pudurgem B. 

pödörtem eltÖrni\frangere, rum
pere , -tolam (fr.) ; * poder-
tem C, pudertemB. 

pudurguso töredék \ fragmen
tum ; * pudurga: kinda p. 
kenyérmorzsa\frustulum pa-
nis B. 

podolam szörpenteni, kanállal en
ni | sorbm^e, cochleari edere ; 
-lestam (fr.) ; * podalam C , 
podalam, podolam kóstolni \ 
gustare B. 

posana (az) sógor (két nötestvér-
nek férjei) | sororum mariti. 

posem elcsendesedni | conticescere • 
elbújni \ se abdere; * pusem 
elrejtőzni \ se occultare B. 

*postarem (az) szedni,összeszedni\ 
coliigere B. 

posna (az) külön \ separatus, se-
cretus / separatim , seorsum ; 
* pasná. 

p. lektas különmenni, osztályt 
csinálni \ secedere, partiri 
cum quo. 

-lec posna nélkül \ sine} absque; 
* -gi'c pasna B. 

pasnanis személy, egyén \perso
na, individuum W. 

pondas szakái \ bárba; *pandas 
Cv pandaks S. 

* popem beszéllni, szólni \ loqui C , 
popem B. 

pómuz kebel | sinus. 
usmap. szájöböl | cavum orisan-

ticum (inter dentes et genas). 
pomzaldam fölébredni | experge-

féri; -ldolam (fr.). 
* porán (az) záporeső, zivatar \ 

nimbus, pro cella B. 
porkó (purkó): 

* ket p. kéz-szár, alkar \ bra-
chium. 

jol p. lábszár \ tibia. 
üponem p. vid. s. v. üp. 
sörmüc purkó kantárszíj \ ló

rum freni. 
polvuj térd \ genu; polba L.; *pol-

vuj C , polviij B. 
* pulvujtem térdepelni \ genibus 

nixum esse B. 
polsem (az) segíteni \juvare, ad-

juvare; * palsem. 
póldos gomb j globulus. 

poldostern begombolni \ globulis 
constringere (véstem). 

poldorán medve tapsir | heracleum 
sphondilium. 

polméze gonosz, veszett, vad\sae-
vus, rabidus, ferox. 

p. pi gonosz, harapós kutya\ 
canis mordax. 

polmezemam<jfonos2 stb. lenni\ 
saevum etc. fieri. 

pöken (az) szék\sella. 
moklak p. ülő töke ] truncus ar-

boris, qui est sellae loco. 
pö'cös veres áfonya | vaccinium 

vitis idaeae; * pöj-jeá C. 
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torna p. moh-áfonya ] vaecinium 
oxycoccos. 

pöcöstem egyet hunyorítani | nic-
tare ; -stolam (fr.J 

pöstem letenni \ponere R., pöstö-
lam (fr.); pistem P.; *pistem. 

pö'stür ingelön való hímzés \pictu-
ra acu facta in aritica "parte 
indusii. 

pö'tóö: p. nalas megvenni, pén
zen venni]pretio emere (Tur-
cice: sati'n almaq); *pü'tma 
(p. nalas) B. 

pör férfi | vir: p. jing/eV/i [ember]; 
* püerge C , püérga B. 

[pör- forogni ] se vertere, circuma-
gi • fordulni \ se convertere], 

pörsö mardez forgó szél ] turbó. 
* pöri'ktem fordítani, téríteni | 

convertere, reconvertere BL. 
1, 16. B P . II. 

pördam gördülni f volvi ; for
dulni] se convertere- pörde-
dem (fr.J [taré. 

portaiam hengeredni \ se volu-
pördüktem gördíteni | volvere; 

-ktolam (fr.) 
pörtölam visszatérni \ reverti. 
pörtölüktem visszatéríteni [ ver

tere, redvcere• visszaadni, 
-küldeni] restituere, remittere. 

[pördem esztergályozni ] torna-
rej: pördösö esztergályos | 
tornator. 

pö'rem szegély | margó (vestis, Un
téi) circumsutus. 

pörömdem beszegélyezni ] cir-
cumsuere; -dolam (fr.) 
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pö'rös zúzmara ]pruina. 
pö'rzö sógor (a feleségnek öcsé)] 

fráter junior uxoris ; * pö-
res C. 

port (az) téliház, H3Óa (kályhá
val) | domus hiberna (fornace 
instructa) ; * ház, szoba ] do
mus, cubiculum. 

sem p. fekete ház ] domus nigra 
(absaue fumario, fumo deni-
grata) , os p. fehér ház | do
mus álba (fumario instructa). 

pu fa | arbor, lignum / *pu B.? pu, 
pü C. 

* pusángá élőfa ] arbor C., pu-
sánga B. 

puem fúni \Jlare; pualam (mt.) ; 
*pualani C. 

pualam fólfuvódni, földagad
ni | se inflare, intumescere; 
-ledem, -lestam (fr.); *pua-
lam C. 

pualdem szelelni | ventilare (fru-
mentum) ; tele fúni ]flatu re-
replere (korno pualdem e via 
conflatisnivibus obruta est); 
* pualtem egyet fúni j (mt.) 

faré, conflare, canere (tuba) 
B. 

puem adni | dare ; puedem (fr); 
* puem B. C; pukalem (fr.) 
BAP. 

* puen-goltas v. puen-jamdas 
elárulni]prodere B. 

púmo ajándék, adomány ] do-
num. 

pűirem (<TT) teremteni\creare; *pui-
rem (item : előre elvégezni, 
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meghatározni | ante constitue-
re} praefinire) B. 

puirumas teremtés \ creatio; 
puirmas B. 

pűrukso teremtő \ creator, con-
ditor. 

puksem etetni, táplálni \ cibare, 
nutrire; -sédem (fr.) • *puk-
sem. 

cize p. szoptatni | mammas prae-
bere. 

pújro méhser | mulsum, hydro-
meli. 

puc? poc síp \fistula: tar p. portü
lök | cornu pulveris pyrii; 
*puc: púaltem-puc trombita \ 
tuba B. 

puceni apadni \ decrescere (aqua); 
fogyni | deficere, minui; -ce-
dem (fr.) 

•pucumos darakása \puls e ptisana 
cocta. 

pus csónak, hajó \ cymba, navis • 
* pos C, pus B. 

p. pundas hajófenék \ fundus 
navis; p. poc kormány | gu-
bernaculum ; p. ner hajóorr \ 
rostrum navis. 

pus (<7r) pára, gőz , kigőzelgés | 
vapor, evaporatio; *pos C. 

pusán tele gőzzel, büzös\vapo-
re plenus} foetens, 

puslanem párologni \ vaporare; 
-nolam (fr.) ; -naldam pá
rolgásba jőni | vaporem emit
tere. 

pusarem (cr) fing ani\ peder ej re-
dem (fr) 
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pusártes ? pusertas fing | crepi-
tus ventris. 

puskudopuha, lágy \ mollis; *pos-
koda C, puskuda B. 

puskudemam puhulni \ mollem 
fieri. [lire. 

puskudemdem puhítani \ mol-
pustam megölni | necare, interfi-

cere; -tedem (fr.)j -tuldam 
(pass.); * pustam. 

jing pusso gyilkos | homicida. 
pústo megpörkölt s összetört árpá

ból főtt kása\puls e ptisana 
avenaceá concoctaj *pusta C. 

pusto : tovar p. a nyélnek való 
lyuk a fejszében \foramen se-
curis (inserendo manubrio). 

puzár gyalu \ runcina. 
puzarlem gyalulni | runcinare, 

-lolam (fr.) 
puzem((7r) elrontani, megrontani] 

corrumpere, perderej puska-
lem (fr.) ; * puzem B. K. 

puzlem , -laldam megromolni \ 
corrumpi; puzlolam (fr.) j 
*puzlem B. K. 

puduratem (<TT) megzavarni > föl
keverni | turbare, versarej -to-
lam (fr.) ; -taldam (pass.) 

puduranem (ax) zavarodni \ tur-
barij *pudranem háborogni, 
zavarodni \ conimoveri, per-
turbari B. 

puduráncik zavaros \ turbidus. 
pun toll \pluma; szőr | pilus ; *pon 

Cv pun B. 
punem fonni \ plédére; -nedem 

(fr.); naldem (mt.f dim) 
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üponem (i. e. üp-ponera) porko 
vid. s. v. üp. 

punuskem, ponoskem penésze
sedül | mucescere; -skolam 
(fr;}, 

punuskuso penész | mucor. 
pun^alam csavarni, kifacsarni 

(mosott ruhát) \ contorquere, 
exprimere (aquam linteis.) 

punsjáldes 3aBepTKa (nodus s. 
contorsio funis, quotemo al-
ligatur ad traham). 

pundás fenék |fundus ; * B. 
vuj pundas v. vundas fejtető \ 

vertex. 
jol vundas talp \ plánta pedis. 
pundasteme feneketlen | fundo 

carens. 
purá sör \ cerevisia, cf pujro. 
purá (ÖT) cpyó-B, gerendázat \ con-

tignatio • az éléskamra elkü
lönített osztályai j partes se-
janctae cellae frumentariae ; 
*pura gabonaláda | cistafru-
mentaria C. 

purem (ÖT) gerendát összeillesz
teni | contignare. 

puram rágni \ rodere, mordere ; 
-redem (fr.) 

purlem harapni \ mordere ; -le-
dem (fr.); *puralam C , pir-
lam (püm öcert p. fogát csi
korgatni | dentibus frendere) 
B v purlam harapdálni \ mor-
sicare BAPC., kóstolni J degu-
stare BAPC. 

purem bemenni, betérni j intrare ; 
beférni\locum habere, capi; 

puredem (fr.) ; *porem7 pu
rem C, purem B. 

kece purá besüt a nap \ solis 
splendor se infundit (per fe-
nestram.) 

purtem bevinni, bevezetni \ in-
ferre, introducere; befogad
ni | recipére (hospitio) ; -fe
dem (fr.); * purtem B. ; por
téin, purtem C. 

puro jó | bonus ; * púra C., jó, 
egészséges \ bonus, samis B. 

puremam javulni \ meliorem 
féri. 

puremdem jobbítani | meliorem 
facér e. 

puró (ÖT) fúró | terebra. 
prolem, porolem/wm | terebra-

re; -ledem (fr.) 
púrus (ÖT) bors\piper. 
pur (ÖT) : púr-gü kréta \ creta. 
pursá (ÖT) borsó \pisum. 

nemiő p. (német b.) bab \faba. 
púrmo pöcsök \ tabanus. 
purmulá (ket) jobb (kéz) | dextra 

(manus) ; *vurgumlá. 
p. veg jobbra \ ad dextram. 

*purlangam megérni \ ematures-
cere (fruges) BAPC. U, 15. 

púrluk (ÖT) ló \ equus; * jószág, 
kincs | bona, opes. 

pulámog árpaliszt-kása \puls e fa
rina avenacea, cf. némer. 

puluks felső kar \ lacertus ; *pu-
los váll | humerus C. 

púldos falat \ offa, frustum. 
púldor (ÖT) deszkafallal elrekesz

tett kamara \ cella separata. 
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púldurco fürj | coturnix. 
pű/oí/ | dens R., püj L. ,• * C, pü B. 
pü'a (az) rekesz } kerítés (a víz

ben) | sepimentum (influmi-
ne) ; * pü'je B. [sepire. 

püem (at) bekeríteni (a vízben)] 
püks dió | nux ; * pitys C. 
* püktanaltam alászakadni \ col-

labi, corruere BAP. 
püktem kotlani, a tojáson ülni 

(munusto p.)| incubare (ovis.) 
pükten luktas kikölteni [ exclu-

dere (pullos ex ovis.) 
* pügá (at) ív , meghajlott vmi \ 

arcus, res incurvata C, pü'ga 
járom \jvgum BK. U. [bus. 

pü'gür (az) görbe, görbehátú] gib-
pügürgem görbedni, ernyedni, 

hajolni ] incurvari, inflecti; 
-rgölam (fr.) ; *püganem B., 
püganaltam K. 

pügürtem görbíteni, meghaj
tani | incurvare, infiectere • 
*pügartem BK. 

pückam metszeni, vágni \ secare ; 
-ke&em(fr.);-kiü&a,m(pass.); 
* piőkáin C , püőkam, picke-
dem B. [vid B. 

püz: püz vüt izzadság]sudor-*^üz 
püáaldani izzadni \ sudáre. 

püzaks fészek \ nidus; * pezáz, 
pizaz C , pizás B. 

p. optas fészket rakni j nidum 
facere. 

pü'tün (at) egész, ép (nem törött) \ 
totus, integer; egészen\plane, 
omni ex parte; * piten-ok B. 

pün2ö" fényű] pinus silvestris. 

pünzerla fenyves erd'ó]pinetum. 
pürém (at) ránczba szedni] plica-

re (véstem); püredem (fr.) 
pürém ráncz \plica. 
pürnem ránczolódni j plicari • 

•nülam (fr.) 
pürtnük (at) ménta\meniha. 
pürdü'z, pürdöz fal ] paries. 
* pülá' (püíá') sok | multus BAP. 
prejze borjú \ vitulus; * preza, pi-

rezá C , préza B. 
prejzem estas megborjadzani\ 

vitulum parere. 
* proc, procók erősen, nagyon, tel

jességgel, tökéletesen ] valde, 
omnino B. C. 

* proc jamdas elveszíteni \ per
dere, pessum dare B. 

vaks malom ] mola ; * vaks. 
v. -kü malomkő \ lapis moláris. 

vakstes ágy, ágybavaló | lectus, 
stratacubicularia; *váksesB. 

* vaktem, paktem csepegni]stilla-
re C , vaktalt- BL. 

* váktís csepp ] gutta B. 
vangem lesni ] speculari, observa-

re; vangedem (fr.) ; * van
gem B. 

*vangén-kása kém ]spectdator B. 
vac, vaf ellenére, daczára ] adver-

sus, non hábita ratione (NyK. 
III, 470. IV, 91, 92.) 

vace váll ] humerus Rv vaca L. 
vas szemközt, ellenében \ exadverso, 

contra-', *vas BR.(IS,I. kid va-
sokda puem odanyújtom, a-
jánlom nektek ] in manus tra-
do, commendo vobis). 
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v. Has szemben találkozni occur-
rere} obviam fieri. 

vas-vas: v.-v.-tene egymással \ 
altér cum altero, invicem; v.-
v.-tek egymáshoz \ altér ad 
alterum P.; * vás egymással \ 
invicem K. 

vaské gyors \ celer • (adv.J hamar, 
mindjárt | celeriter, statim. 

vaskem (GT) sietni \ festinare; 
-kedem (fr.) 

vaskese mindenben siető, ha-
markodő | in agendo praeceps, 
nimis festinans. 

vástar kora jávor \ acer platanoi-
des. 

vastares eleibe, ellen \ obviam, con-
tra (NyK. III, 457); * vas
tares. 

vastaldem változtatni,cser élni\ mu-
tare, commutare, permutare; 
-ldolam (fr.); * vastaltem C. 
B. (vastalten sulas kiváltani \ 
redimere B.) 

* vastáltis : orola-v. őrváltás | 
permutatio excubiarum B. 

vastaldam változni \ mutari. 
vastaltemás változás] mutatioV. 
vastalaldam cserélődni \permu-

tari. 
* vazár (ÖT) : v. jángán kemény

szívű | duri animi BMK. 10,5. 
* vazarangam magát megkemé

nyíteni \ duro animo esse BAP. 
vááok (ar) rézsútos \ obliquus; -ken 

(adv.) 
vazokemdem rézsútossá tenni\ 

obliquum facere. 

vázok öl\orgyia; * vócik BAP. 
váte feleség | uxor; asszony \ mu-

lier; * vátá C.? vata B. 
vatelukes nalas feleségül venni | 

uxorem ducere quam. 
vatedeme nőtelen | caelebs. 

* vada est f vesper. 
* vatna est ve \ vesperi. 

vádar tőgy \ uber (vaccae). 
* vádiz bálvány \ idolum BJS. I. 
vara vékony hosszú bot, pózna [ 

pertica. [aquatorum. 
vüt v. vederhordó pózna \ vectis 

vara későn j sero ; azután, később \ 
postea, posterius; vararák 
később | posterius ; * vara 
(item : meg} pedig, hanem | 
verő, sed) ; vararák B. C. 

* vará-ílsa későbbi, következői 
posterior, insequens B. 

várás későre, későbbre | ad múl
túm tempus, ad posterius. 

varáse későbbi [posterior ; * vá
rása B. 

váraks héja | accipiter. 
varem keverni \ miscere, cf urba-

lem. 
val vminek főije, színe \ pars sum

ma, superfcies. 
vüt- val ; vüt valze víz színe \ 

superficies aquae. 
valne (loc.) -on, rajt\super, in 

(superfcieJB,., vülnöP.; *vül-
na, C , vilna B. 

valan, vak (lat.) -ra\super, in 
(superficiem) R., vülá'n, vü'l-
kö P . ; *vülke, vüké C , vi'l-
ka ; vi'ka; vlan B. 
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vac (abl.) -ról \ de • * vülec C, 
vilvéCj -cen B. 

vegát (c. verbo negat.) sehogysem, 
semmiképen [nem] \ nullo mo-
do; * vékát talán, talán bi
zony | fortasse, nescio an B. 

vengé vö\gener • sógor (nővérem 
férje) | maritus sororis. 

izi v. a nászajándékot vivő fér
ji | advector doni nuptialis. 

vécé : kudo v. udvar, házudvar \ 
aula, cf. péce. 

veckes vékony | tenuis; *vickez, 
vickedá C. 

veckezemam vékonyodni j atte-
nuari. 

vcökezemdem vékonyítani | at-
tenuare. 

vese, ves más, második \ alius, al
tér , secundus; * C., vesa, 
ves B. 

ves-vére, ves-vereste másutt \ 
alibi. 

ves-veres másuvá \ alio } álior-
sum. 

ves-vergec másunnan | aliunde. 
ves-kana máskor \ alias, alia 

vice. 
vénem gödör, verem \ scrobs, fo-

vea S. , vánám L. , cf. mii-
nem. 

vener vid. vöner. 
vem velő \ medulla ; * vim. 

* vuj-viin agyvelő \ cerebrum C. 
ver hely \ locus; * vár. 

vereé, verecen helyett \ loco; 
* vares. 

verestam vhová lenni, kerülni \ 

devenire, inciderein rem; ta
lálni j invenire; -stedem (fr.) 

verestarem érni vkit, megta
lálni | assequi, invenire quem. 

ver; * ver, per (NyK. Dl, 457.): 
veric végett, miatt, -ért j prop-

ter, causá Rv veréc P.; * vé-
rec ; -cen B. K v verec, pe
rec C. 

verem végett, miatt, -ról (szó
lani) \propter, causá, de (qua 
re loqui). 

veréz árr | subula. 
verge vese \ ren. 
vei oldal, fél \ latus, pars, regio 

(tide vei innenső rész | pars 
citerior • tudó-vei túlsó r. | 
p. ulterior, sengal v. hátulsó 
oldal | latus posticum, jut v. 
északi o. | regio septentriona-
lis) ; * vei, cf. pel. 

vélne, velen, vele (loc.) -nál, 
mellett \ ad, juxta. 

velan, vek (lat.) -hoz, mellé, fe
lé | ad, versus (kum vek há
rom felé \ in trespartes); *vé-
lán, vókaB. 

vec, velic (abl.) felől | a parte, 
e regioné; * vélec B. 

velam kihullani\defluere (capilli.) 
velem elejteni, elönteni | demittere, 

effundere; -ledem (fr.); *vi-
lem elönteni, elszórni \ effun
dere, spargere C. B. 

véle csak \ solum, tantummodo ; 
* C , vélá,velB. 

véle hám \ liber, membrana tenuis 
sub cortice arboris. 
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vi (ÖT) erő P. V.? viá L. 
vik egyenes \rectus. 

viktarem egyenesíteni, kinyúj
tani | porrigere, protendere 
(manum) R.; eligazítani, gyó
gyítani | corrigere, sanare 
P . * 
J T . , 

vínem egyenesülni | rectumferi, 
se corrigere, -nedem (fr.) 

vínaldam kinyújtódni \porrigi, 
protendi. 

vijákse (viákse) őszinte, őszin
teség | sincerus, sinceritas P.; 
* vijas szerény, alázatos | mo-
destus, submissus (v. jáng alá
zatosság J animus uubmissus) 
BAP. 

* vi'cke: v. purtas, v. nalas befo
gadni, fölvenni vkit | recipére 
quem; v. kolístas meghall
gatni | exaudire BAP. 

* vis (nyitva \ pátens) : v. pacema 
kinyitott (szem) \patens (ocu-
lus) BAP. 9,8. BAPC. 

vi'skede Mg | tenuis, liquidus. 
viskedemam meghígúlni\lique-

scere, dilid, 
viskedemdem meghígítani \ li-

quefacere, diluere. 
visker a részének egy neme | spe

cies quaedam anatis. 
vií öt | quinque ; * vic C., viz B. 

vi'zit öt | quinque (substant.) ; *. 
visleötven\quinquaginta ; *viz-

le, vizlu C , vislu B. 
vizemise, -mise, vizitise ötö

dik | quintus; *vizimsa B, ; 

vizimse C. 

vita (ÖT) istálló \stabulam ; * vita 
C. 

videm vezetni \ ducere ; videdem 
(fr.); * videm. 

videdelam vid. vüdelam. 
visa(crr) mérték \ mensura; *visá' 

(item: mérő | modius, ex.g. 
frumenti) B. 

visem (ÖT) mérni\metiri; -sé
dem, -skalem (fr.) ; * visem 
C. 

visaldam mérődni, megütni a 
mértékel | ad mensuram exigi, 
mensurae sufficere. 

vi'ste tönkölybúza \ triticum spelta. 
*vislánem ellene kelni, rátámad

ni | exsurgere contra quem, 
adoriri B. 

vi'ma segítség\auxilium; *vimaC. 
vire (ÖT) köles\milium. 
voktam megnyesni, lehámozni \ 

amputare, delibrare (arbo-
rem). 

vokten, voktena mellett el, hosszá-
ban\praeter, secundum. 

vocko: v. üzgar konyhaszerek \ 
vasa coquinaria ; cf. vozak. 

vost -on keresztül, -on át \ per; 
* vast B. 

jut v. egész éjszaka \ per noc-
tem ; *jut vast B. 

* vast kajsa átlátszó j pellici-
dus B. 

vóstor (vá-) vessző | virga ; * vas-
ter C , vástar (cf. pna-vas-
tar) B. 

vostulam nevetni \ ridere ; -ledem 
(fr.); * vastalam. 
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vostuldos nevetség \ ridiculum. 
vostulmas nevetés | risus. 
vostuldem megnevettetni | cui ri-

sum movere, risum excutere ; 
-ldolam (fr.) 

voz gyökér \ radix ; * vaz. 
vozlanem gyökerezni \ radicari; 

* vazangam BKOL. 2,7. 
*vazanek tem meg gyökereztetni \ 

efficere, ut radices agat BEF. 
3,17. 

voz (váz) : korno v. kétfelé való 
út | trivium • * vaz: korna va-
zasta keresztúton \ in compito 
BlHK.11,4. 

vozon ágas, kétágúi | bifurcus 
(ex. g. pu arbor). 

vozlam magát szégyelleni \pudore 
affici • -ledem (fr.); * vaz-
lam CL, vazalani B. 

vozuldók; szégyen nélkül \ sine 
pudore. 

vozuldomo nem szégyenlő, szem
telen | impudens. 

vozulsan szégyenlős | pudicus, 
verecundus. 

vozoltarem meg szégyenítem | ad 
pudorem adigere, confunde-
re P . ; * vazaltarera BR. 

vod : egeremse v. pókháló [teoeta 
aranea. 

vózak (o-r) tűzhely \focus; kályha 
eleje j locus ante fornacem ; 
* vacak tűzhely, kályha \fo-
cus; fomax B. 

vozam esni | cadere; lefeküdni \ de-
cumbere; -zedem (fr.); * vá
zam C. B.; vazalam (mf.) B. 
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* keca vazalma napnyugat \ oc-
cidens B. 

* vazaktem ; vazektem ejteni, 
helyezni \ demittere, deponere, 
collocare B. 

vozem írni [ scribere; vozkalem 
(fr.); vozaldam beiródni\in-
scribi. 

vonzem átkelni | transire, trajice-
re ; * vanzem B. K. 

vonzuktarem, vostarem átkel
tetni', átvinni \trajicere, trans-
mittere, transportare ; * vas-
tem K. 

vondo szál, bot j caulis, baculus ; 
t'ó (plánta-tő), bokor \stirps, 
frutex; * panda B.? bot [ ba
cidus C. 

* löcka-panda tüskebokor | du-
mus; angaltis-p. bot \ scipioh. 

suar-vondo mozsártörő \ pistil-
lum. 

kogo-vuj vondo henger, melyre 
a szőtt vászon föltekerődik\ 
cylindrus, cuitexta involvunt. 

vorugem ruha \ vestis ; * vurgem ; 
ef. orugem varrni \ suere. 

vol (Ö"T) kis teknő, válu | alveolus, 
linter; * val C. 

volem leszállni, leereszkedni j de-
scendere,se demittere; -ledem 
(fr.) ; * valem. 

voldem leszállítani, leereszteni | 
demittere: viden v. levezetni 
deducere; supson v. lehúzni \ 
dr.trahere; * valtem. 

vóluk (az) marha \ pecus; * vol'ek 
Cv vólik B. 

27 
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volgaldam villámlani, fényleni\ 
fulminare , splendere ; -lde-
dem (fr.J 

volgaldará villámlik \fulminat. 
volgozam: volgozesmegvirrad \ 

lucescit. 
volgunzo villám \fulgur; * val-

ganzá Cv válganca B. 
volgodo világos, fényes \lucidus, 

fulgens, sjplendidus. 
volgodemam megvilágosulni \ 

fényesűlni \ lucidum, splendi-
dum fieri. 

volgodemdem világosítani \ lu
cidum facere. 

vólne ólom\plumbum; *vulna/e-
hér ón \ stannum C. 

vöóer vászon \ linteum; * miner. 
vuingorka a halottak emlékünne

pe \feralia. 
v. cüktas halotti emlékünnepet 

tartani \feralia facere. 
vuj fej | caput; vég | finis, extre-

mum. 
ülöl vujsto ila (a falu) alsó vé

gén lakik\in inferiore capi-
te pagi habitat. 

vujgók egészen , mindenestül | 
omnino, prorsus. 

vujan fejes | capitatus (kovusta 
brassica.) 

* vujsanem (i.e. vujs-sanem) 
gondolkodni | cogitare, delibe-
rare K. 

vuj luk kormányzó, fej edelem \ 
gubernátor, princeps; * vu-
l ik BMK. 13,9. 

vucem várni, elvárni, kívánni j 

exspectare, desideraré ; -ce-
dem (fr.J; * vucem B., vo-
§em, vu^em C. 

vucedók váratlan \ praeter ex-
spectationem. [ovis). 

vúsko herélt | castratus (equus, 
> vuskemdem herélni \ castr are : 

-mdelam (fr.J 
vurtó nyél\manubrium (securis). 

vúrtas megfaragott fa (nyél
nek) | lignum circumdolatum. 

vursem (az) szidni, átkozni \ in-
crepare, exsecrari • -saldani 
(pass.J; *B., vorsem C. 

vursedem, -delam (fr.) ; item: 
háborúskodni, hadakozni | 
bellum gerere • * vursadalam, 
vursedalam veszekedni \ rixa-
riB. 

vúrso (ÖT) háború | bellum; *vúr-
sa veszekedés, hadakozás \ 
certamen, bellum. 

vücö: piks v. nyil-rövátk | crena 
sagittae. 

vückem megveregetni vkinek vál
lát | cui humeros pulsitare. 

vüt víz [ aqua R., vez L.; * vit C, 
v idB. 

v.-nalmas áradás \ inundatio; 
* vid-nalmas özönvíz B. 

sinza v. köny \ lacrima. 
vüdan vizes | aquosus ; * vidan 

C. 
vüdelam begöngyölni, föltekerni | 

involvere; videdelarn (fr.J; 
*vid'ílam B. 

vüdülen oías hadarva beszélni | 
sermonem praecipitare. 



CSÉÜEMISZ SZÓTÁR. 419 

vür vér | sahguis; * vir C. B. (BAP. 
aliquoties BbippB, i.e. vür). 

vürem joga vérzem | sanguinem 
fundo • vür j ok táras vért 
ereszteni, eret vágni \ sangui-
nem műtere. 

vür-korno vér-ér | véna. 
vür-gece szereda \ dies Mercu-

rii ; * vir-ge^e C. 
vüran véres \ cruentus. 
vürangam megvéresedni j cruen-

tari. 
vürangdem megvérezni \ cruen-

tare. 
vürgéne réz \ cuprum, aes; *vir-

geríe C , vergéiía B. K. 
vürlánge czinege | parus. 
* vülá (nóta plurális) C, vla B. 

("NyK.III?434). 
vülö kancza \ equa • * vila C. 
* vül fölszín | superficies C . , vil 

(vil-val) B., vide: val. 
magrem (O-T) bögni\mugire; -re-

dem (/V.J; mageraldem (W.J 
elbődülni \ mugitum edere; 
* niagrem sírni \plorare. 

májra (or) n'ó, némber \ femina ; 
* marja: m. kugizá Tcirályné\ 
regina B. 

* masanem vélni, úgy gondolni | 
putare, opiwanB.; cf. sonem. 

matke -tg \ usque ad (tempus) • 
sumeske m., -dekm. -ig\us-
que ad (locum). 

aíe matke eddig \ hactenus. 
manam mondani, szólni | dicere, 

loqui; nevezhi \ nominare ; 
* manam. 

máska medve] ursus; * möská C.; 

meská BAPC. 
mámok (pt) pehely \ lanugo, pluma 

tenuis; *mamok C. 
mari férj, férfi \ maritus, vir • cse

remisz | Ceremissus. 
marian kajas férjhez menni | 

nubere cui. 
* máradema váta özvegy asz-

szony | vidua. 
marla, marlak cseremiszül | Ce-

remissice. 
ínardez szél \ ventus R,; mardis L.; 

* mardéz B. C. 
mardezan szeles \ ventosus. 

malem aludni | dormire; hálni\ 
pernoctare; -ledem (fr.) 

maldem elaltatni \ consopire. 
me mi | nos R., mie L. ; *ma. 
meks rothadt száraz fa \ lignum. 

putridum bene siccatum (cu-
jus ope ignem accendunt). 

menge karó\palus (~U) ; verszt-
mutató\index stadiorum (Rus-
sicorum). 

mez gyapjú \ lana ; * miz, míz C.? 

rni'za B. 
mezer kaftán, kabát\chlamys, 

kaftanús; * mizar C , mizar 
B. 

*men , mén menyhal \ gadus lo-
taC. 

meri, min (mön) én \ ego; * min. 
mérang nyúl \ lepus ; * morén C. 
in ercem betegeskedni \aegra vale-

tudine esse, aegrotare (non-
dum lecto affixum) R., mér
cém P . ; * mercem B. 

2 7 * 
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mel hímzés az ingmellen \ piciura 
acu facta in antica parte in-
dusii (juxta fissuram). 

mé\na.fánk\scriblita}bucceusbolus' 
miem odamenni \ ire (aliquo); 

miedem (fr.); * miem. 
miktem magával engedni menni 

vizit | sinere quem secum ire. 
mi'ze fogoly (madár) \perdix. 
* miiiér vászon, gyolcs \ linteum 

C. B., cf. vener R. 
*m*irt: (loc.) m'írtna -nál, mellett \ 

ad, juxta (vuj m. fejénél | ad 
caput ejus; ja l m. lábánál | 
ad pedes ejusj B J . 20,12. 

mo (pronomen interrog.J mi | quid; 
* ma (máza B., mada C.) 

mogaiíe milyen \ qualis; * ma-
gaiía B., maganá C. 

niunara, menare, menar meny
nyi | quantum , quot R., mo-
nar P . ; * m a n e r ; mazar B.? 

mazara C. 
mo-türlön miképen | quomodo. 

mo (particula interrog.) -e? | -nef; 
* ma B . 

moks máj \jecur} liepar; *mo^s C. 
moksunzo menyhal j gadus lota. 
moktem (az) dicsérni | laudare ; 

-ktedem (ff.); * maktem B. 
moktomas dicséret | laus. 
moktaldam dicseked ni\gloriari. 

mokiak (at) fatöke \ truncus v. 
segmentum arboris; * mak-
l a k á : kü m. darab kő'\ trun
cus lapidis, lapis B., pu m. 
fadarab j truncus arhnria, li-
gnum K. 

mógur test\corpus R. P . ; * món-
g'ir (item: tájék \ regio) B . 

mocko hosszant | secundum (ex. 
fluvium), per (tempus) R , 
múcko P . ; * múcka. 

moskam, muskam mosni\ lavare ; 
-kedem (fr.) ; -kaldam mo
sódni, kimosódni | lavari, ela-
vari, elui; *moskam C, muS-
kam B . K.; muskaltem (mt) ; 
muskuldalt- megmosdani \ se 
lavare BL . 

ket musmo mosdó tál | malluvi-
um} lavatorium. 

moskoktem mosatni \ lavandum 
curare. 

moskundo ököl \ pugnus; * inos-
konda C. 

mostem elfáradni | defatigari; 
mostedem (fr.) 

mostem tudni, érteni \ scire, callere 
(quidfacere); * mostem tud
ni, bírni | scire, valere C, 
mustem B. 

motor bátor \ audax. 
modam játszani | ludei e ; -dedem 

(fr.); * madám, 
módos játék \ ludus. 

módo fekete áfonya | vaccinium 
myrtillus; * muda C. 

mónar fenk'ó\ cos; * manar C. 
mondem elfelejteni \ oblivisci; -de

dem (fr.) R . ; munclem P . ; 
*mondem C , mundcm BTIM. r. 

mondaldam elfelejtődni \ obli-
vione obrui; * mondáit- elfe
lejteni B. 

mor ének | cantus, cf. murem. 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 421 

molo inas, egyéb | alius R . ; mulo 
P . ; * mola B. 

* mólan vara egyébiránt | cete-
rum B. 

molo-kodom, mologenam más
kor \ alias t alio tempore. 

molemam változni \ immutari. 
molemdem változtatni \ inimu-

tare. 
möngö a mit vki elhagyott \quod  

quis reliquit • döbbeni haza\ 
sedes pristina: rnöngöstö o-
dahaza | domi meae, in patria 
(a me relicta). 

möngöse hátulsó, hátramaradt] 
relictus, posterior. 

möngö , mönge vissza \ retror-
t>um , re- (m. tolás redire) ; 
möngöskö háza | domwn R.; 

müngés vissza P. ; *míngés 
vissza (m. pörtílas reverti) 
B.C. 

mongögeÖ hazulról \ a domo. 
müngö (postp) után | post P . ; 

(-meg, -meke R.; * mínga 
B.; -munga, -müngá, • mu-
k a , miiká C , cf. NyK. IV, 
92.) 

möskolem (CT) szidni} csúnya sza
vakkal illetni | maledicere, 
conviciis incessere; *ruusku-
lem B. 

mör földieper \f'ragum ; *mör C. 
möreb («) pincze \ hypogeum, cel

la ; jégverem \ cella ad con-
servandam glaciem facta. 

mörtna (kol m.) halikra \ ova pis-
cium • * mortne C, 

muam találni | inoenire; miiedéin 
(fr.) ; * moam C., találni, 
megnyerni \ invenire, conse-
qui B. 

mumo talált holmi | inventum. 
mugul'o (ö-r) nyirfa-gumó \ nodus, 

ecphyma betulae. 
mucá tökzacskó \ scrotum. 

m. kü mony \ testiculus. 
mucas vég \finis • hegy, csúcs \ cus-

pis, cacumen; *mo£jas C , 
mucas B. 

cnger m.foly ó-vég, f.forrása\ 
caput jluvii; küzö m. kés
hegy | cuspis cultri, cize m. 
csecsbimbó \ papilla. 

mucasteme végtelen j injinitus. 
mus fonásra készített kender | can-

nabis ad nendum parata. 
muzangce jós, jövendölő \ vatici-

nator. 
muzedam jósolni, jövendölni \ va-

ticinari; -destam (fr.) 
muzedes jós \ vaticinator P. 

múzo betegség \ morbus. 
jükstö m. hideglelés \ febr is fri-

gida; sokso m. forró láz\ 
febris ardens. 

muzolo beteg \ aegrotus. 
mtóodomo nem beteg, egészsé

ges | salvus et sanus. 
múzor (CTT) pár \ par (ex. calceo-

rum). 
mut szó\vox, verbum S. 

mutlanem szólni, beszéllni\lo-
qui P. L. 

muno tojás, tikmony \ ovum • * mú-
Xl'd, 
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munzern tojni \ova parere. 
munza (Ö-T) fürdő, fürdőszoba \ 

balneum; * momoca C, ma-
mucá B. 

mundurá gomolya'g\glomus; k a n 
dara C. 

mxmdurtem fölgomolyítani\glo-
merare; * mandertem C. 

* mur ének \ cantus B v mora dal \ 
carmen C; cf. mor R. 

murem énekelni \ cantare, -re-
dem (fr.J; * morém C, mu
rem B. 

murmo ének, éneklés \ cantus} 

cantatio. 
murría (az) kémény \ fumarium 

(Rauchfang). 
*mul'uktem megrázni\quatere (mo-

dium metiendo) BL. 6,38. 
mii méz \ mel; * B v mü, mű C. 

müks méh \ apis ; * mü/s C. 
m. ige méhraj (examen. 

* mügrem (ÖT) ordítani j rugire 
(leo) C. 

müskür has \ venter; *müskü'r B., 
misker C. 

jol m. lábikra | sura. 
müskürá'n terhes \ gravida (mu-

lier) • * müskürán B. 
kogo müskürán nagyhasú, pot

rohos | ventriosus. 
müdö : m. vuj kis domb, boly \ 

colliculus, grumus. 
*müném mélység | abyssushh.ie,26., 

vadfoga verem\fovea BK. 11,9; 
cf. veóem. 

mündür messze | remotus, longin-
quus; * mindi'r B. 

mündürnö, -rne (loc.) távol, 
messze | procul; * mindi'rna 
B., mindirna C 

mündtírnösö távoli, messzelevő | 
procul yemotuss, longinquus. 

mündürán} mündürkö (lat.) 
messzire | procul, in longin-
quum ; * mind'i'rka B., min-
dirke C. 

mündürc (abl.J messziről\emi-
nus, e longinquo ; * mindi'r-
cen B., mindirc C. 

mündüremam eltávozni | abire, 
récédére • *mindírlanem BK.U. 

mülánde aföld\terra R.? mela'nde 
P. ; * mülánda C., mülánda 
B. 

raks pej\fascus , badius (equus). 
ras (n) igaz, helyes \ verus, rec-

tus P. 
ráskan v. ráskatan erős, mély han

gon | voce firma atque gravi 
(loqui) ; * ráskada erős, ren-
dületlen\jirmus,constansBAP.; 
ráskadan tiszta hangon [da
ra voce (loqui) B. 

raskaldcm : reccsenni \ fragorem 
dare (fűimen). 

regénze moh | muscus. 
* r'ídangam megrozsdásodni \ rubi-

gine obduci B. 
rok föld | terra, humus, solum ; *. 

rokosto kia a földben fekszik | 
humatus ja cet (mortuus). 

rongedam böfögni, böffenteni | ruc-
tare. 

roz lyuk \foramen • * raz B. 
ron turha \pituita, phlegma. 
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rövö z róka j vulpes ; * rebez (le-
bez) C, ri'báz, ri'bez B.} ri'-

ru seprű \faex. [biz K. 
ruaks kovász \fermentum. 

ruein vágni \ cedere; ruestam, 
-stolam (fr.)} rualam (mt.) ; 
*roem B. C , roalam B. 

* roal-koltas levágni | abscide e, 
praecidere. 

* rojektem vágatni \ caedendum 
curare. 

rualdem (mt.) kapni (vmi után) | 
manusafferre cui rei}captare; 
rualkalem (fr.) 

rustarn megrészegedni \ inebriari • 
-tedem (fr.) 

russo (i. e. rustso) megrészege
dett, részeg \inebriatus, ebrius. 

rustmas részegség | ebrietas P. 
rustuktarem megrészegíteni \ 

inebriare ; -redem (fr.) 
rudem oldani, föloldani | solvere, 

resolvere; -dkalem (fr.); *ru-
dem B. 

jolr. leoldani lábtekercseit \fa-
scias tibiales rtsolvere. 

rumbuk zavarosság j status turbi-
dus} turbatus. 

rumbukan zavaros \ turbidus, 
turbatus (uqua). 

rumbukangam zavarossá lenni] 
turbidum fieri. 

rumbukangdem zavarossá ten
ni | turbidum facére, turbare. 

rückalem ázogatni\quassare; cf 
rüzem. 

* rüst rögtön, egyszerre | repente, 
subito BAP. 0, 

rüdö : ner r. orrhát \ dorsum nasi. 
rüzem rázni \ quatere; -zaldem 

(mt.) ; -zaldam megrázódni, 
megrázkódni \ concuti, se ex-
cutere ; * rzem rázni [ quate
re (vujam r. fejét rázni \ ca-
put quatere) B. 

rückalem rázogatni \ quassare. 
*rzálam megrendülni, rezdül-

ni\concuti, contremiscere BAP. 
rüzgem zörögni \strepere, crepare-

-gülam (fr.) • * rüzgem B. 
rüzgümö, rüzgümas zörgés, lár

ma [ strepitus. 
rüzgé saslas lármázni, kiabál-

ni\tumultuari, clamare BAP. 
rüpsem inogni \ vacillare; * ríp-

sem ingatni, ringatni j labe-
facére , movere; ripsaltam 
hintálódni \ oscillo moveri K.; 
rípsaltem ingatni, hintálni] 
labefacere, oscillo moveré BEF. 
4, Iá. 

rümbalgem szürkülni, sötétedni | 
tenebrescere; lgedem (fr.) 

rümbalgemas szürkület \ crepus-
culum. [rum. 

rümbük szürkület \ lumen obscu-
rümbükan sötétes \ subobscurus. 

-la, -lak (postp., comparationem 
significans) -ként, gyanánt, 
mint | ad modum, instar, velut 
(NyK. III , 459.; 

-la (postp.) -ért \pro (oksa-la estas 
pénzért dolgozni \ pretio opus 
facere; ömnem skal-la vas-
taldas equum vacca commu-' 
taré). 
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-la (particula, directionis conti-
nuitatem indicans): jotpek-la 
északfélé \ septentrionem ver-
sus, tiske-la idefelé]huc ver-
sus, huc usqve ; ülöt'-la alul
ról etc. R.; (idem valet lan, 
in P . : arna mucko-lan egész 
héten át ]per totam hebdonia
déra); * la : anzaka-la előre] 
protinus (pergere), kok pó-
ka-la ketté, kétfelé j in duas 
partes B. [C. 

*laksak verem, gödör]fovea, scrobs 
*laksakán gödrös, egyenetlen] 

cavernosus, iniquus (via). 
laska tejben főtt tészta (laska v. 

gombóczj ] massa farinacea 
lacte incocta (laganum v.pas-
tillus). 

* lad : pizirtas 1. prés ] prelum B 
*lastuk (GT) darab\frnstuniB. 
lazergem nedvesülni, beásódni ] 

madefieri. 
lazertem nedvesíteni, beáztatni] 

madefacere, humectare. 
lan (suffixum dativi) -nek; * 
* lapa tenyér \ pálma manus C , 

jal lapá talp fplánta pedis B. 
lapka, lap (cr) alacsony ] humilis; 

sekély \ tenuis (aqua,jluvius); 
* láp C. 

lap ver, lapka ver alacsony 
hely (lapály)\locus demissus; 
* lap var völgy ] vallis BL. 

Iapkangam alacsonyodni f hu-
milemfieri; * lapemam aláz
ni magát, alázatos lenni | se 
demittere, se humiliare B. 

lapkangdem alacsonyítani\hu-
milem facere ; * lapemdem 
alázni f humiliare. 

* laval cyprinus brama C. 
lavala (W) liolmi\res, supellex. 
lavrá {ÚX) sár ] lutum, coenwn ; 

* lávrá C , lábra, lábra' B. 
lavran sáros j lutosus, coenosus. 
lavertem megsárosítani, bemocs

kolni \ luto, coeno inquinare ; 
-rtalara (/?%),-rtaldam (pass.); 
*lávirtem C. 

lávcrtes esős, sáros idö]tempes-
tas pluvia. 

lektam kimenni] exire, egredi, ahi-
re ; -tedom (fr.); *láktám C, 
laktam B. [sol. 

kece lektes kikel a nap | oritur 
léngcz (az) egy darab fából ki

vájt veder ] situla ex trunco 
arboris confecta; * lá'ngis B. 

lec (suffixum ablatioi) -tői]ab B. 
lec R; * lcc B. 

lecok egyenlő, hozzáillő\aequalis, 
conveniens; épen (iígyj]aeque, 
pariter ; *lac B v lacók edem 
tökéletes ember ] homo per-
fectus (qualis esse debet) BJK. 
3,2.5 Ia^ épen ]aeque, pariter. C. 

*lactenge épenűgy\eodem mo-
do, I. tegena ugyanolyan\par, 
similis, ejusdem spéciéi B. 

* lac-ganam istas hasonlítani f 
comparare B. 

* lac istas mértéket tartani f mó
dúm tenere B. 

* lacna ilna úgy vagyunk a 
mint hozzánk illik ]nobis ip-
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sis convenienter existimm BK. 
IX, 5 , 1 3 . 

lestas, listás levél \ folium (arbo-
ris); * listás, ilistás C , listás 
B. (ilötás BM. 21,19. 24,82) 

* lepká homlok, koponya ] frons, 
cranium B. ; lebká homlok] 
frons C. 

leve (<rr) langyos] tepidus ; * li'vá 
BAPC. 

levem olvadni ] liquefieri ; lan
gyosodni | t&pescere; *livem 
olvadni C. 

levektem olvasztani] liquefacere; 
langyosítani, melegíteni \ te-
pefacere ; -ktolam (fr.J; * li-
vektem olvasztani | liquefa
cere C. 

leveskem hervadni | Jlaccescere • 
* libezgem , libizgem elper-
zselödni, elhervadni \ amburi, 
jlaccescere B. 

lcvedam fedni | tegere, contegere • 
-destam (fr.) R.; lébed- P.; 
*lcbedam C , lebedam B. 

levédés fedél, házfedél ] tectum; 
takaró \opertorium lecti- *le-
baz C , lebas fedél, hajlék \ 
tectum. [tegere. 

levedaldam betakarődzni\se con-
lem leves \jusculum; * C , íem B. 

(BK. 1,6,3. semen virilej. 
lele nehéz \ gravis; * C., léla ne

héz, nehéz állapot \ gravis, 
difficilis, res difficiles B. 

lelemam nehezedni] ingravescere. 
leleradem nehezíteni] ingravare. 

lián (dativo subjunctum) -ért, oká

ért] propter, causá (NyK. III, 
470); *(una cum sujfixo da-
tivi Ián) lanin B., lánia C. 

tutlan-lian azért \ propterea, id
eír co ; * t'idlanin B. 

liam lenni | fieri; liedem (fr.); 
* liam R., liára C. 

lialdam (quasi: levődni) vmivé 
válni] verti, converti, evadere 
in rem. 

limas lét, létei \existentia. 
liam megelleni ] vitidum parere. 

lise skal megellett tehén, borjas 
tehén | vacca feta. 

lis (közelség ]propinquitas): 
lisel közel, közel való ] propin-

quus. 
lisne (loc.) közelben, -hoz kö

zel | prope, prope a ; * li'sna 
B., lisná C. 

li'snese közelsö \ qui in propin-
quo est; * lisnasa (item: fe
lebarát | proximus) B. 

lisan, liske (lát.) közelbe; -hoz 
közel, közelébe ] in propin-
qnum ; prope ad; *li'ska B., 
liská C. 

lisec közelből, közeléből] e pro-
pinquo; * lisec C. 

lisemam közeledni ] appropin-
qnare; * lisnemam BAP. 

limdem Ígérni ]promittere B., cf. 
lüm. 

limdemás ígéret]promissum B. 
lo köz | intervallum, médium rei 

B. C : lo-kása közbenjáró] 
intercessor BJS. I., lo-kasmas 
közbenjárás ] intercessio K., 
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lo-lias közbenjárni | interce-
dere; lójes koltema (közbe 
küldött) idétlen \aljortus BK. I, 
15, 8. 

*lósta (loc.J között (inter. 
* lóska (lat.) közé\ in medios. 
*Jóg'ícen közül \ ex, e medio B.? 

logic C. 
löktem megrontani | corrnmpere; 

megbűvölni | fascinare; -te-
dera, -tulara (fr.); * löktem 
megbűvölni \ fascinare C, 
megrontani \ corrumpere B.; 
fölháborítani \ concitare, con-
turbare (popidum) BL. 

loktaldam megromlani, magát 
elrontani \ corrumpi, se vi-
tiare; * loktolaldam megron
tódni | corrumpi B.; loktedal-
tam : loktedaltmas romlott
ság] pravitas, depravatio B. 

loktuso varázsló | fascinator ; 
*loktoza C. 

loksmz-megfaragni, megbárdolni | 
asciare, dedolare (tignwm); 
* loksücmo bevágás \ incisura 
(in arbore, viam indicans). 

logar íoro/í | guttur R., lugar L.; 
* loger C. 

kugo 1. begy | ingluvies; kuks 1. 
lélekzö gége \ artéria aspera, 
trachea. 

logalam összetalálni, hozzá érni\ 
incidere in quem, tangere, con-
tingere; * logalam öklelni \ 
cornibus petére C. 

it logal ne érintsd (ne bántsd) \ 
ne offendas, 

logaldem találni (treffen) | tan
gere (ictu); -ldolam (fr.) 

sinzás logálin azaplemas irigy
ség | invidia (proprie: tacto 
oculo [i.e. in cujus os et ocidos 
intuendoj cruciari, cf. uzon-
ketteraas) P. 

longo, longu (consortium): 
longusto (loc.) között \ inter. 
longusko, longus (lat.) közé\ in 

medios. 
longugec (abl.) közül \ e medio, 

lockaldem pattantani (ujjával) \ 
crepare (digitis); -ldolam (fr.) 

* los : 1. lias fölbomlani, megha-
sonlani magában j dilabi, dis-
jungi, dissidere inter se; 1. 
pajlaltas szétosztódni j distri-
bui B. 

loskudo gyenge, nem erős | debilis, 
infrmus; * lúSkada B. 

loskudemam^ö'n^í^ii | debilem 
féri. [litare. 

loskudemdem gyöngíteni \ debi-
lózas liszt | farina; fürészpor (pii'a 

l.) | scobs, serrago ; * lasás. 
lodak hüvely, tok | vagina, theca ; 

* ládák B. 
lopsange darázs | vespa. 
lovaks vastagpózna\pertica cras-

sior. 
lóve pillangó \ papilio ; * lepa C. 
lomuz hamu \ cinis; * lomaz C , 

lómiz B. 
lómbo zelnicze meggy \prunus pa-

dus ; * lomba C. 
* löcká : 1. panda tüskebokor | du-

mus B, 
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löbka bö\amplus, laxus (vestis). 
lobkangdem bővíteni | amplio-

remfacere; -ngdedem (f>\) 
lörpö jegenyefenyíí \ pinus abies. 

lörperla j . - fenyves erdő \ pine-
tum. 

löldera emelni, fölemelni| tollere, 
attollere; -destam (fr.), -da-
lam (mt.), -daldam (pass.) 
R.; lültem P.; *lültem B. CL; 
lültaltam (pass.) B. 

löldara emelkedni | se tollere : tel^e 
löldes fölkel a hold | luna 
exoritur ; * lült- (keca lült-
ma mongi'r napkelet\oriens) 
B. 

lu csont | os (ossis); * B., lu, lű C. 
luo, lu tíz | dccem; * lu. 

lumuso, luso tizedik | decimus ; 
* lusa B., luze C. 

lúcku tizenöt \ quindecim¥>\?. K. 
luktam kivinni, vmiböl kivenni | 

efferre, promere (ex. küsegec 
e crumena) ; -ktedem (fr.); 
* luktam B.} loktam C. 

•jukam luktte hallgatott | ta-
cuit (sonum non cdidit) B. 

lugem keverni \ miscere; -gedem 
(fr.) ; -galdam keveredni \ 
misceri. 

ludam olvasta \ legére ; ludedem 
(fr.); * lodam olvasni | legé
re, numerare C, ludam B. 

lűdo szürke j canus, cineraceus ; 
*lűdaC. 

ludemam szürkülni | canescere. 
ludemdem szlirkíteni \ canum 

facetre. 

lúdo récze | anas; * loda C. 
lups ostor \flagellum; * B. 

lupsal- ostorozni \fiagello caede-
re; * B. 

lups harmat \ ros. 
1. vozes h. esik | ros cadit, rorat. 

lum hó | nix; *. 
lumam: lumes hó esik | ningit ; 

*K. 
lume-koz borókaferiyü \junipe-

rus; lumekoz mör boróka
bogyó | bacca juniperi. 

lüem Vóni\telum conjicere , jacu-
lari (schiessen) • lüldam (fr.); 
* lüem, lüjem C, lüjem B. 

lüaldam lövödni: lüald-kajas 
elsülni j explodi (scolopetum). 

lügestem viszketni \ prurire ; -ste-
lam (fr.); * ligístem K. 

lüngem ingani, hintálni magát\ 
oscillare ; -galdem (mt.); 
-galdam hintálódni \ oscillo 
moveri. 

lüngaldüktem hintálni vkit \ os
cillo movere quem. 

lüngáldes hinta\ oscillum(Schau-
kel). 

lüstem fejni \ mulgere; lüstedem 
(fr.) 

lüdam félni | timere ; megijedni] 
perterreri; * lüdam C, lü
dam B. 

lüdüktem megijeszteni \ perter-
rere; -ktolam (fr.); * lüdek-
tem C , lüdüktem B. 

lü'dis félelem, ijedség \ timor, 
terror. 

lüdö nyulfogó\decipula (capien-
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dis leporibus, ex duobuslig-
nis facta); * liicla BK. H, 9. 

1. kaska a lüdö -nek felső fája \ 
lignum superius decipxdae lü
dö dictae; cf. sovc. 

lüval alj} fenék\imum, fundus: 
vüt lüválzc víz feneke {fun
dus aquae; *livál B., lövál C. 

lüvalne (loc.) alatt \ sub; *liva'l-
na B., lovalná C. 

lüválan, lüvák (lat.) alá \ sub; 
* liva'lán, liválan , livá'ka 
B.7 löváke, lövák C. 

lüvác (abl.) alól\ex imo, H3i> 
nofli); * livéc. 

lüm név | nomen; * B V Hm C. 
lüm oksa fejadó \exactio capi-

tam (tributum in singida ca-
pita impositum); * B. 

*lüm-nor <licsösiUj\fama, cele-
britas,lwn-úer'á'n dicső\ hires\ 
celeber BAP. 

lümán jing (neves ember) hiva
talnok f muneri praefecius, of-
ficialis. 

lü'mlá híres, neves \ celeber BK. ír. 
lümdemc nevetlen \ nomine cá

rén* ; * limdenia C. 
lümdem nevezni | nominare; 

*B., limdem C ; limdáltem 
(mt.) C. 

Jümdaldam (pass.) neveztetni \ 
nominari; *lümdaltam B. 

Iümö enyv\glutinum. 
lümedam enyvezni | glutinare; 

lümedestam (fr.) 
*lülü: sisk'iz ]. síp\fistiűa BAP. 
* lülpá égerfa \ betula alnus C. 
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APPENDIX 1. 

Orosz eredetű szók a cseremisz VocaMa Ceremissica originis 
nyelvben. Russicae. 

* a de, hanem \ sed B . — a. 
aun gabonaszárító szérű | area sic-

catoria R.; * an B . — OBHHI>. 

aun keras csépelni \frumentum  
det erére R. 

* ad pokol [ infernum B . — n]vh. 
* anis anisz \ anisum B . — aHHCt. 
*arsin (mensura longitudinis) K. 

— apiiraiTB. 
al'e vagy \ vei, aut • *a l i B. C. — 

HJIH. 

esé megint} még, és | iterum, etiam, 
et R ; * ecé B., e^e C. — eme. 

* i és, is\et, etiam B. C. K. — H. 
okrta ablak R.; * okná B. — OKHO. 
o/otán szívesen \ lubenter P . — 

oxoTa (delectatio, stúdium). 
* otkazera elengedni \ remittere (de-

bituni) ; visszautasítani \ re-
gelleré, rejicere B . —• OTKa-
3aTB. 

otsinies hiába \frustra R. — ?. 
* otnú mindenképen, teljességgel \ 

omnino,prorsusJ*>kv. u, 22 18,21. 
— OTHIOflb. 

* otvet felelet, számadás j respon-
sum, ratio reddenda B. — 
OTB'BT'B. 

* odnáka azonban ? hanem \ ceté-
rum, verumtamen K, B. , at-
naka C — o/i,HaKO. 

*osjól szamár]asinusB.— OCCTB. 

* ostátka maradék | reliquiae; utol
só \ultimus B. OCTaTOK'B. 

ostátkes utoljára [ postremo B . 
* ostrok sziget | insula B. —• oc-

TpOBT.. 

ospod' úr | dominus P.; * B. — ro-
CHOflb. 

* ospodstva uralkodás, birodalom \ 
regnum. —rocno/jCTBO. 

ozan gazda | herus R. — X03flHHrB. 
ózüm vetés, gabona | seges, fruges. 

03HMB. 
* ob'í'ca szokás [ mos, constiehido 

B. — oÓEraaft. 
*obizajem megsérteni \ offendere, 

injuriam facere B . — 0611-
3KaTB. 

* obrók adó \ tributum BR. — 
oópoKTb. 

ovada ebéd | prandium R. — 
OÓ'Bfl'b. 

omut lóiga | helcium , jugum equi 
R. — xoMyrB. 

oráde bolond, esztelen \ demens R., 
* oróda B. — opoflbiH. 

orzá rozs \ secale cereale R . , ruáa 
L . ; * r&a C. K. — pojKB. 

oltár oltár \ altare P . — ojiTapb. 
* úksuc eczet \ acetum B. — yK-

cyct. 
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úgol szöglet \ angulus R. ? * ógol 
B . — yrojTB. 

udá rósz \ malus P . ; * #udá B. — 
xyfloö. 

* /udajemdem rosszallani, meg
feddeni \ objurgare, accusare 
B. 

ustel , stel asztal | mensa R. — 
CTOJTL. 

ulicá utcza | piatea P . ; * B. — 
yjraija. 

unuka unoka \ nepos R.; * mnuka 
B. BHyKI.. 

káádoj minden \ omnis P . ; * kaá-
naj B. — KasKfltiH. 

* kazamata tömlöcz | carcer B. — 
Ka3aiviaTi>. 

* kazná kincstár j thesaurus B. — 
Ka3Ha. 

* kandala békók, lánczok \ vincula 
B. — KaH/i;ajiLi. 

* kapajem ásni \ fodere B. — KO-
naTt. 

* kabálnaj (c. dat.J rabszolga | 
servus B. — KaóajiHLra (jobb
ágy)-

karas kárász | cyprinus carassius 
R. — Kapaci.. 

*karmazi 'naj karmozsínszinű\coc-
cineus B. — KapMa3HHHbiö. 

kec, ket' akárcsak, legalább \ vei 
saltem R. — XOTL. 

ken^alá guzsaly \ colus R. — Ky-
flejia. 

k érmén ga font | pondo R. ; * ker-
venga B. — rpiraeHKa. 

kelád éléskamara J cella cíbaria R. 

kinagá, kenagá könyv \ liber R. ; 
* kniga B. — KHiira. 

kisl'a (instrumentum musicum) R. 
— r y c r a . 

* kir mér'ósúly \ libramentum C. — 
THpfl. [HaT'L. 

* kónata kötél \ restís BAP. — Ka-
* kopér kapor [ anethum B. — 

Konpi.. 
* kovöég (k. pus) Nóa bárkája \ 

navis Noae B. — KOBiert. 
* kori 'ca fahéj (fűszer) [ cinnamo-

mum B. — Kopuija. 
* koróp sír f sepulcrum BM. — 

rpoó^. 
kolatka koporsó\sarcophagus R.? 

kolotká P . ; * kolotká kalo-
da \ cippus, pedica. — KO-
JiOflKa. 

* kol'énga, kolenka nemzedék \ ge-
neratio B. — KOJTBHO ; KO-

JTÍJHKO (dim.) 

* koli' vájjon | nvm B. — KOJIH. 

körsek korsó f urceus, hydria R. 
— ropineKT.. 

* kuksin néminemű korsó f urcei 
species B. — KyBinHH'B. 

kuas (potus acidus) R. — KBacL. 
kupec kereskedö\mercator R.; *ku-

péc B. — Kyneirr.. 
kurs néminemű gomba \fungi spe

cies R. — rpy3/i;í>. 
* kniznik Írástudó f scriba (in 

Evangeliis) B. —KHHJKHHKTJ. 

* knaz herczeg \ princeps B. — 
KHÍI3L. 

krapía gereblye j pecten (ad verren-
dum) R. — rpaójra. 



* krcst kereszt \ crux B KpecrB. 
kreslem keresztelni \ bapíizare 

P. [KpeCTHTb. 
* krestem keresztelni \ baptizare B . 
* krescénja keresztelés\baptismus 

B. — KpenjeHie. . 
kr ivá gomba \fungus R. — rpHÓt. 
* kri lcá lépcső (ház előtt) \ scalae 

B. — KpblJI&HiO. 
* krovat ágy \ lectus B . — Kpo-

BaTB. 
* kruzem : kruzemas hajóteher \ 

onus navi impositum B. — 
rpys'B (rpy3HTb onerare na-
vem). 

govejem böjtölni \jejunare P . ; * B . 
— rOB^Tb. 

govejmas böjtölés \jejunatio P . 
* govenja böjtölés \jejunium B . — 

— roBfcme. 
*gorúsnaj (g.nüsmá) mustármag | 

granum sinapis BM. ÍV, 20.; gor-
cica id. BM. 13,31. — ropy-
UIHBIH (3epHO ropyuiHoe), 
rop^Hija. 

* greckaj görög j Grüecus (g. t irbá 
spongia ofjicinalis) B . — 
rpeijKift (rpei^Kaa ryÖKa). 

grozem fenyegetni\minari B . — 
rpo3HTb. 

* ^oromá épület, templom — aedi-
jícium, templom B. — xpaivii.. 

* jcvalem dicsérni \ laudare B. — 
XBaJIHTB. 

*XVoraj beteg \ aegrotus B. — 
XBoptift. 

* ^vorajem betegeskedni \ aegrota-
B. - XBOpaTb-
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* ^vorisva betegség | morbus B, •— 
XBOpOCTBO. [jíKOpL. 

* jákor horgony | ancora B. — 
*jagodicina szederfa\ficus capri-

ficus B . — aro,a,HHHHa. 
*jajem (jajén kelesav-) nyüvání-

tani | apérire, enuntiare B. 
ÍIBHTB. 

*jasíá jászol \praesepe B. — HCJM. 
javulem nyilvánítani | aperire, 

enuntiare P . ; * javrajem B. 
— flBJIflTB. 

j a rmanka vásár \ mercatus R. — 
íipiviOHKa. 

*jevángelja evangeliom \ evangé
lium B. — eBaHrejiie. 

éaj talán, alkalmasint \fortasse R. 
— c/. naflTB (opinari). 

* caska (trán c.) tál | patera B. —• 
naniKa. 

éas (funis ad axem et temonem al-
ligatus) R. — TÍKKT.. 

cas óra | hóra B. — MaCB. 
cas mindjárt \ statim B. K. —• 

TOTHaCB. 
carká pohár \ poculum R.; * carká 

kupa} hehely \ cupa, calix B. 
— ^apica. 

carskoj királyi f császári \ regalis, 
imperatorius P . — u;apCKÍH. 

carstvo uralkodás, birodalom f 
regnum, impérium P . — íjap-
CTBO. 

* cest' tisztesség | honor B. — lecTB. 
cesle tisztességes \ honestus P . 

* cena becs | pretium B . — írBHa. 
* cenem becsülni | aestimare B. —> 

ITBHHTB. 



432 13ÜDENZ JÓZSEF. 

* őem mint, mintsem f [potiusj 
quam B. — H'bm'b. 

cerke templom, egyház \ templum, 
ecclesia R., cerke P.; *cérka 
B. — LjepKOBfc. 

* cin hivatal \ munus B. — muvb. 
cinovnik hivatalnok \officialis R. 

HHHOBHHK'B. 

* cot szám, számítás | numerus, ra-
tio B. — ciex'B. 

cut' alig | vix P . ; * cüc BL . — HVTÍ>. 

eulan a konyhát a többi izbától el
választó deszkafal \parias cu-
linam a cubiculo secemens R.; 
* tornácz \ átrium B . — ny-
jiairB. [*iyflO. 

* cüdá csuda | mirum B. K. — 
* cudná csudálatos \ mirus B. — 

qy^HLiií. 
* cüdejem csudálkozni \ mirari B. 

^yflHTBCÜ. 
sava béka [ rawa R. ; * zava C.? 

zaba B. — jKaóa. 
serevá sorsnyil\ sortes conjectae R. 

— jKepcóeií. 
sogá eke | aratrum • * sagá B. — 

coxa. 
saga-vuj ekeszarv \stiva B. 
sogalem szántani (soga-val) j 

arare; -ledem (/r.J R. 
sója R.; * saja C. (soja-gorem, 

saja-g. nyakszirt | occiput) — 
meíi (collum). 

*skola iskola | schola B. — niKOJia. 
* stan alap j fundamentum B. — 

CTaH'B. 

sto hogy \ quod (dass) P.; *§ta C. B. 
— 1TO. 

*stoIm oszlop | columna, B. — 
CTOJUTL. 

zará hajnalpír \ autóra; * zi'rá B. 
— 3 apa. 

z. södör hajnal-csillag\luciferR. 
zalaj^ni sajnálni | misereri B. — 

3KaxfeTí>. 
zálovanja zsoíd | stipendium B. — 

acajiOBaHie. 
* -ze ugyan, pedig \ quidem, verő 

C, -áa? ze B. — Jice. 
* tavarisc társ \ socius B. — TOBa-

pnmTi. 
tajna titok, szentség \ secretum, sa-

cramevtum P . — TaííHa. 
téget kolomáz \ axungia R. — 

fleroTb. 
terancá hasogatott (nem fürészelt) 

deszka \ asser, canterius. — 
R. — ^panHija. 

* terpein szenvedni \ páti, tolerare 
B. — TepiTBTb. 

*togadajem gyanítani, észrevenni[ 
suspicari, animadvertere B. 
— ^ora^aTLCH. 

* to^atka, do^átka találós beszéd | 
parabola B. —- /joraflKa. 

tojem elrejteni, eltemetni \ abscon-
dere, sepelire R. ; *tajem B. 
— TaiiTb. 

* toáa de mégis | utfamen W. — 
TOSKe. 

tocás mindjárt | statim P . — TOT 
^ a c t . 

*tomá ház \ domus BM. 21,12, doniá 
BM. 24,43. — yipwh. 

tovarfejsze \ securis R.; * tavar C. 
— TOIIOpT). 



* torg kereskedés | mercatio B. — 
Topri>. 

torgajem kereskedni \mercari R.; 
* torgejem B. — ToproBaTb. 

* torgejesa kereskedő | mercator 
B. 

* torgóvaj (t. pasa) kereskedői \ ad, 
mercaturam pertinens B. —-
TOprOBHÍÍ. 

*tolka : tolkadeók értelem , rend 
nélkül] sine SCTCSMB. — IOJIKI>. 

* tólga, clólga tartozás | debitum B. 
— flojirb. 

tuara sajt \ casens R. — TBaporb. 
* tumajem gondolni \ cogitare, re-

ri. — flyiviaTL. 
* túrná engedetlen ellenszegülő \ 

contumax B . — cf. /rypHbift. 
* türmá, türímá börtön | carcer B. 

— Tioptina. 
* trakti 'r vendéglő \ diversorium B . 

TpaKTHp'B. 

* trakti 'rsik vendéglős \ caupo B . 
TpaKTIipiIl.HK'L. 

trop srét \grando plumbea (Schrot) 
R. — flpoób. 

t. áte srétzacskó | saccuhis gran-
dinis ylumbeae R. 

* truk egyszerre \ subito B. — 
B/rpyn>. 

* truj em fáradni, dolgozni | labo-
rare B . — Tpy/piTbCfl. 

* trujektem fárasztani | laboré 
fatigare B. 

* trujbá fáradság , munka \ labor, 
molestia B . — Tpy/rbóa. 

*trubá trombita j tuba B . — Tpy-
6a. 
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da és | et R.; * és, de | ef. SÖCZ B. C. 

— fla. 
* dokazera megmutatni, bebizonyí

tani [ demonstrare P . — 30-
Ka3aTt. 

* dostanem jutni (osztályrészül) | 
obtingere B . — /jocTaTb (fut. 
ftOdaiiy). 

* doprós kihallgatás [ interrogatio 
Cquae lege fit) B . — ^onpocb. 

dóra 7/.a2 | domus P . — floivrL ; cf. 
tomá B . 

* domásnaj házbeli \domesticus B . 
flOMamnifi. 

* dusá ?e7e/c | anima (in censu po-
puli) B. — flynia. 

* dujjóvnaj testamentom | testamen
tum BHEB. 9, i6. — flyxoBHaa. 

* djak íródeák | scriba K. —flbaK'b. 
* dvor udvar \ aula B . — /TBopTb. 
sjákoj minden | omnis P . ; * sákaj 

B. — BCaKÍH. 
* sat7 sad kert | hortus B . — caft'b. 
* sataná sáía« [ satanas B . — ca-

TaHa. 
*sabía kard\gladiusB. — caójia. 
samoj (superlativum indicans) P . ; 

* saraaj B. — caMbifí. 
saldak katona [ wu7esR.; *salták B. 

— COJIflaTTj. 

sémik (septimus dies Jovis post 
festum paschale) R. — ce-
MHKTÍ. [ceiviba. 

*semjá család \ família B . — 
* so mindig \ semper 7 continue B. , 

nagyon \ admodum C. — Bee. 
*sogdá mindig, mind énkor {sem

per B. — Bcer/ja. 
28 
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*soglasja egyezkedés | pactum, con-
ventio B. — corjiacie. 

* soglasajem beleegyezni \ consen-
tire B. — corjiamaTbCfl. 

* sovetajem tanácskozni \ consili-
um habere B. — coB^TOBaTb. 

solá falu \ vicus,pagus R. — cejio. 
*sujem megítélni | dijudicare B. 

— CJflHTt. 
* sud judicium BM. — CJTJT.. 
* skót gyűlés, synagóga \ convenius, 

synagoga B. — CXO/J,T>. 
* statjá szokás | consuetudo BL. í, 9.; 

mód| moduSj ratio B.K. (cwm 
adjectivo, nomen abstractum 
qualitatis effciens, ex. túrna 
statja contumacia) B. — cf. 
CTaT&fl. 

* stan B. vid. stan. 
* starajem igyekezni \ operám dare 

B., közbenjárni | intercedere 
K. — CTapaTLCü. 

* stená fal \ murus B. — crfeiia. 
* sti^i'a eZem | elementum , princí

pium B. — CTHxm. 
* stolm BG. vid. stolm. 
strojem építeni \ aedifcare R.; * B. 

— CTpOHTb. 
* snast' háló | rete BM. 4. is, — cf. 

CHaCTb. [CBflTOÍÍ. 
svatoj szent | sanctus P . ; *B . — 
* smirná békés, szelid \placidus B. 

— CMHpHblH. 
* smokovnaj (s. pu fügefa \ficus) 

B . — CMOKOBHbHÍ (CMOKOB-
Hoe #epeBo). 

*smokóvnica (pu) fügefa \ficus B. 
—• CMOKOBHHDja. 

*slavá dicsőség j glória V.; *B. — 
cjraBa. 

slaváluk id. B. 
* slavem dicsőíteni | celebrare B. 

CBaBHTb. 
* slédnik örökös | heres B. — Ha-

CJTBflHHK'b. 
* slonóvaj (s. lu elefántcsont\ebur) 

B . — CJIOHOBblH (cJIOHOBafl 
KOCTb). 

* sluga szolga \ sermis B. — cjiyra. 
sluzem szolgálni \ servire P . ; * B. 

— CJiysKHTb. 
* zakón törvény f lex B. — 3aK0trb. 
* zakonnik törvénytudó \jurispru-

dens B. — 3aK0HHHKrb. 
*zapás eleség, készlet \penus, co-

pia parata B. — 3anacb. 
* zapoved parancsolat \ praecep-

tum B. — sanoB'fe/rb. 
* zavét szövetség \ foedus (vetus} 

nóvum) B. — saB^ra. 
*zdravlajem üdvözölni | gratulari} 

salutare B. — no3/ipaBjiB:Tb. 
zdorovitlem id. P . — no3/j;paBHTb. 
* zlodej gonosztevő \ maleficus B. 

— SJIOfl'BH. 
naklad kár f veszteség \jactura R. 

— HaRjrafl-L. 
*nagráda jutalom | praemium B. 

— Harpafla. 
*naslédnik örökös \ heres B, — 

HaCJI'BflHHK'b. 
*naprasna hiába \ frustra BK. — 

nanpacHo. 
*naraoz ganéj \fimus B. —• naBOS'b. 
* neusta vájjon igazán \ ain' tu ? 

B J . U, 56, — He ysKi. TO. 



nedódka(? nevodkaj ritka vászon, 
néminemű háló [ linteum ra-
rius textum, retis species R. 
— cf. HeBO/VB, HeBOftOICL. 

neniec (ex. á. cöve) német | Germa-
nicus R. — trEMeirB. 

* nevola kényszerűség | necessitas 
B. — HeBOjiíi. 

* nevolajem kényszeríteni | cogere 
B. — HeBOJffiTB. 

* nuzda erőszak \ vis adlata B. — 
Hy3K,g,a. 

nuzna szegény, szegénység\egenvs, 
egestas R. — c/. IIVSKHBIH. 

nuznangara, -ngaldam elszegé
nyedni [ pauperem fieri A. 

*pajárin, bajárin a** f dominus B. 
ÓOJipHH'B. 

pasport útlevél \ syngraphus, pas-
suales R. — naninoprB. 

* pa'tnica péntek \ dies Veneris B. 
— iraTHima. 

* pás^a húsvét [ pascha B. — 
nacxa. 

* panket lakoma \ epidae B. — 
óaiiKeTt. 

* pápá nagyanya \ avia B. — öaóa. 
* párus vitorla | velum B. — na-

pyc-B. 
* pecát pecsét \ sigillum, B. — ne-

xiaTt. 
* pezotmén, bezotmén szükségké

pen | necessario B. — ÓC.30T-
MBHHO. 

pezmen (pondus) R. — óe3MeirL. 
* peregem , beregem őrizni \ ser-

vare B. —• öepe^B (praes. 
óepery). 
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pervej első \ primus P . ; * pervi 
elöbb\prius, anteaQ., pervé, 
pervi B. (cf, supra : pervoj). 
— nepBbiií (primus), nepBte 
(prius). 

* pigán ruta \ ruta B. — irarairL. 
pijanicá iszákos \ potator P. — 

üLjraima. 
* p'ítajem , putajem próbálni \pro-

bare, experiri B. — nbrraTb. 
pil'a fürész | serra R. — irajia. 
piíem fürészelni | serra secare R. 5 

* B . — HHJIHTB. 
piíedem (fr.) R. 

* pokajanja bűnbánat \poenitentia 
peccatorum B. — noKaniiie. 

pot (pondus) R.; *pud B. K. — 
njA'B. 

*potakajem részrehajolni \ nimis 
indulgere B. — noTaKaTt. 

* podárka ajándék \ donum B. — 
noflapoicB. 

*podvlásnaj alattvaló \ subditus 
B. — noflBjiacTHWH. 

*pospejem mégérni \ maturescere 
B. — nocrrETb. 

* pospejektom (eff.) 
ponomar egyházfi \famulus sacro-

rvm R. — nonoMapt. 
* pop pap | sacerdos B. — nont. 
*popazem vhova kerülni, jutni, 

esni [ incidere, devenire B. — 
nona/jaTb. 

* (poborem:) 
poboramas adófizetés \ solutio 

tributi (p.nal'at adót szednek \ 
tributum exigunt) BM. 17,25 — 
cf. noóopr& (tributum). 

28* 
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* povozka szekér \ currus B . — 
noB03Ka. 

* poméacik földbirtokos \possessor 
praedii B . — noM'biUHK'B. 

* pomnem emlékezni | recordari B. 
— ITOMHHTBCfl. 

* pora idő, kor; * B. — nopa. 
üdas p. ideje, hogy vessünk\ 

tempus est serendi R. 
* porúka kezes | vas, sponsor B. — 

nopyKa. 
* polka légió \ légió B. — nojiKt. 
* poláta templom [ templum. — cf. 

najiaTa. 
* pólón hadi fogolyság | captivitas 

B. — ÜOJIOHTI. 

pöcál puska | scolopetum R. — 
nHiijajiB. 

* p. kürtnö puskacső | scolopeti 
tubus; p. pu puskaágy \ se. li-
gnum, p . saravocos^.-^ar | se. 
igniarium; p. pále irányzó \ 
se. bulla (in extremo se. tuboj. 

pörna gerenda | trabs R. — *brev-
na B., prevna K. — ópeBHO. 

púso többet, annál inkább | plus, 
amplius, eo magis R v púse P . 
— nyme. [nycToft. 

*pus tá puszta | desertus B. — 
pudovka (pondus, mensura fru-

menti) R.; * podobka B. — 
ny/i;oBKa. 

* pumaga papiros\charta lintea B . 
— óyMara. 

purak por \pulvis L . ; * pra# B. — 
npaxT.. 

puíka golyó j globulus (plumbeus) 
R. — uyjibKH. 

práza csat\fbula R. — npJKKKa. 
prázdnik ünnep \festum P.; *práz-

nik B. — npa3flHHKT>. 
prazdniklem ünnepelni \ festő 

celebrare P . 
* pravdá (p. edein) igazságos \jus-

tus B . — cf. npaBfla, npaB-
flHBBIH. 

* právednik id. B. — npaBeflHHK'B. 
*pravdajem megigazítani \ corri-

gere (skemetam se ipsum) B. 
— onpaB/jaTLCfl. 

prestól trón,- szent asztal \ihronus, 
mensa sacra P . ; * B. — npe-
CTOJTL. 

* prikáscik izspán \ administrator 
B. — npnKanpin*. 

* pristin kikötő \portus B. — npn-
CTaHL. [npnóaBHTB. 

* pribajem hozzáadni \ addere B, 
* primajem fogadni , elfogadni \ 

accipere, recipére B. — npn-
HHMaTB. 

proklatoj átkozott \ exsecratus P . ; 
* B. npOKJIflTBIH. 

*proklinajem elátkozni j exsecrari 
B. — npoKJnrnaTB. 

*prostá egyszerű, őszinte \ simplex? 

sincerus B . — npocT&iö. 
* prost'em megbocsátani \ remittere, 

condonare B . — npocTHTB. 
* prorok próféta \ propheta — B. 

— npopOK'L. 
* prorocestvovajem prófétáskod-

ni \ prophetare B . — npopo-
^eCTBOBaTB. 

* prorocica prófétanő \prophetissa 
B. — npopoHiiija. 



* plotnik ács | faber tignarius B. 
nJIOTHHK'B. 

* basná torony, síremlék \turris, 
monumentum B. — óaiima 
(turris). 

bazár vásár | mercatus} fórum P . ; 
* B. — óa3api> (n). 

* butta mintha\quasi B. — óy,a,iiio. 
*buntovajem zenebonát csinálni \ 

tumulinm facere B. — 6ja-
TOBaTB. 

blagodat isteni kegyelem, malaszt | 
clementia, favor (dei) P . — 
ŐJiaro/jaTB. 

blagoslovenjá áldás | benedictio P . 
—• ÓJiarocjioBeiiie. 

* blagoslovlajem megáldani 16ewe-
cfo'cere B . — ÓJiarocjiOBJiflTb. 

bladka (bladka-la ilmas) paráz
na | moechus, -a P . — ójra/jKa. 

* fonár lámpás \ laterna B. — *o-
HapL. 

valóvaj (v. üsküz ökör \ bos) BL. 
14,19. — BOJIOBÍH (bovinus, 
BOJVb bos). 

* vet hiszen, mert \ enim B. K. C. — 
BtflB. 

* vedra ' veder \ modiolus, hama K. 
— Beflpo. 

* venéc koszorú | corona (Kranz) 
B. (BK. I, 9,25. vencá). — B Í -
Hen.'B. 

* vencajem megesketni | inaugura-
re (maritos) BHEB. 13,4. — B Í H -
naTb. 

vera hit \jides P . ; * B. — B^pa. 
* verbíud, velblud teve \ camelus 

B. — BepÓJIIOffL, BQJl6]UOP,T>. 
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* vidétel' tanú \ testis B . — CBH/I.'B-
Tejib. 

* videtelsvaluk tanúság | testimo-
nium B . — CBH '̂BTejibCTBO. 

* videtelsvovajem tanúskodni \ tes-
taH B J . CBH/TETejIbCTBO-
BaTb. [rpa/FL. 

* vinográd szöl8[uva B. — BHHO-
* vinogradnaj (v. sad szőlőkert \ 

vinea B.) — BHHorpaflHbiö 
(B. ca/rb). 

* v i r : t'í vir ez a világ \ hic mun-
<ÜW$BMK. 10, 6. BL. 1, 70. — MHp'B. 

* vociná, votciná ország, vidék \ 
terra , regio (patria) B . — 
OTmma, BOTHiraa (patria). 

* vorotá kapu\porta B . — BOpoTa. 
vofá akarat, szabadság, hatalom \ 

voluntas, libertás} potestas 
P . ; * B. — BOJIJL 

volosnoj kerületbíró | conventui 
BOJiocTb dicto praefectus R. 

BOJIOCTHblH. 
* volnaj szabad \ liber B . — BOJIB-

HblH. 
*vujnomat bűnös \ reus, sons B. — 

BHHOBaTHH. 
* vujnomatlandarem megvádol

ni | culpare, accusare B . 
*vsjakaj vid. sjakoj. 
*vzatka nyereség \ lucrumTS. (vzát-

kam nalsa). — B3HTKa. 
vremjá idö\tempus P . ; * veremjá 

B. — BpeMH. 
* vladi 'ka fejedelem \ princeps B . 

— BJia^biKa. 
*vlas t hatalom | potestas B. —« 

B îaCTb, 
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*mátva menta | nientha B. — MflTa, 
MÜTBa. 

* matrós hajóslegény | homo nauti-
cus B. — MaTpocB. 

* mastár mester j artifex B . — 
inaciepB. 

* maslina olajfa j olea B. — ina-
cmma. [MÍHIOKB. 

mesak zsák \ saccns R.; * K. — 
miza mesgye \ conjinium, limes L. 

— Meaca. 
* mi'tar vámszedő | portitor B. — 

MBnapb. 
* mi'tnica vámszedöhely | locus ubi 

portorium datur B . — MBIT-
HHija. 

* mir világ \ mundus B. — MiipB. 
* rairejem kibékülni | pacem fa

céré B . MIipilTBCíB 
milost kegyelem, malaszt \ clemen-

tia, gratia P . — MHJIOCTB. 
milostiv kegyelmes | clemens P . — 

MHJIOCTHBBIH. 

rnocala vékony hárs | liher tenuis 
(arhoris) R. — MOTOJIO. 

* motajem elpazarolni \ dissipare 
(hona) B . — MOTaTB. 

monaser klastrom | monasterium 
R. MOHaCTBipB. 

*mor döghalál | pestilentia B. — 
Mop-B. 

*"mucénja kínzás \ cruciatus P . — 
aiyieme. 

* mucem kínozni | cruciare BM. — 
B1JHHTB. 

mucitlem (kínozni | cruciare): mu-
citlemas cmciaíwsP. — My-
HHTB (cruciare). 

* rnudrost bölcseség j sapientia B. 
My/JpOCTB. 

* inuzi'kan muzsikus \fidicen B. — 
My3BIKaHTB. 

* mrámarnaj (m. kii márvány | 
marmor) B. — flipaMopHbiií. 

ráge ra& | cancer R. — paKB. 
* raj paradicsom \ paradisum B. 

— paö . 
* rajem összebeszéllni, egyezkedni | 

condicere, pacisci B. — pa-
flHTBCfl. 

rad (rad-ulna Ürülünk | gaudemus) 
P. — pa#B (laeius). 

* ráda -szer, ea?. Sim rada hétszer | 
septies B. — pa/TB (ordo). 

* rádomók rendszerint, sorjában | 
ordine K. — PÍI#OMB ( = CB 

PW). 
* rcvi'za népszámlálás \ census po-

puli B. — peBH3Ía. 
* rázi egyszerre \ simul, subito B . 

— cf. CB pasoMB ; CB pa3y. 
*razzorjajem szétszaggatni \ divel-

lereBK.u. u, 20; cf. pa3opBaxB. 
ráznoj különböző | diversus P . — 

pa3HBIH. 
* rabotajcm, robotajem dolgozni] 

opus facére B. — paóoiaTB, 
* rabótnik munkás \ operarins B. 

paÓOTHHKB. 
* roscot számadás \ ratío reddita 

B. — paciieTB. 
ródo rokon, rokonság \ cognatus, 

cognatio R. 5 * róda BL. — 
PO/TB. 

rus oros^ | Bussicus R. ; *. — 
pycKiö, 
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*lajeteí uralkodó \ reg nator B. — 
B^a^ibTejiij. 

* ladejem uralkodni \ regnare B. 
— BJia/vfeTb. 

* lapka bolt, bódé \ taberna B . — 
jiaBKa. 

* lékar orvos \ medicus B. — JTB-
Kapt. 

li (part. interrogativa) P . ; *C. B. 
— JIII. 

*li'ba vagy \ vei, aut K. B. — JIHÓO. 
* licá arcz \facies B. — JiHii,e. 
* lőjem fogni\capere, comprehen-

dere B.? loem C. — JÍOBETL. 
* loéc fogó (a ki fog) \ captator 

BM. 1,19. — JIOBeDTB. 
* lukávaj gonosz, ravasz j pravus, 

CallidllS B. — JiyKaBLIH. 
luco jobban , inkább , magis P . ; 

*lúce B. — JiyHiue. 

A P P E N D I X II. 

A szótárba föl nem vett csere
misz szók. 

araptcs Waldgeist R. 
* cje : eje aörtiíá . . . arany BAPC. 

9, 20. 

* ájmala: ajmala turndmaS haere-
sis (— ajrmala, ajirmala t. elté
ről eg való tanítás %) BAP. 24,u. 

otsinies Mába R. ; * ócines igaz
ságtalanul BP. 1.2,19. 

* ups galerus C. 
urumdo óypyH/j.yKt R. 
üzüvür (madár, a zöld harkályhoz 

hasonló) R. 
* kaska rapidus C. 
* k a t á : k. ogolán kü Kpaeyroji-

HBIÍÍ KaaieHb, szögletkö B P . 1.2,6. 
keskár vedernek v. ládának olda

lai R. 
kepseltem (acc.) békó, láncz P . 

Vocabiüa Ceremissica, e vocabu-
lario nostro consulto omissa*). 

kuáédek Russ.: piglici R. 
jas t HaóoKb K. 
*jona (öna) : jonam (önam) mo-

saók edemvla = HCKycHÍH (V. 
Slavica), flocTOÍíHbie (V. Rus-
sica) BK. 1.11,19. 

salenge (madár, a acTpeób-7iez ha
sonló, csak nagyobb) R. 

* seras crimnum, alica C 
songso Schiveinigel R. (cf. song ?) 
sondas (fű, melyből zöld festéket 

készítenek) R. 
* sünga : sü 'ngakekv la égi mada

rak BL., küksa kogo süngá = 
XOJUYTB BL. 3, 3. 

tajá zioei Rciderchen, an welchen 
die Wiert (í) auf und ab ge-
hen R. 

*) Ea scilicet, quorum interpretatio non satis plana vei aliqua ex causa 
dubia visa est, quorumque vera significatio neque ex contcxtu orationis per-
spicue apparuit. 



440 BUDENZ JÓZSEF. 

tar : svatoj t. jürnö npimamenie, 
úrvacsora P. 

*tiske (TLIIIIKB) bokor BMK. 12,26, 
siske (IHHIIIKB) BL. 6,44. 

* tislas pa3CiviaTpHBaTL K. 
totó Russ.: Un (?) R. 
triská Russ.: cirki-, serki- Ente 

R. 
* saslem mitto C. 
* stan: stan jaratemáda ycep/jHO 

jnoÖHTe, buzgón szeressetek BP. 
1 .1 ,22 . 

sodómo : sjakoj sodornom, kickir-
masem = mywh H KJimffb P. 

nad'ir acepiBa, áldozat F. 
* parbal-: il'en cüc parbalena = 

CKHiaeMCa , bujdosunk BK. I. 

* potika prodigium, ridiculum C, 
oj poti'ka axTi CBTEIIIHO. K. 

*postól: p. i'lsa hasonló B. 
puraks Vogtdice: kajtne kum R. 
purka Russ.: corostvoj (?) R. 
* püst flypHO K. 
mace Katze (sic!) R. 
vélez Einsatz im Kleide, wo die 

graden Streifen desZeugsnicht 
Jiinreichen R. 

vurt dieNetze am Webstuhl (an die 
Stapfen angebunden, ivelche 
mit den Füssen getreten wer-
den) R. 

lemas Russ.: smorcivat glazi; ci-
gani izporcut glazi} vorociva-
jut R. 

lóval JTBUIÍH, Waldtenfel R. 
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MEGIGAZÍTANI S HOZZÁTOLDANI VALÓK. 

337. 
338. 
340. 

344. 

n 
345. 

347. 
352. 

n 
357. 
358. 
360. 
363. 
368. 
370. 

375. 
378. 
379. 

n 
380. 
381. 

lap., ángaltis-/í02 : angáltis BM. 
2. hasáb, 9. sor fölülről olv. 

5. 
20. 
23. 
13. 

föl 
anya 

égni, sütni 
parére 
ik oksam 
denotans ?? •*-"• )? » 

a,n-hoz : anlakan (cilagic a. sinzas legelülülni | 
primo loco sedere) BM. 23,6. 

ono-hoz: (ÖT) 
on^ok-hoz: ánzakla : a. kesa (előre menő) első \ 

jprimus BM. 19.30, 
1. hasáb, 20. sor föl.: ola BAP. 
i&tal-hoz : istil- BM. 11,21. 
1. hasáb, 7. sor föl.: istam is-

3. „ alulról: kiem feküdni 

„ „ : hegyes völgyes 
„ „ : kuske-
„ föl. : fenyves erdő\pinetum 

jirem ésjilme közé: *jiltók mindjárt] 
statim BM. 4,24.; csakugyan, bizony | 
certo BM. 13,14. 

16. 
6. 
7. 
9. 

2. 
2. 
1. 
1. 
2. 
1. 
2. 
2. 

9. 
14. 
17. 
6. 

10. 
7. 

12. 
1. 

föl. 
al. 

föl. 
al. 

föl 

al. 

cilt ulán 
sec-
oías 
vékony fahéj 
sinzes 
* si'ndík 
songemedem 
*sun 
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381, lap.} 1. hasába sirgits és sil kö..é: *sirnal- : sirnál-
kolten pudurta szétzúz \ perfrin-
git, elidit BM. 21,41 

382. n 1. 11 8. sor föl. : * sápa 

n n 1. n 16. 
) i 

al. : (sá'vun) 

n n 2. r> 16. ?? föl.: soroktuk-

n n 2. n 4. n al. soltem 

>? n 1. n Tovulg o-hoz • *sáva3 C. 
383. » 2. •0 6. n föl. soldorangdem 
393. )i 1. n 5. n V tuarem 
394. » 1. n 14. n al. törleni 
400. n 1. V 19. n » sunc víg C. 

n n 1. 57 12. » !? hozzá való 
401. 11 2. ;? 16. n J? íiemer C. 
409. n 2. n por kó ás polv uj közé: pórson 

419. 

421. 
423. 

lyem | sericum *pársan BAPCIS, 12. 
m&ri-hoz: * mára cseremisz C., mára 

férj, férfi B. 
16. sor al. : hazulról 
5. „ föl. : caedere. 



F E Z E . 

5JEs levu halalnec es puculnec feze.4" 

Erdélyi János a Budapesti Szemle 1865-ki évfolyama X. füze
tének végén „A bölcsészet Magyarországon" czímü értekezéséhez 
egy kitérést csatol (465—470 11.) , a melyben a Halotti Beszédben 
eléforduló feze szót fejtegeti. Előrebocsátja az eddig megkísértett 
magyarázatokat, jelesen Révayét, a ki a feze szóban a feszes, feszülni 
szók tőjét ismerte föl, s azért így fordítá a helyet : „factus est mor-
tis et inferni expansus.". E magyarázatról azt jegyzi meg E. „hogy 
Révay a szöveget általában jól értette , de a szót rosszul fordította, 
alkalmazta." A Kassay-Döbrentei-féle magyarázat a fez szót vész
nek olvassa és értelmezi; a Magyar Nyelv Szótárának íróji szerint 
a czímben kitett helyet így kell érteni : „Halálnak és pokolnak vé
sze nem azt teszi, hogy a halál és pokol veszett cl, hanem a vészt, 
mely a halállal já r ; halál vész , pokolvész , mint szélvész, dögvész, 
esatavész." Ezt is rosszalja Erdélyi, helyesen azt vetvén utána: 
„Szélvész nem azt teszi, hogy a szél veszett el , de nem is azt a 
kárt, veszedelmet, romlást, a mely vele jár, hanem a szokottnál na
gyobb , sőt rendkivüli mértékét a szél rohamának; Ádám pedig 
azért, mert halálnak vésze lön, nem halhatott meg jobban mint ahogy 
meghalt." — Hogy különben a szövegbeli feze-t nem szabad vész
nek olvasni, bizonyítja maga a szöveg, mely a feleim, fajának, fe
ledeve szók által megmutatja, hogy az /-et mindenkor megkülönböz
teti a ü-től. 

„Jobbnak, így folytatja mostFrdélyi, jobbnak, sőt czáfolhatat-
lannak hitte Hunfalvy a finn pesti hasonlagát, mely szerint Ádám 
halálnak és pokolnak fészke lön és mind ö nemének. — Ha ez nyelv
hasonlítás , akkor igen kevés kell hozzá, hogy a tudományt se tart
suk mindenre elegendőnek, mert annak is lehet meséje; van is, 
mihelyt annyi fogatik reá, a mennyinek nem ura, Valóban a ma-
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gyarázatot a leghívebb nyelvhasonlítók is elvetették ; mert mint a 
Magyar Nyelv Szótára íróji mondják, ha az első mondatból „halál
nak és pokolnak fészke" nagy erötetéssel valamely értelmet ki is 
csigázhatnánk, de a másik mondat „és mind ö nemének" (t. i. fészke 
lön az által, hogy evek a tiltott gyümölcsből) teljesen érthetetlen 
marad. — így a Szótárírók. Ha ök mégis a Kassay-Döbrentei-féle 
magyarázathoz hajlanak, szintén oly nagy erötetve : ez megint ért
hetetlen ; legíölebb azon antagonismust képviseli, melyben Hunfalvy 
velők s ök vele állanak." 

Egy magyarázatot sem helyeselhetvén, Erdélyi tehát azon 
van, hogy „a régi rejtély nyilatkozzék." Legelsőbben mondja, hogy 
a Halotti Beszéd vitás szövege a bibliai és magyar nyelv szellemé
ben tökéletesen jól van tartva ; ellene akár nyelvi akár logikai szem
pontból lehetetlen valamit felhozni. „Abban nem csak helyes, két
ségbe vonhatatlan magyar kifejezés, hanem a kifejezésben Pál apos
toli tan is van feltartva, s bátran mondhatjuk, hogy a rómaiakhoz 
írott levél VI. részének 23. verse után és szellemében íratott." — E 
versben azt olvassuk : Ta yaQ óxfjcóvia zrjg á^aQtíag •O-ávatog, minek 
értelme : A bűnnek lakolása (díja) halál; mintegy : a bűn halállal 
fizettetik (büntettetik). S Erdélyi a feze szóban afiz-et szó tőjét ta
lálja meg. „Ha már most, így folytatja, a Halotti Beszéd feze he
lyére zsoldot teszünk (e szóval fordítja t. i. Károlyi az óxpmvia-t), ily 
szöveg fog eléállani : Ádám ,lőn pokolnak és halálnak zsoldja és 
mind ő nemének/ E szöveg, úgy látszik, érthető; de érthetőbb így: 
,lőn pokolnak és halálnak díja', legérthetőbb pedig így: halálnak 
és pokolnak lakolása és mind ő nemének." Ezután a fez = fiz et 
szónak tulajdonképi értelmét alapítja meg Erdélyi, s így meg van 
fejtve a régi rejtély. A felelevenített igaz magyar szót pedig a né
met ,Schuld' jelentésére ajánlja. 

Lássuk már először, vájjon maga a Halotti Beszéd támogatja-e 
Erdélyi magyarázatját. ,Es az gyümölcsnek oly keserű vala íze, 
hogy torkukat megszakasztja vala. Nem heon magának, ge ménd ö 
fajának halált evek. Haraguvék isten, es veteve őt ez munkás világ 
belé, es lön halálnak és pokolnak „feze", es ménd ő nemének/ — 
A Halotti Beszéd eléadása szerint, Ádám a tiltott gyümölcsöt evén 
halált evett, nem csak magának, hanem az egész emberiségnek. A 
tilalom megszegéseért isten őt a paradicsomból e munkás világba 
veté, s lön halálnak és pokolnak feze nem csak magára, hanem 
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ménd ö nemére nézve. —· Vájjon a fez szó azt jelentheti-e , mit a 
német Schuld ? mint Luther ezt: τα oxpcóna της αμαρτίας -θάνατος 
(der Tod ist der Sünden Schuld) fordítja ? Én ezt a magyarázatot 
mindennél érthetetlenebbnek találom. Mit is jelenthetne ez : Ádám 
a halálnak díja vagy lakolása lett? De Erdélyi így érti talán néme
tül : Adam ward schuld darán, dass Tod und Hölle über ihn und sein 
Greschlecht gekoramen. így volna értelme: de a Halotti Beszéd nem 
tud németül; az szószerint azt mondja, hogy Ádám a tiltott gyü
mölcscsel a halált magába ette; tehát a halál ezen percztöl fogva 
benne kezdett lakni; Ádám a halálnak eredeti fészke (hazája) lett. 
S valamint ö tőle származik az emberi nem, lígy származik belőle 
a halál is. Ezt a felfogást is Pál apostol tanítása támogatja, ki a ró
maiakhoz írt levelének V. 12-ben ezt írja: "Ωσπερ δι ενός άν&ρώτζον 
ή αμαρτία élg τον κόσμον είσηλϋε , και δια της αμαρτίας 6 &άνατος' και 
όντως εις παντας άνϋρωπονς ό д-ανατος οιήλ&εν , εφ φ πάντες ημαρτον. 
Magyarul így fordíthatjuk : „Valamint egy ember által jőve a bün 
e világra, s a bün által a halál; akképen a halál minden emberre 
által származék, mert általa mindnyájan követének el bűnt. (Károlyi: 
„Miképen egy ember által jött e világra a bün, és a bün által a ha
lál, s akképen minden emberekre a halál elhatott, kiben mindnyájan 
vétkeztek.") Sőt minden azt mutatja, hogy a Halotti Beszéd inkább 
erre a szentírási helyre mintsem az Erdélyi felhoztára van alapítva. 
Ezt körülírva vagy inkább népszerűen így fejezhették ki latinul: 
Adam factus est domicilium mortis. 

De, mondhatja valaki, a halált lehet személyesíteni, s róla azt 
mondani, hogy Ádámban kezde lakni : a poklot nem lehet ám így 
személyesíteni; úgyde a Halotti Beszédben olvassuk : ,lőn halálnak 
és pokolnak feze'; az eléadott értelmezés tehát a pokol miatt válik 
kétségessé. Lássuk hát, vájjon nem igazít-e el maga a Codex. A 
„misfa in agenda mortis"-ban olvassuk ott : „Domine Jesu Christe, 
rex gloriae, libera animas omnium fideliumde manu inferni.u — Az 
inf emum tehát, melyet a magyar Halotti Beszéd pokolra, fordít, sze
mélyesítve is adatik elé; a magyar szöveg az egyházi szokást kö
veti, midőn azt mondja, hogy a halál és a pokol Ádámban kezde
nek lakni, vagy: Ádám lön a halálnak és pokolnak első eredeti ha
zája, fészke. Megtartja e szokást a másik helyen is : „Es szoboducha 
öt urdung ildetvitül es pukul kinzotviatul;" itt is a pokol úgy van 
személyesítve, mint a halál. Lássuk másodszor azt a két latin beszé-
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det i s ; melyek a codexben közvetlenül a két magyar után követ
keznek: 

„Optime nostis fratres — dei misericordia, quanta gratia do-
minus deus gratificaverat primum Adam patrem nostrum. Sed dia-
bolo svadente dum peccavit, quid sibi et omnibus suis posteris tunc 
promeruit, ecce fratres, videtis oculis vestris. Considerate fratres, in 
quanta beatitudine constabat ille primus Adam ; quod et eum non 
móri, sed in aeternum vivere creaverat deus. Delectabilem domum 
dederat ei deus, scilicet paradysum. Sed eo ibi manente praecepta 
domini postposuit, postquam a diabolo deceptus de illó vetito fructu 
comedit. Solus ipse peccavit , utinam soli ipsi suffecisset hoc 
periculum perpeti. Sed quid per Ezechielem prophetam dicit nobis 
dominus, consideremus fratres. Patres, inquit, tunc comederunt uvam 
acerbam, sed — dentes filiorum obstupescunt. Videtis fratres coti
die oculis vestris, quam cotidie obstupescunt dentes nostri, cum et 
cotidie mortis amaritudine amaricamur. Paradisus erat; fratres, man-
sio nostra, non ista fovea. Sedprimi parentis nostri transgressio pro-
meruit nobis hanc mansionem. Tunc, fratres, expulsi sumus ab illa 
deleetabili domo, et incidimus in manus diaboli, qui et multo tem-
pore detinuit nos sub potestate sua. Tandem miaericors dominus re-
cordatus est, quam pulvis sumus; descendit de celo ad terram ac 
per multa tempóra perditum hominem quaesivit et invenit, quem et 
pretioso sanguine suo redemit, sicque gaudens illuc eum reduxit, 
unde et primum corruerat. Igitur, fratres, non ista fovea est mansio 
nostra, sed sicut beatus Paulus dicit, ita et nobis credendum. Nostra, 
inquit, conversacio in celis est. Nobis, fratres, parata est illa celestis 
mansio, optime nostis, justis et omnibus illis, qui in hoc seculo in 
bono opere perseverant. Debitores sumus, fratres, ut homo homi
nem, mortalis mortalem sepeliat, et pro eo orationem faeiat, eique a 
deo misericordiam imploret. Rogamus igitur vos, fratres, ut sicut 
vos a deo cotidie quaeritis vobismet ipsis misericordiam ct remissio-
nem, similiter quaeratis et huic misero homini hodie a deo miseri
cordiam. Si cui aliquid peccavit, vos pro deo hodie remissionem 
faciatis. — 

Orate, fratres, hodie pro eo, quatenus divina misericordia hic 
eum requiescere faeiat; et finito mundi . . . . cum omnibus homo re-
surget, Quando et dominus deus ad judicium veniet, tunc per inter-
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cessioncm beatissimae virginis Mariae et omnium sanctorum suorum 
iste miser homo non ad judicium sed ad dei gratiam resurgat." 

E két latin beszéd hasonmásai; de nem fordításai a két ma
gyarnak. A vitás magyar helyet nem fejezi ki a hosszabbik latin 
beszéd, csak a keresztyén felfogást találjuk benne, mely szerint a 
halált Ádámtól öröklöttük, mint azt másutt is e codex mondja, p. o. 
„Domine Jesu Christe, qui peccati haereditariam mortem 
morte potentissima superares." 

Tekintsük most közelebbről a, fészkes magyarázatot. Vájjon a 
magyar nyelv szokása ellen való-e, azt mondani : Péter itt vagy ott 
befészkeli magát? Vagy azt mondani : Az emberi szív az indulatok 
fészke ? — Egy fészekből valók közmondás, melyet Erdélyi evvel 
magyaráz : ,testvérek' (1. Magyar közmondások könyve, Pesten 1851 
a 142. lapon). Azt hiszem, a Halotti Beszédnek eme helye : Ádám 
lön a halálnak és pokolnak fészke , igazán azt jelenti, hogy Ádám
ból és Ádámtól eredt a halál és a (személyesített) pokol, s e z a ma
gyarázat, mint látók, tökéletesen megegyez a keresztyén theologiai 
felfogással, melyet leginkább Pál tanából merített a keresztyén 
egyház. 

A kérdés most csak az , vájjon a fészek szó lehetett-e valaha 
fesz is ? Közönséges nyelvtény az, hogy torok, homok, fázok, lélek, 
titok, gyilok stb. szók tője : tor, hom, faz, léi, tit (tilt), gyil, mert 
ezeknek megfelelöji a rokon nyelvekben igazán az (ojk, (e)k nélkül 
fordulnak elé, p. o. tor-ok a vogulban tur, homok a törökben kum, 
de a tatárban kum-ak i s , faz-ok a finnben pata (a finn <-nek szám
talan esetben a magyarban z felel meg, sata = száz, kate = kéz, 
vete = víz stb.; lél-ek a vogulban lil stb. Ezekből is gyanítható, 
hogy a fészek szintígy taglalható : fész-ék. S hogy valóban így kell 
taglalni, bizonyítják a finn és ugor nyelvek, melyekben afész-ek 
pesti (finnül, mint faz-ok = pata) és vogulúl pit' (olvasd pity). A 
mostani magyar fészek szónak tője igazán fesz. De vájjon e csupasz 
alakban is élt-e valaha a nyelvben ? Erre épen a Halotti Beszéd fe
lel, a mely megörzötte a fesz szót, s ezt nyelvténynek Erdélyi is el
fogadja, ki abban a^z-etni tőjét gondolja feltalálni. Mert ha lehet
séges ott az egyik szónak tője, lehetséges a másiké is ; e tekintet
ben az én fölvételem olyan jogosult, mint Erdélyié. 

Miután bizonyossá lett, hogy a fészek tője fesz, s ez az idézett 
Halotti Beszédben olyan lehetséges, mint az Erdélyi fiz-je: a kér-
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dés most oda megyén k i , melyik valószínűbb, a fész-eke vagy a 
fiz-etm1? Magában valószínűbb a fész-ek, mert jelentése bizonyos, 
kétségtelen, azután oda illő is : ellenben a jfe-(etni) tőnek jelentését 
csak kiokoskodta Erdélyi, s nem is illő oda, ha úgy veszszük a szó
kat , a mint ott találjuk. Az én felfogásom szerint az van mondva: 
Ádámban kezde a halál lakni, még pedig nem csak reá nézve, hanem 
egész nemére nézve, minél fogva nem csak Ádám halt meg, hanem 
minden ember meg fog halni. S ez a magyarázat szorosan megegyez 
a Pál apostol idézett mondásával is, Rom. V. 12. Erdélyi magyará
zatja szerint „Ádám lön a halálnak és pokolnak lakolása és mind 
ö nemének." Ez felette homályos, akár fizetésnek akár díjnak ve
gyük a lakolást; ellenkezik is a keresztyén egyház felfogásával, a 
mely Pál apostol tanán épül. Ez a felfogás, s az apostol tana igene-
sen azt tartja, hogy Ádámtól fogva és benne kezdődött a halál; 
hogy mi emberek a halált Ádámtól örököltük, ennél fegva Ádám
ban kezde lakni a halál, Ádám lön neki fészke. 

A. fez, mint &fiz-et szó tője, kétséges. A fizet szót füzet-ni-nek 
is ejtjük ugyan, de soha sem fézetni-nek. „Fiz, elvont gyök, mely
ből fizet (némely tájakon füzet) és származékai erednek." A Ma
gyar Nyelv Szótára, II. 860. A Halotti Beszéd helyesírása a fizet 
vagy füzet tőjét bizonyosan i-vel vagy w-val, nem pedig e-vel 
írta volna. 

Eltekintve azonban minden magyarázattól, s egyedül a nyelv
hasonlítást nézve, Erdélyi azon botránkozik, hogy a finn pes'd = 
magyar fész-ek. „Ha ez nyelvhasonlítás, akkor igen kevés kell 
hozzá, hogy a tudományt se tartsuk mindenre elegendőnek, mert 
annak is lehet meséje 5 van is, mihelyt annyi fogatik reá, a mennyi
nek nem ura." Engedelmével, a pesti = fész-ek hasonlításnak a 
nyelvtudomány annyira ura, hogy csudálkozik Erdély in, ki azt fel 
nem fogja. Nem kell oda mázsányi okoskodás, hogy belássuk azt a 
tényt, minél fogva a finn élőhangú p számtalan megfelelő magyar 
szóban/ál tal van képviselve; hasonlóképen akárki is meggyőződ
hetik arról, hogy sok magyar szónak képzője van, mint p. 0. a fész-
ek-nek is, mely tehát annak tőjéhez nem tartozik ; de arról is meg
győződhetik akárki, hogy a finn megfelelő szó rendesen magán
hangzóval végződik, mely nincs meg a magyar szóban, p. 0. silm-á 
= szem, pes-á = fész-ek, pat-a = faz-ok stb. Mind ebben egy csepp 
mese sincs, hanem csupa száraz valóság. Ha Ádám oly bizonyos-
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sággal lett a halál fészkévé, a mily bizonyosan a magyar fész-ek a 
finn pesti-ben találja meg felét: akkor a valóságot Erdélyi legfize-
több okoskodása sem ronthatja le. 

HUNFALVY PÁL. 

AZ UJ-ARAB NYELVRŐL ES ANNAK KÜLÖNBSÉ
GEIRŐL AZ Ó-ARABTÓL, 

KÜLÖNÖSEN WAHRMUND ÉS CAUSSIN DE PERCEVAL UTÁN *). 

I. Hangtan. 
Az új-arab nyelv tájszólamai kivált a hangejtésben különböz

nek egymástól. A jelenleg írt köznapi nyelv , az egymástól legtá
volabb vidékeken is, majdnem egy s ugyanaz, s az irodalmi nyelv
től sem igen tér el. Eltéréseinek ritkább vagy gyakoribb előfordu
lása az író műveltségi fokát jelzi. Különösen négy szóejtés emlí
tendő meg : a tulajdonképeni arábiai, a syriai, az aegyptomi s az 
algiri (maghrebi = nyugati); kivált a raaghrebi szóejtés különbözik 
a többitől. 

Az elif mint magánhangzó megelőző fetha-val e két szóban 
Jy>. és y ^ o majdnem ae-nek hangzik. Aleppoban és Syriának más 
városaiban ezen hosszú elif é-nek mondatik ki oly szótagban, mely
ben úgynevezett emphaticus mássalhangzó nem fordul elé. Damas-
kus lakosai gyakran hányják az aleppoiak szemére e kiejtési hibát. 
Bajrut ment legtovább e hibás kiejtésben. Az elif-nek ezen kimon
dása aJwot imale-nek mondatik, mely a korán-olvasás tanítói szerint 

szabályos némely szónál (u*« emberek, ^ ház). Az elif mint más
salhangzó a torokhangokhoz sorozandó. 

A t betű Maghrebben gyakran cz-nek mondatik ki. 
A c^, mely rendesen th-nak mondandó ki, több szóban egye

nesen t-nek (&£ks t'láte), másokban sz-nek ejtetik. 
A _- betű = ds. Az aegyptomiak </-nek, a kaszrauaniak (Sy-

riában)i/-nek ejtik. 
A <> betű, hol d-nek, hol z-nek ejtetik. 

*) Praktisches Handbuch űer neuarabischen Sprache. Giessen, 1861. — 
Grainmaire arabé vulgairo. Paris, 1858. 
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A £*- erős torokhangi spiráns. A máltaiak és raaghrebi zsidók 
gyakran összetévesztik a «--val. 

Az \jO és i» nyomatékosan kimondott sz és t hangok, mintha 
utánok egy o hang következnék, p.o. t>Lo szoád-nak mondandó ki. 
Az (j* a ^ c iö io betűk társaságában yö-nak is ejthető. Innét van; 

hogy a köznapi élet irataiban, a hol y* t várnánk, \jö-t találunk. A 
franczia császári könyvtár egyik kéziratában (a moallakat magya 
rázata), a 274-ik lapon ezen ^ó-ejtésről e következő érdekes hang
tani észrevételt olvassuk : ^K*MJ^ ouüf j ^j-wií out*. ;^ f<M 

A ib hol 2-nek, hol d-nek ejtetik. [L^j't^o V̂ M-W ^(^ L x̂*.x*« 
A o betűnek a pontját Maghreb-ben a betű alatt is találjuk. 
A jjj betű Jeruzsálem környékén úgy ejtetik, mint a mi k 

betűnk, a beduinok g-nek, az aegyptomi és syriai városok lakói 
még lágyabban ejtik, úgy hogy majdnem elenyészik. így gyengítik 
meg a tájszólamok az eredetileg a beszéd műszerek nagy megeről
tetését megkívánó mássalhangzókat *). 

A \i) betűt a syriai beduinok esnek, a tengerparti vidékek le 
hetö leglágyabban ejtik. 

A ) mint mássalhangzó az angol w-nek felel meg. 
A mi a magánhangzókat illeti, a fetha, hol mint tiszta a, hol 

homályosan, hol mint egy e betű ejtetik. Az aegyptomi kiejtés az 
a hangot csak igen ritkán helyettesíti e-vel. Az a a-nak ejtetik ezen 
hangok társaságában : \jc \jó ío ib ^JJ y Az a hangnak e háromféle 
kiejtése a mellette levő mássalhangzó természetének tulajdonítandó. 
A hosszú fetha kiejtése megfelelő esetekben megfelelő. Fetha reá 
következő <5-vel ((5-^) legtöbbször hosszú e-nek, reá következő y 
val hosszú ő-nak ejtendő. Az « , utána következő (5-vel, «/-nak 
hangzik. A szó végén <5, fetha után, hangtalan lehet. 

A készre csak egynehány szóban ejtetik e-nek, igen ritkán Ü-
nak hangzik ; reá következő \£ vei mindig «-nek. 

A dhamma ritkán hangzik o-nak, a dialectusokban majd ü-
majd {-, majd ö-nek ejtetik; reá következő j-val = ü. Ezen magán
hangzók nem különben mint a tanvin (nunatio) a mindennapi élet 

f) A , » betűnek Maghrebben csak egy pontját jelelik. 
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irataiban csak felette ritkán jeleltetnek. A többi helyesírási jelek is 
csak kivételesen fordulnak elé. Abból a mit a magánhangzókról 
mondottunk, meglátszik, hogy a rövid magánhangzók kiejtése nem 
csak ingatag, hanem a tájszólamokban szerfelett határozatlan. 

II. Alaktan. 
A fő- és melléknév egyesszámában eléforduló kihangzás 

(JL, _!_) az új-arab nyelvben hiányzik. A hiányos nőnemű szók 
végzete »! legtöbbnyire xj'-ra változik, p. o. AJLOÍÍ (pálcza) SLac 
helyett. A kettős szám (jf— = áni végzete helyett az új-arabban 
én szótag fordul elé. Ezen én az ó-arabnak ,casus obliquus'-aiban tá

ti 
lálható jj«j>— végzetből eredt, az <g— tudniillik é betűbe vonatván 

össze. A többesszám ^JJ— végzete helyett az új-arabban ^ , sze
repel. Itt is a ,casus obliquus', a sajátító eset, váltotta fel az 
alanyesetet (nem különben mint az arab nyelv testvérnyelveiben, 

s , >. 
p. o. a héberben). A nőnem ĉ f—, ^>\^- végzete helyett az új-arab
ban, mint várni való, át végzetet találunk. Az úgynevezett tört töb
besek (plurális fractus) az új-arabban is számosan fordulnak elé; a 
végzetek itt is kopást szenvedtek. 

A mi az új-arab népnyelv ragozását illeti, az név-elők segít
ségével pótolja, a mit végzeteiből elvesztett *). Megjegyzendő a sa
játító, mely cUo iríta szócska által képeztetik (a máltai nyelvben 
is hasonló sajátító fordul elé). Ezen szó helyett Aegyptomban b'tá1 

(a mi különben egy a mW-val); Bagdadban JLo mái, Jemenben 
{$>&>• haq szók használtatnak. A £U* szó (melynek többese &*£*!) 
az ó-arabban bútort, eszközt tesz. Az algiriak román elöszócskák-
kal fejezik ki a sajátító viszonyát (Í£, i4>, < t̂>, de, di). Jv.^ is elé-
fordúl nálok ( = J -\- \gó)- Ezen szó eredetét Caussin de Perceval 
J î tXJf összevonásában keresi; ennél a mi származtatásunk termé
szetesebbnek látszik. 

A névszók tovább fejlődését illetőleg az egység szavai itt is 
i által képeztetnek; ezen betű különben az új-arab nyelvben nem 

*) Mondják , hogy Hedsaz valamelyik vidékén a kihangzó magánhangzók 
használata még meg nem szűnt volna. Maghreb nyugati lakosai is használnak bi
zonyos magánhangzókat, különösen a keszre-t a névszó eseteinek megjelölésére. 

29* 



4 5 2 GR. KUUN GÉZA. 

mondatik ki , hanem csak megelőző magánhangzóját ( - ) ejtik és 
pedig hol a-nak, hol e-nek (a-nak torokhangok és emphaticus betűk 
után) *). Több új-arab nésvszó ^^ török végzet által képeztetik, 
mint 'arabadsi ( = a kocsis) az 'arába (kocsi) szóból. Ezen 'arába, 
véleményem szerint, az árba a (— négy) számnévből eredt, s a 
,quadriga'-nak felel meg. 

A régi arab nyelv a perzsából, az új a törökből kölcsönzött 
sok szót. A ,lingua franca'-ból, azaz azon elegy román nyelvből, 
mely keleten beszéltetik, számos szó nyert polgárjogot az új-arab 
nyelvben. Á lingua francát a kelet és nyugat közti kereskedés ter
jeszti, s szaporítja új meg új idegen szavakkal. 

Az igét illetőleg megjegyzendő, hogy kettőse nem fordul elé 
(a héber nyelvben sincs igekettős i). A perfectum egyes-számában 
a 2-dik szem. végmagánhangzója a} nem különben mint az l.szem. 
végbetüje u hiányoznak. A többes-számi 2. sz.-nek végzetéből az » 
betű esett ki. A nemi különbség sem jeleltetik a többes-szám sze
mélyeinél (a héber többes-szám harmadik személyénél sincs nemi 
jelelés). — Igen érdekes a maghrebi imperfectum első személye, 
mely az egyes-számban <j előrag által képeztetik. Ezen n előrag az 
egyes-számban meglepő különössége a maghrebi népnyelvnek. Az 
1. szem. n előragja ugyanis a többesből az egyesbe is behatolt. így 
az 1. személy többesének jele már az egyes-számban fordulván elé, 
szükségessé lett a többes-szám utórag általi megkülönböztetése, mely 
utórag az u (lj) betű 3). Syriában és Aegyptomban az imperfectum 
elé gyakran tétetik egy u> betű, mely az 1. személy előragja előtt 
(•-mé változik. Az imperfectum elé, mely két időt, jelent és jövőt je
lelhet, azon esetben, ha az első, t. i. a jelen értelme kívántatik, az 

egyes-számban uU£ (cselekvő), a többes-számban JJ-AJI+C, a nőnemű 

személy elé az egyes-számban *JL»A a többes-számban yy^U^ szó he

lyeztetik. Ezen J U Í > rövidítése *£ agyakoribb előtétéi.Maroccóban w 

vagy yy betű használtatik a jelen idő kiemelése végett. Az algiriak 

1) \ betű után legtöbbnyire a, de néha e hangzik. Kasrauanban az e néha 
i-nek ejtetik. [sét. 

2) A jelenleg írt arab nyelvben helyivel közzel előtaláljuk az igének kettő-
3) A frauczia nyelv történetéből is mutathatunk fel hasonló esetet. Moliero 

színdarabjaiban faimons stb. többször fordul elé. 
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U szótagot használnak az imperfectum ezen meghatározására. Ezen 
U szótagot személyes névmási utórag követi, p. o. v ^ 9 . s ' i = ö je
lenleg ír. A maghrebiek az igerészesulő előtt is használják a sze-
mélynévmási utóraggal ellátott U szócskát a jelenidö kifejezésére. 
Syriában és Aegyptomban a jövő idő kifejezésére t \ j bedd szócska 
előzi meg az imperfectumot; ezen bedd szó az illető személy név
mási utóragjával láttatik e l ; s utána az imperfectum W-J elörag nél
kül következik. A közelálló jövÖ kifejezésére Maghrebben ̂ -á*** 
( = menő, a menni ige részesülője) szóhasználtatik, p. o. ^ ^ (j*' 
J^JÚ' = mit fogsz csinálni ? Syriában ez esetben néha a /&4) ré
szesülő használtatik, p. o. CM*Í* ^ J K ^ Í - J I , szószerint „mit elmenő 
fogsz tenni", francziáúl „que vas-tu fairé" *). 

A névmások rovata alatt vessünk egy tekintetet a mutató és 

visszahozó névmásokra. Az ó-arab IÍ\& stXjö helyett a népnyelv da 

(de), di névmási alakokat is használhat. Az aegyptomiak ez így 
megrövidített névmásokat néha a névszó után teszik, p. o. *<A-ÍÖ 
fi> ouLÖl (ujLxXJf f j j ö helyett). Ezen névmás hím- és nőnemű kettős-
alakjai : dén, téti; többese hadól, hadőli, dől. Az ó-arab hímnemű 

& ÍXJ®, nőnemű îbxífc helyett dák, d%k (tik) alakokat találunk (Jiua} 

Mje személyes névmásokkal összetéve; dik'húa, dik'ha, dik'Mje). A 
többes-szám sokféle, úgymint: auldjk, hadőlik, hadóleki, hadők, dók} 

ditihum. Megjegyzendő, hogy a mutató névmásnak a névelővel való 
összevonása, mely a névmás első betűjének, a s-nak, a névelő J betü-
jéveli társításában áll, a társalgás nyelvében úgyszólva a rendes hasz
nálat. Ez esetben a mutatónévmás a névszó után néha még egyszer ki
tétetik, p. o. f tXí& oLxCbö. Az tg&J* helyett a népnyelv relativuma dli. 

Az igehatározók közt különösen ezen igehatározó y*u (csak) 
érdemel említést ((j*« = valami). A kérdés igehatárzói közül a 
következők jegyzendők meg : fén = hol; leli = miért; lés, 'ála 
és ugyanaz; zajj, azajj, azáj = mint ? miképen ? Hely-hatá-

*) Az irodalmi nyelvben az imperfectum praesens értelmének kifejezésére 
" , , ö--i- t "" 

J eló'ragot használnak, *^JJZ\JJ = ö jelenleg ír ; ezen J az . j jM (most) igehatá
rozó rövidítése. Az imp. jövő értelmének kifejezésére O b w , vagy ennek rövidítése 
(kw használtatik. 
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rozók: háhona = itt; dsuwa — benn. Idő-határozók : hallak, dal-
waqt = most; Ússza — még; nehdr-da = ma ; elbdrehe, embdreh = 
tegnap. A fokozat igehatározói : suwajje = kevés; temdm = telje
sen ; kemdn = meg (több). Igenlöszó: ájjuwa (igen). A viszonyra
gok sorozatából a jjL&xo (v. ĵLxó ^j-x>) =• ért, végett említendő meg. 

Néha t j ' követi, ez esetben kötszó értelemmel, p. o. ^ i t , J L L L « 

f3*3 = azért, hogy elmenjél. ^LÁ ^ 5 ^ , visLá*. ^̂ Xfc, ^isli*. is elő
fordul -ért, végett értelemben. 

III. Mondattan. 

Különösen a tagadó s kérdő mondatok vonják magokra figyel
münket. A tagadó mondat rámája : u& — Lo; „ma ánis ghánni" = 
én nem vagyok gazdag. Ez a (j£ a ^ ^ = dolog szó megrövidítése. 
A kérdő mondatban is gyakran fordul elé ezen y&, p. 0. v^óls* (j*Jv5 
= jelen volt-é? A „van, létezik" az új-arabban &xi, ^ által fe
jeztetik k i , p. o. tj"yAi &£J = van pénz. Bagdadban a ^ elörag 
ezen haználata helyett ezt a különösen és idegenen hangzó szót talál
juk : y>\ akii. 

GR. KUÜN GÉZA. 

Hibaigazítás. 
Fentebb a 181. lapon, 9. sor fölülről, e helyett 

Adraba mondja: „megtörténhetik stb, 
ezt kell olvasni: 

„De igen is (adraba) megtörténhetik stb. 
Gr. K. G. 
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Értekezésem tárgyát azon a szócska képezi, mely a ki, mi, 
mely, mennyi, hol, mikor, míg stb. szók előtt állni szokott, s ezekkel 
— Toldy Ferencz és az akadémiai Nagy-Szótár készítői által meg
állapított helyesírás szerint — összevonva Írandó. 

E tárgyat már egy ízben a „Pesti Napló" Tárczájában (múlt 
évi 158. sz.) röviden fejtegettem, s az akadémia írásmódja mellett 
emeltem szót. Távol vagyok attól, hogy ebbeli nézeteimet bárkire 
is ráerőltessem. Midőn most e tárgyra visszatérek, a szóban forgó a 
miségének szabatos meghatározását tűztem ki feladatomul; miután 
erre nézve is különbözők a nézetek. 

Azt, hogy mi legyen ezen a ? elvkérdésnek tartom, melynek 
megoldása már azon czélból is kívánatos, hogy a hibás föltevések, 
valamint az ezeken alapuló hibás következtetések is megczáfoltas-
sanak; a mi a magyar nyelvészetnek csak érdekében lehet. 

A kérdéses a a Nagy-Szótár útmutatása szerint mutató elem, 
vagy mutató szócska; a nyelvtanoké szerint — legalább a nevekre 
vonatkozólag — névelő. A „Pesti Napló" múlt évi Tárczájában (198. 
215. sz.) azon felfogás is nyilvánult, hogy ezen a m u t a t ó n é v 
m á s : Egy szó miségére nézve három különböző föltevés! 

Nyelvtanaink egyikében *) olyan tételre is akadtam, mely sze
rint á hol, honnét, hova, meddig helykötök előtti a (a hol, a honnét 
stb.) szintén névelő volna. 

A Nagy-Szótár tisztelt szerkesztői is fölismerték a nyelvésze
tünk terén e részben fenforgó tévedést, midőn a N,-Szótár Élőbe
szédében (1. köt. 5. füzet, 5. lap.) többek közt úgy nyilatkoztak, 
hogy „amely, ami, aki szókban ugyanazon mutató (a) elem vagyon, 

*) Szvorényi. 
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mely ahol, ahonnan, avagy s másokban , meljek régiesen szintén 
írattak z kíséretében ; mégis , nem levén nevek , senki sem tekinti 
azon a vagy az elemet névelőnek — articulusnak stb. stb." 

Ama rövidke sorok meggyőzöleg hatottak reám, s az ott érin
tett tárgynak kimerítőbb fejtegetésére ösztönöztek egyúttal. Sike
rült-e azt tisztába hoznom ? Ennek eldöntését a nyelvészek nagy
érdemű osztályának ítéletére bízom. 

Eligazodási kulcsúi előrebocsátom, hogy a szók, melyekhez 
ezen a járul, általános elnevezéssel : visszamutató, visszavonatkozó 
szók; jelesül: nevek, igehatárzók *), kötszók ; magában értetvén, 
hogy a határzók is, midőn két mondatot egycsítnek, kötszókká vál
nak. E visszamutató beszédrészek, a mig, midőn és vagy kivételé 
vei, mint tudjuk, kérdő szók is egyszersmind, s mint ilyenek, eredeti 
érteinlöknek felelnek meg, ú. m. kit mii mely1} milyen? hány? 
mennyi ? mekkora ? hol 7 miként 1 mikor ? hogy f merre ? stb. Ha c szó
kat az a-val összekötjük, lesz azokból : aki, amely, ami, amikor, 
ahol, amig, avagy stb.; például: akit látok ; aminőt akarsz ; amerre 
nézek stb. 

Most lássuk : az itt idézett, s ezekhez hasonló mondatokban 
névelő-e az a ? 

A névelőnek, szabályszerint, csak nevekre vonatkozásáról 
lehet szó. Ez elvet nem ingatja meg azon körülmény, hogy egypár 
időhafárzó, s a melléknevekből alakúit igehatárzók felsőfoka név
elővel is használtatik, p. a múltkor ; a minap; a lehető leggyorsab
ban. E szók: múltkor, minap alakra nézve nevek , s következőleg 
elemezhetők : „múltkoron" (múlt idöoew, múlt alkalomkor) „mi-
napóra" (múlt napon). így ; „leggyorsabban" is a gyors melléknév
nek, melyből alakult, fogalmára vezethető vissza ekképen : „leg
gyorsabb módon." Ez okból mondhatjuk az elv megsértése nélkül: 
a múltkor, a minap, a leggyorsabban stb. De itt különösen a szoros 
értelemben vett nevekhez járuló t/nak misége forog szóban; s ha 
bebizonyul, hogy az ezek előtti a nem névelő, fölöslegessé válik a 
nem-nevek előtti a szerepének kutatása. 

A névelő a főnév által kifejezett tárgyat a többiek közöl ki
emeli, egyedíti, s az így kiemelt, egyedített tárgynak teljes határo-

*) A mily szó, melyhez az a járul, olyan mondatban, mint: „Mily jó vagy !" 
— melléknévhatárzó. 
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zottságot kölcsönöz. Névelőt csak a főnév fogad el; t. i. csak olyan 
név, mely — akár szorosan vett főnév, akár nem — főnév minő
ségében szerepel. Nem minden főnév fogad el névelőt, s nem mond
juk , például: a Zrínyi, az Angolország; de amely név vagy bár
milyen szó névelős , arról bizonyossággal mondhatjuk, hogy főné
vül áll a mondatban. 

Némely, nem szorosan vett főnévnél arra nézve, hogy névelős 
lehessen, elég az, ha főnév helyett áll, p. „az enyém ég" (t. i. az én 
házam cg). Más neveknél ez nem elegendő ; mert íme: a személyi 
névmás, a visszatérő névmás, s más nevek főnév helyett állnak; 
mégsem nyerhetnek névelőt, s nem mondjuk : „az én beszéltem" 
— „a magad vagy" — „az ennyi kell" stb. így a visszamutató ne
veknél arra nézve, hogy névelővel állhassanak, nem elég az , hogy 
a főmondatban álló főnévre visszavonatkoznak, p. na kit látok"; 
vagy, hogy a mellékmondatban elhallgatott főnév helyét pótolják, 
p. „a hányat láttam" (t. i. a hány embert láttam). Ez még nem teszi 
azokat főnevekké; sőt épen ez mutatja ki legjobban, hogy e szók, 
visszavonatkozásukban, nem lehetnek főnevek, következésképen 
nem állhatnak névelővel. E mondatban például: „a hányat láttam, 
stb. — a hány szó csakúgy nem névelős, a mint nem az & valahány, 
p. „valahányat láttam, mind ilyen volt." Ezt már az is bizonyítja, 
hogy ahány és valahány közt csak halvány árnyalati különbség van. 

A hány, mennyi, mely, ki, mi, stb. előtti a tehát már azért sem 
lehet névelő, mert eme szók nem állnak főnevek gyanánt; a mi, töb
bek közt, ezeknél is arra nézve, hogy névelösek lehessenek, „con-
ditio sine qua non." 

Mihelyt így szólunk, például : „az én fontos személy előtted" 
— „a semmit nem tartom soknak" — (vagy a nyelvészet nyelvén): 
„a hányi mennyiségkérdö névmás" (mintha mondanók: Az ember 
gyarló teremtés). „A ki, mi, mely szókról tudni kell, hogy stb." — 
azonnal kétségtelenné lesz, hogy az a névelő; mert e szók itt főnévileg 
használtatnak, vagyis : főnevek gyanánt állnak. Ez már magában 
véve is eléggé mutatja, hogy a visszamutató szók, mint ilyenek, nem 
állhatnak névelővel; és pedig azon egyszerű okból, mert ezen minő-
ségökben nem főnevek. De vizsgáljuk meg a dolgot más oldalról i s : 

A főnév soha sem vezérelhet függő mondatot, vagyis : soha 
sem lehet a függő, a mellékmondatban az a szó, mely a mondatot 
függővé, mellékmondattá teszi, s a főmondathoz kapcsolja. A főnév 
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mindig bevégzett, teljes fogalmat fejez k i , következésképen csak 
bevégzett, teljes gondolatot kifejező, azaz független mondatnak le
het alapja, kiindulási pontja. Vegyük, például, kiindulási pontúi ez 
alanyszót: vendég. Adjunk hozzá állítmányt, p. jö. „ Vendég jöu;il 

s megvan a független mondat (tőmondat). Névelővel: „a vendég jő." 
— A bővített mondat is, természetszerint, önálló lesz, p. „Öcsém ven
dégetvár11 — névelővel: „öcsém várja a vendéget." „Az ilyenkell ne
kem." „A másé nem kell." 

A főnév függő mondatban is állhat; de nem vezérli azt, p. 
„aki vendéget vár." E függő mondatot az a ki vezérli, s csatolja az 
illető fömondathoz. E függő mondatnak az a ki annyira lényeges 
része, hogy elhagyásával azonnal megszűnik a függő, s keletkezik 
önálló mondat: „vendéget vár (t. i. ó'). — A nem terjes gondolatot 
kifejező mondatnak vezérlője nem lehet más, mint nem-teljes fogal
mat kifejező szó; az ilyen pedig nem főnév, s a hozzájáruló a nem 
névelő. Az idézett mondatban: „a ki vendéget vár" — a ki szónak 
ép oly kevés határozottsága van, mint ha az állítólagos névelő mel
lőzésével azt mondanók : „ki vendéget vár." Főnévé itt a kii Ép 
oly kevéssé az, mint a mely névmás e mondatban: „a mely ember 
vendéget vár." — 

A névelős főnév tárgyesete határozott igealakot vonz, p. „a 
jót szeretem" — „az övét nem fogadtad el" — „a hármat egybefog
lalod E példákban egyesül a névelős szók három próbája, tudni
illik : A mondatok önállók; a tárgyeset határozott igealakot vonz, 
s — a mi e két próbának alapját teszi: — a nevek itt kétségbevon-
hatlan főnevek. Állítsunk ezek mellé egypár visszamutató nevet, 
állítólagos névelőstül, p. „amitlátM/i&" — „amelyet választottá/" —-
„a mennyit akarsz." Itt a mondatok függők, s természetesen a visz-
szamutató nevek által vezéreltetnek; ezek tárgyesete határozatlan 
igealakot vonz; a nevek e ezerint nem főnevek, s így, mint látjuk, 
a névelős nevek egyik próbáját sem állják ki. Ennek alapján hatá
rozottan mondhatjuk, hogy a szóban forgó nevek előtti a nem név
elő. Itt az a csak annyit eszközöl, hogy az eredeti értelmöknél fog
va kérdő szók félremagyarázhatlanúl visszamutatókká válnak. Ezt, 
a határozottság felé irányzott törekvésnek, indulásnak mondhatjuk, 
mely az utazáshoz hasonló, a midőn az ember sem otthon nincs már, 
sem ott sincs még, a hova igyekszik. 

Határozottság tekintetében háromféle nevek vannak a magyar 
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nyelvben : teljesen (absolute) határozottak, vissonylagosan v. föl
tételesen határozatlanok, és teljesen határozatlanok. Az első osztály
ba tartoznak azok , a melyek tárgyesete határozott igealakot vonz ; 
többek közt a névelővel, mutató névmással, vagy birtokraggal bíró 
nevek. A második osztályba esnek azok, a melyeknél a tárgyeset 
határozatlan igealakot vonz ugyan, a melyek mindazáltal, mint be
végzett fogalmat kifejező szók, magukban véve határozottak, s csak 
az első osztálybeliekkel szemben határozatlanok. Ilyenek többek 
közt a névelővel, mutató névmással, vagy birtokraggal nem bíró 
főnevek; továbbá az első és második személyü névmások. A har
madik osztályba esnek a ki, mi, mennyi (vagy a ki, a mi, a mennyi) 
stb. visszamutató nevek, melyek mint be nem végzett fogalmat kife
jező szók, teljesen, föltétlenül határozatlanok, annyira, hogy, ha a ha
tározatlan igealaknál még határozatlanabb alak volna a magyarban, 
ezt fognák a szóban forgó nevek, tárgyesetökben vonzani; nem hogy 
— leghatározottabb nevek módjára — még névelővel is állhatnának! 

A névelős név soha sem hazudó próbáinak egyike — a hatá
rozott igealak — csak azon szóknál nem alkalmazható, a melyek
nél névelő nélkül is határozott igealakot használunk; például: 
„egyiket, másikat nézi" — „melyiket válaszszwA;?" — Az ilyen 
szóknál a mondat függetlenségével teendő kísérlet mutatja meg, ha 
vájjon lehetnek-e névelős nevek ? p. „a másikat látom." — Ez füg
getlen mondat;azért is névelő az a; „a melyiket megválasztjuk" — 
— függő mondat; következéskópen nem névelő a melyiket előtti a. 

A független mondatra, s határozott igealakra vonatkozó elv, a 
névelős nevet illetőleg nem tür kivételt. A függő mondat, s a visz-
szavonatkozásnak ebben rejlő eszméje határozatlan valami; ilyes
miben pedig vezérlöleg soha sem szerepelhet a névelő, mint a mely 
épen arra való, hogy teljes határozottságot adjon, mely a határozott 
igealakban nyilatkozik. Állításomat igazolja azon körülmény is, 
hogy még a tárgymutató névmás szenvedője is az olyan beszédben, 
mint p. „pénz kell? azt adhatofc" — s a birtokragos névé is az 
olyan mondatban, mint p. „befogatod két lovamat11 — határozatlan 
igeragozással jár. De mihelyt így szólunk, p. „átadhatod-e a pénzt f, 
vagy : „ azt a pénzt ?" okvetlen így felelünk reá: „azt átad
hatom." Mihelyt így szólunk p. „befogatom két lovamat, legott ezt 
értjük alatta : „befogatom a két lovat;" (t. i. a kettőt, a melylyel 
bírok; mert több nincs). 
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Jegyzet. Nem tévedek talán, ha azt állítom, hogy a határozott 
igealak elmélete a névelő, mutató névmás nyelvtani működésén, 
s a harmadik személy fogalmán alapúi. A főnév — t. i. a név
elő s mutató névmás meghatározásának tárgya — akár személyt, 
akár dolgot fejezzen ki — mindig harmadik személyü. Ez teszi 
a harmadik személyt a névelővel s mutató névmással rokonter-
mészetüvé. Ennek tulajdonítható az is, hogy a személyi névmás 
első és második személyének tárgyesete határozatlan — a harma
dik személyé ellenben határozott igeragozással jár. Az én és te 
szók fogalmával annyira együttjár az egyediség, s ezzel össze
kötött határozottság, hogy már ezért sem szorulnak a határozott 
igealak segélyére. Az ö alatt az emberek millióinak bármelyike 
— az én, és te alatt csak én és te érthető. De erre való tekintet 
nélkül is, azt hiszem, hogy az első és második személynek szen
vedője azért nem vonzhat határozott igealakot, mert a főnév csak 
a harmadik személy fogalmának felel meg; ez pedig a főnevet 
egyedítö, s meghatározó névelő s mutató névmás működésével 
legszorosabb kapcsolatban áll. 

A fölebb mondottakból kitetszik, hogy a névelő működésének 
eredménye még kivételesen sem lehet a határozatlan igealak; mig 
a mutató névmás abban az egy esetben, melyben viszonylagosan 
határozatlan névre mutat, mint a fölebbi példa (azt adhatod) bizo
nyítja, erre nézve kivételt tesz. De valamint egyfelől nem mutató 
névmás az , mely névre nem mutat, úgy másfelől nem névelő az 
olyan szó, mely a névnek teljes határozottságot nem kölcsönöz. 

Vannak, igenis, esetek, melyekben a ki, mif mely stb. névmá
sok , sőt a mikor, hol, merre stb. igehatárzók is főnevek gyanánt 
állnak. Ekkor névelővel is állhatnak; s valamint ezt mondjuk, pél
dául : „a sem tagad" — „a volt-ra, semmit sem adok" — épúgy mond
hatjuk : „ne nézd a kit, hanem a mitu — „hagyjuk a mit, és a 
mennyit" — „a mikor furcsa kérdés a te részedről." — (Vagy nyelv
tani magyarázatokban p. „a hol ? idökérdö határzóról tudni kell, 
hogy stb.") — 

Az ilyen mondatokban a kérdéses szók kivetkőzvén vissza
vonatkozó, határozatlan természetükből, főnévileg használtatnak ; s 
ennek folytán rá is ismerünk az előttük álló a-ra, mint névelőre ; 
mig a következőkben: „a kit szeretsz" — „a mit láto&" — a mennyit 
a k a m " — „a merre nézek11 stb.; a névelőnek álarczát látjuk csupán, 
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Minthogy tehát eme szók, kivételesen ugyan, de nem ritkán, 
főnevek gyanánt is állnak. s ez ezetben névelővel is használhatók, 
— a mely mindig különiratik — épen a különbség feltüntetésére 
kellene az a szócskát összevonni e szókkal ott, a hol azok, rendes 
természetöket követve, visszamutatólag szerepelnek; mert ekkor az 
a egyszerű elötoldat. Például: „mit tegyek ? (Felelet:) „a mit kü
lönös kérdés; tégy a mit akarsz." — „Hova vigyem?" — „a hova 
nem tartozik ide; vidd a hova tetszik; csak vidd el." — Még egy 
példa a mi személyi névmással : „a mi dolgunk volt; azt el is vé
geztük." Ellenben: „A mi dolgunk volt, azt el is végeztük." — 

A miket a névelő tulajdonairól mondtam, azok nem egyeznek 
össze a nyelvtanainkban eléforduló következő tétellel: 

„A ki, mi, mely, milyen, mennyi stb., még ha névelővel állnak 
is, határozatlanok, p. na mit teszek" stb. 

E nevek kétségkivűl határozatlanok; de épen azért nem 
állhatnak névelővel; épen azért nem lehet névelő a szóban forgó a. 

Azon nézetet sem oszthatom, mely, mint a fölebbi tételből 
kivont következtetés áll két jeles tankönyvben; és pedig az egyik
ben l) következőképen: 

„Fölösleges a névelőt" —tehát az a-t— „a ki, mi, mely, meny
nyi stb. előtt kitenni , p. „kit a rosszak dicsérnek, vagy : a kit a 
rosszak dicsérnek, stb." — ^Küldhetek mégannyit, mennyit akarsz, 
vagy a mennyit akarsz." 

A másik tankönyv 2) útmutatása szerint : a ki, mely f mi visz-
szahozó névmásokat mindig névelő nélkül kellene használnunk, p. 
nkit a szerencse üldöz." 

Kétséget sem szenved, hogy a névelőnek kitétele e szók előtt 
nagyon is fölösleges, és hogy e szókat névelő nélkül kell használ
nunk. De szintoly bizonyos az is, hogy az a szócskának használata 
igen sok esetben elkerülhetlen szükséges. Fölösleges lehet például 
e két mondatban : „kit a szerencse üldöz" „kit a rosszak dicsér
nek"; — mert itt a kit szó félremagyarázhatlanúl visszamutató név
más. De már nem fölösleges az a szócska a következő mondatok
ban : „ez attól függ, a kit választunk" — mert, ha így szólunk : „ez 

') Szvorényi. 
2) Ihász. 
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attól függ, kit választunk?" ez , természet szerint egészen mást je
lent. Vagy például: „küldhetők még annyit, a mennyit akarsz." E 
mondatban a mennyit szónak, a nélkül, nem elég határozott a visz-
szavonatkozása; a miért is , szerény nézetem szerint: „küldhetek 
még annyit, a mennyit akarsz", érthetőbben, nyoraatosabban, szeb 
ben, és magyarosabban van eléadva, mint: „küldhetek még annyit, 
mennyit akarsz." — A visszamutatás határozottságára a széphangra 
s a beszéd folyékonyságára való tekintetek határozzák el : mikor 
kelljen az a-t kitenni, s mikor lehessen azt mellőzni. 

Az állítólagos névelő mellőzésére vonatkozó javaslat nem 
menti meg a határozottság elméletét; mert nem teszi a névelő sze
replését hibátlanná; másrészről pedig a visszamutatás nyomatosí-
tására, s nem egy esetben, világos eléadására szolgáló a szócska 
működési körébe vegyül, s ezt — a magyar nyelv természetével 
ellenkezőleg — szűkebbre vonja. „Medicina pejor morbo . . . ima-
ginario.u 

Nem czélszerübb-e — föltéve, hogy a Magyar Akadémia né
zete alapos — egyszerűen kimondani, hogy a visszamutató nevek 
előtti a nem névelőt Ezen egypár szó kimondásával azt nyernŐk, 
hogy a névelő, rendeltetéséhez híven , a neveket mindig meghatá
rozná, s a nyelvtani elveket soha sem hazudtolná meg. 

Áttérek azon kérdésre, ha vájjon mutató névmás-e a kér
déses a ? 

A mutató névmás vagy megnevezett, vagy elhallgatott tárgyra 
mutat; s utóbbi esetben vagy alanyul szolgál, p. „az fiú" (t. i. az 
ott fiú), vagy a főnevek módjára ragoztatik, p. „azé legyen" — „ezt 
akarom" stb. — vagy a névutókkal érintkezvén, ezek —• mint név-
határzók — által meghatároztatik; p. „a mellett ültem" — nez után 
indulok." — Megjegyzendő még, hogy a mutatónévmás mindig csak 
névre mutat. Ebben áll e névmás működése. 

Hogy az a az olyan mondatokban, mint : a mikor lehet — a 
hol voltam — a míg élek stb. mutatónévmás legyen, sehogy sem 
foghatom meg. Egyébiránt alkalmazzuk a fölebb mondottakat a 
következő példára: „akkor, a mikor hazamentem." — Itt az a sem 
megnevezett, sem elhallgatott tárgyra nem mutat; mert sem azt 
nem fejezi ki, hogy : „azon mikor, sem azt, hogy : az mikor (ennek 
hasonlatára: azjiu). Ragozható főnév szerepót sem viheti; s e sze-
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rint még csak az a mellett és a mikor közti párhuzam van hátra. E 
mondatban : „a mellett ültem", az a-nak van elhallgatott tárgya, 
melyre rámutat. (Tegyük azt, hogy: Pál mellett). A mellett névutó
nak is van mit meghatároznia; s ez közvetlenül maga a mutatónév
más, közvetve pedig az elhallgatott Pál. De már ezen mondatban : 
„A mikor haza mentem" — az a semmire sem mutat; mire is mutat
hatna ? Az a-nak továbbá nincs határzója; mert a mikor igehatárzó 
nevet soha sem határozhat meg. Itt tehát olyan mondat forog szó
ban, melyben az állítólagos mutató névmás semmire sem mutat, és, 
daczára annak, hogy meghatározandó névül áll a mondatban, sem-
mi által sem határoztatik meg. Az ilyetén mondatban hasztalan ke
resnénk mutató névmást. 

Ugyanez áll a többi igehatárzókra, illetőleg kötszókra nézve 
is ; s ennek alapján határozottan mondhatom , hogy a hol, merre, 
meddig, mióta, mig, midőn stb. szók előtti a csakúgy nem mutató 
névmás, a mint nem az azon a, mely az ott, arra, addig stb. szók
nál, az m közbeszúrat segélyével, elötétes ragul szolgál, ú. m. am
ott, am-arra, am-addig stb. 

A visszamutató nevek előtti a sem mutatónévmás; jelesül : a 
ki, a mi, a mely stb. nem tekinthető az az ki, az mi, az mely 
stb. szók összevonásának. — A mutató névmás, úgy mint a néve
lős szó, mindig csak független mondatot alapít. Csak ilyen mon
datban van, mire mutatnia; a miért is például ezeii összetett 
mondatban: „Lemondok arról, a mire vágytam" — az a már az
ért sem lehet mutató névmás, mert a mire szóval együtt függő mon
datban áll, melyet ez utóbbi vezérel. A mutatónévmást tehát a má
sik mondatban — a függetlenben — kell keresnünk : „Lemondok 
arról.11 A mutató szó egyáltalában, még lappangva is, mindig az ön
álló mondatban áll , p. „a ki keres, talál" (t. i. az talál); „értem, 
a mit mondasz" (t. i. értem azt); „adok, a mennyit akarsz" (t. i. 
adok annyit). 

A visszamutató mondat már természeténél fogva sem lehet — 
hogy úgy mondjam — el'óre mutató; pedig azzá is lesz, mihelyt azt 
teszszük fel, hogy a független mondatbeli mutatónévmás a függő 
mondatbeli a-ban ismétlődhetik; a minek nyomán a fennidézet mon
datban : „Lemondott arról, a mire vágytam" —• az a mire állítóla
gos szópárt vagy így kellene elemeznünk: az mire, vagy pedig — 
minthogy ennek semmi értelme sincsen — ragostul kellene a mu-



464 JOANNOVICS GYÖRGY. 

tató névmást eléadnunk, ekképen : „arról mire." Hogy ez a legme
részebb elemzés, melyet csak képzelhetni, nem szükség bizonyít
gatnom. 

Az efféle elemzés nyomán az értekezésem tárgyát tevő a majd 
tárgymutató, majd ismét minőség- vagy mennyiségmutató névmás 
lenne; sőt a kötszónak visszavonatkozó tagja előtt álló a-ban ugyan
azon kötszónak mutató tagja ismétlődnék; és pedig még azon eset
ben i s , melyben az itt elésorolt beszédrészek a független, jelesül a 
főmondatban csak lappangva szerepelnek; például: „olyan, a milyen" 
annyit jelentene, mint: „olyan, olyan-milyen,11 „a mennyi11 pedig: 
„annyi-mennyi11; „a hol11 így elemeztetnék : „ott-holu stb. 

E szerint az a-nak picziny héjában a legkülönbözőbb beszéd
részek lappangnának ; ezt pedig már azért sem tehetjük föl, mert 
ezen a szereplésének, mindenben egyenlő eredményei arra mutat
nak, hogy annak, nevek és nem-nevek előtt, ugyanazon egy alak 
nak kell lennie. E szócska a főmondatbeli mutató szók tökéletlen 
visszhangjának mondható. Magában értetik, hogy a puszta vissz 
hang az eredeti, valódi hanggal föl nem cserélhető. 

A mutató és visszamutató szók mindig külön-külön monda
tokban állnak; a miért is : a ki, a mi, a mely, a milyen, a mennyi stb. 
soha sem lehet a mutató s visszamutató szók összevonása, s két egy 
szerű mondat egybeolvasztója; hanem ki vagy aki, mi vagy ami, 
mely vagy amely, minő vagy aminő, következésképen: mikor vagy 
amikor, hol vagy ahol stb. is mind egyazon függő mondatot vezérlő 
szókúl tekintendők. Minden föltevés, mely eme nyelvtani elvvel 
ellenkezik, csak arravaló, hogy a mutatónévmás fogalmát zavarttá, 
bonyolulttá tegye. 

Minthogy tehát se nem névelő, se nem mutatónévmás a szó
ban forgó a, mi legyen tulajdonképen ? Nézetem szerint nem más, 
mint azon távolra mutató elem vagy szócska, melynek viszony-
társa a közelre mutató e. Ezek fennállását, úgyhiszem, senki sem 
tagadja. Nem egy szónál fordulnak azok elé; és pedig a szónak 
majd előtte, majd utána, — néha mind előtte, mind utána állván, s 
az m, n betűkkel együtt ragokat képezvén, p. a-m-az, e-m-ez, a-m-
oda, e-m-ide, a-m-ott-a-n, e-m-itt-e-n; s — a köznép nyelvén: ott 
van a ! itt van-e / 

Azon szók, melyekhez e két szócska járul , két csoportozatra 
oszlanak. Az egyik csoportozatot képezik azon, határozott értelmű 
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szók, ú. m. tárgy-, minőség- és mennyiségjelentö névmások, egyszó
val : nevek; továbbáigehatárzók, illetőlegkötszók, melyekre a szó
ban forgó : ki, mi, mely, hol stb. szók visszavonatkoznak. Mutató 
szócskával e szerint a következők : am-az, emez , am-olyan, em
ilyen, am-annyi, em-ennyi, am-ott, em-itt, amúgy, em-így stb. stb. 
Ezen, amúgyis határozott értelmű szóknak az a és e szócskák csu
páncsak nyomatékot adnak. 

A másik csoportazatot képezik az értekezésem tulajdonképeni 
tárgyát tevő visszamutató szók ; s az a szócskával együtt, mint a 
mely ezekhez egyedül és kizárólag járul, ilyen alakot öltenek : aki, 
ami, amely, amennyi, ahol, amikor, amig, avagy stb. Ezekben külö
nösen sem a közelség, sem a távolság eszméje nem rejlik; ezekhez 
tehát'csak egyik szócska járulhat; s az , természetszerint, az a, 
melynek távolra mutatása a visszavonatkozás fogalmával Össze
egyeztethető. Az a szócska itt a kérdezésből való átmenetet segíti 
elé a határozottság felé ; tehát — ha csekély mértékben is — inkább 
jelentmény-Aaíaro2o természetű, s mint ilyen, a névelőhöz közele
dik ; míg az a, e szócskapár a távolság és közelség eszméjét nyo-
matosítja az első csoportozatbeli szóknál; ennélfogva inkább rámu
tató természetű, s mint ilyen a mutató névmáshoz közeledik. 

A mutató szókhoz járuló a, e, miután a közbeszúrat segélyé
vel képzett am, em ragba beleolvadt, mutató elemnek, — a vissza
mutató szókhoz közbeszúrat nélkül, függetlenül járuló a pedig 7nu-
tató szócskának nevezhető. 

A mutató elem, és mutató szócska azon szókkal, a melyekhez 
járulnak , szoros kapcsolatban állnak, s egymással föl nem cserél
hetők, p. amott, amolyan, emitt, emilyen ; nem pedig e-m-ott, a-m-
itt, e-m-olyan, a-m ilyen • és szintígy; aki, ami, amely, amidőn; nem 
pedig: eki, emi, emely, emidön ; míg ellenben a tárgymututo névmás 
két alakja főnév és névutó előtt egyaránt szabadon mozog, p. a 
részben, e részben, az érdemben , ez érdemben, a nélkül, e nélkül, 
az iránt, ez iránt stb. 

A felhozottak alapján a visszamutató szók csak a távolra mu
tató a szócskával egyesíthetök; s minthogy ezek (kivéve a hol szót 
az ilyen felkiáltásban : ahol a! ehol e!) mind mássalhangzón kezdőd
nek, az a, mint említem, közvetlenül járul azokhoz: a-ki, a-mi, a-
hol stb.; az a és e pedig a mutató szókkal, melyek egytől-egyig 
magánhangzón kezdődnek, az m betű közvetítése mellett egyesül. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IV. 3 0 
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Ezen m, egyfelől mint közbeszúrat, másfelől mint csaknem vala-
menyi visszamutató szónak kezdőbetűje, e két szócsoportozatot kül
sőleg igen hasonlóvá teszi, p. amarra, emerre, amer re ; am-annyi, 
em-ennyi, a-mennyi; am-olyan, era-ilyen, a-milyen stb. 

E közbevetett m legjobban mutatja, mily lényeges a különb
ség a mutató elem, vagy szócska, s a mutató névmás között. Emen
nek még a, e alakjában is mindig lappang a z betű, p. Ö(Z) nélkül, 
fi(z) mellett; míg a mutató elem, nem bírván 2-vel, másféle közbe-
szúrathoz folyamodik, valahányszor magánhangzón kezdődő szók
hoz járul. így például, mily nagy a különbség e két szó között: 
amaz, és azaz. Az amaz csak egy szó j míg az azaz kötszó egész 
mondatot képez : (az az, hogy stb. = illud est illud). Épen így : 
„amilyen" visszamutató név ; naz milyen" pedig kérdező, vagy fel
kiáltó mondat. A z betű tehát határvonalt jelöl ki a mutató elem, 
vagy szócska, s a mutató névmás közt. 

Szerintem három, egymásból kifejlett, rokontermészetű, de 
mégis különböző alak forog itt szóban : 

1) a, e mutató elem, vagy mutató szócska, a melynek sajátsá
gait és szerepét taglalom. Ebből lett, a z hozzájárultával: 

2) az, ez mutató névmás. Emennek távolra mutató alakjából 
fejlődött: 

3) az illetőleg a, névelő. 
A mutató elemnek mutató és határozó ereje leggyengébb, leg

halványabb ; mert legáltalánosabb. E szócskák névhez, határzóhoz, 
kötszóhoz járuluak egyaránt. Ily különböző beszédrészek közé csak
is teljesen ki nem fejlett alak vegyülhet. E fejletlenséget pedig ar
ról ismerjük meg, hogy az ilyen alak önállóan nem használható, 
külön elé nem adható; mert így nem bír felfogható értelemmel. Az 
ilyen alakból természetszerűen fejlődött ama két beszédrész, me
lyek csupáncsak névre mutatnak, s csak ennek adnak határozott ér
telmet , tudniillik : a tárgymutató névmás, s emennek szüleménye, 
a névelő *). 

Az említett alakok némely esetben külsőleg egészen hason
lók. Csoda-e, hogy egyszer-másszor összetévesztetnek ? E mondat-

*) A névelőt illetőleg ismétlem, hogy az kivételesen egypár időhatárzónak, 
s általában a nevekből alakuló igehatárzók felsőfokának is szokott nagyobb nyo
matékot adni (a múltkor; a legritkábban). 
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ban például: „a szerint, amint a felek megegyeznek" — az első 
a mutató névmás; a második mutató szócska; a harmadik pedig 
névelő. Némelykor a mutató névmást csak hangsúlyozás útján kü
lönböztetjük meg a névelőtől, p. „egyek vagyunk a részben (t. i. 
azon részben; azon tekintetben) és : „nincs hiba a részben, de van 
az egészben" Amott mutató névmás, emitt névelő az a és az. 

A magyarnak azt sugallá nyelvérzéke, hogy a mutató név
másnak az és a alakját megnevezett tárgyra mutatólag, vagyis: 
azon, ama, az a helyett — óvatosan használja; minthogy ez a név
elővel összetéveszthető. Látjuk is, hogy ezen alak mindössze is csak 
egypár főnévre mutatólag szerepel, a melyekkel együtt tágabb ér
telemben vett határzókat képez, ú. m.: a tekintetben, a részben, az 
érdemben stb. De nem mondjuk egyszersmind: a ház, a kertben 
(azon értelemben, hogy: azon ház, azon kertben). A közelre mutató 
alakot ellenben, mint az : ez a, ezen, eme szók rövid helyettesítőjét, 
megszorítás nélkül használjuk, p. e ház, ez emberrel stb. 

A hol névelő áll, ott a névelős szóra esik a hangsúly, a hol 
pedig mutató névmás, vagy mutató szócska fordul elő, ott ezeken 
nyugszik a hangsúly. A mutató névmást illetőleg a fölebbi példára 
hivatkozom (a részben, és a részben). A mutató szócskára nézve a 
következőt idézem : „ne feszegessük, amit úgysem másíthatunk 
meg." És : „ne feszegessük a mit.íl — A magyarban tehát, mint lát
juk , a három a-nak szabatos meghatározása a nyelvtani elvek és 
szabályok legszigorúbb alkalmazását teszi szükségessé. 

Foglaljuk röviden össze a mondottakat: 
A ki, mi, mely, hol, mikor, míg stb. visszamutató, visszavonat

kozó szók nyomatosítására szolgáló a se nem névelő, se nem mu
tató névmás, hanem mutató szócska. Ezen elmélettel a következő el
vek állnak összefüggésben: 

a) A névelős szó, s a mutató névmás mindig csak független 
mondatnak szolgálnak alapjául; következésképen nem érintkezhet
nek a visszamutató szókkal, melyek csak függő mondatot vezérle
nek, s már ennélfogva is határozatlanok. 

b) A mutató ssócska csak a visszamutató nevekhez, és — a 
mily n é v h a t á r z ó n kivül, melyet szintén nyomatosít *) — igeha-
tárzókhoz, illetőleg kötszókhoz járul. Ennél fogva : 

*) Az ilyen mondatban : „Mily szép vagy !" „Mily nyájasan fogadott." „Mily 
sötétre fessem az ajtót ?" — a mily melléknévhatárzó , illetőleg : névből alakúit 

30* 
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c) A mutató szócska soha sem állhat névutó előtt, minta mely 
csak előtte álló nevet határoz meg, s e szerint vagy magával a név
vel, vagy az ennek helyét pótló mutató névmással érintkezik. A 
mutató névmás határzója tehát csak névutó lehet. 

Ebből az következik, hogy a mássalhangzón kezdődő névutók 
előtti a is csak mutató névmás lehet; akár aki, ami, akárhogy (köt-
szó) a viszonyszó; sőt ha nincs is viszonyszó. Mert az a ezen ese
tekben is névre mutat, s már ennélfogva sem lehet mutató szócska. 
Például: „ a végett jöttem, hogy tanácskozzunk." Ez annyi, mint: 
„az-ért jöttem, hogy stb. — Vagy, viszonyszó nélkül : „a miatt ha
ragszol?" t. i. „azon dolog miatt haragszol?" Itt az a csak úgy 
mutató névmás, mint a következő összetett mondatban : „haragszom 
a miatt, amit tettél velem" *). 

A helyesírás kérdésére visszatérve, ismétlem, a mit a jelen 
értekezés első részében mondtam, azt tudniillik, hogy a Nagy-Szó
tár készítői által ereszben megállapított írásmódot, vagyis : a mutató 
szócskának az illető szókkal való összevonását teljesen igazoltnak 
tartom. 

Az összevonás nemcsak azért helyes, mert az a a szóban for
gó esetekben mutató szócska, s mint ilyen egyszerű elötoldatot, elő
tétet képez; hanem azért is, mert a nagy számra rúgó visszamutató, 
visszavonatkozó szók nem ritkán névelős főnevek gyanánt állnak a 
mondatban; s ekkor az a — anévelö — természetszerűit,különirandó. 
Ebből az következik, hogy ugyané szókkal a másik a — a mutató 
szócska — összevonandó, hogy a fenforgó értelemkülönbség az írás
ban, mint a beszéd hü rajzában, legottan tűnjék föl. 

igehatárzók határzója. Ez, visszavonatkozólag használva, természetesen, elfogadja 
az a szócskát, p. „A mily jó ő maga, oly gonosz a testvére." 

*) Az akadémiai Szótár nagyérdemű szerkesztőit a következő körülményre 
bátorkodom figyelmeztetni. A N.-Szótár'oan az amiatt szónál eme példaidézés után : 
„amiatt jöttem, hogy értekezzem veled" — a következő tétel á l l : 

„Ha az a nem csupán mulató, hanem névmás , akkor a viszonyszó aki, v;;gy 
ami, s ekkor elválasztva irandó." 

Mellőzve ezúttal a különírás és összevonás kérdését, azon föltevéssel szemben, hogy 
a miatt előtti a puszta mutató is lehet, az értekezésem e) pontjában felhozottak 
alapján azt a szerény észrevételt teszem, hogy a miatt előtti a soha sem lehet mu
tató szócska; soha sem lehet más, mint az mutató névmás. Hogy nyelvtani fejte
getésekben névelő is lehet, magában értetik. 
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A magyarban három a fordul elé. Ezek egyikét, a névelőt, 
mindig, kivétel nélkül, másikát pedig, a mutató névmást rendesen 
a szóktól elválasztva írjuk. Helylyelközzel e kettő is — mint fölebb 
kimutattam — fölcseréltetik egymással. Epén ezért kellene az Ösz-
szetéveszthetés eseteit ritkítanunk; a mit minden bizonynyal elér
nénk azon esetre, ha a három a-nak egyikét — a szóban forgó mu
tatót — az illető szókhoz csatolnék. 

Tudtommal jelenleg csak a vagy, s itt-ott a hol, hova , honnan 
kötszókkal vonatik össze az a. Okát keresem. Ha névelő ezen a} 

akkor az itt idézett szók előtt is az ; s ekkor ezek előtt is külön 
kellene állnia. Ha pedig nem névelő, hanem mutató szócska, akkor 
kivétel nélkül valamennyi visszavonatkozó szókkal össze kellene 
azt vonni. Azon föltevés, hogy ezen a mutató névmás, ha alapos 
volna, sem változtatna a dolgon ; mert a mutató névmás is gyakran 
olvad az illető szóval össze; p. ezalatt, azután, mindamellett stb. A 
mutató szócskának a visszamutató szókkal való Összevonását tehát 
czélszerü írásmódnak tartom. Egyébiránt, bármint álljon e részben 
a helyesírás kérdése, s ha a tisztelt közönség nem állna is el az ed
digi szokástól, úgy vélekedem , hogy a nyelvész kötelességet telje
sít, a midőn búvárkodásának szükségképeni következésére utalván, 
ezt javaslatkép eléterjeszti. 

Miután a mutató szócska nyelvtani szerepét általánosságban 
jeleztem, befejezésül e szereplés részleteit illetőleg mondom el rö
viden nézeteimet. A mutató szócska használatának kérdése a követ
kező föelvekre vezethető vissza: 

1) a mutatószócska a visszamutatást nyomatossá teszi. A nyo
maték szüksége leginkább ott forog fenn, hol a visszavonatkozást 
bizonyos tárgyra különösen rámutatólag akarjuk kifejezni. A hol 
ennek szüksége fenn nem forog, ott az a mellőzhető 5 a nélkül azon
ban, hogy annak kitétele ez esetben is , hiba volna; mert a vissza-
mutatás határozottabb eléadása soha sem lehet hiba. Mondhatjuk 
tehát, például: „én, ki mindig búsulok"; vagy: „én, aki mindig" stb. 
„0, fci oly víg volt"; vagy : „ö, akiil stb. „Itt, hol annyit szenvedek"; 
vagy : „itt, aholu stb. „Midőn látom"; v. „amidőn látom." — A kö
vetkező mondatokat ellenben csak a mutató szócskával együtt fe
jezhetjük ki szabatosan, s magyarosan : „csak olyant választok, 
akit szeretek" ; „amelyiket czélszerünek tartom, azt fogadom el"; 

• 
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„segíts, ahol és amikor csak lehet"; „Pál jeles ember; amiért is 
mindnyájunk tiszteletét bírja." 

2) Valahányszor nem egészen világos a szónak visszavonat-
kozása, nehogy kérdő szónak tekintessék, mutató szócskával kell 
élni. A kétértelműség leginkább ott áll elé, hol a visszamutató szót 
az ige — még pedig elötétes igekötö nélkül — nyomban követi; 
vagy, a hol a létige elhallgatásával a visszamutató szót követő be
szédrészek a mondat értelmét legott ki nem mutatják. Ilyenkor az 
élőszó hangsúlyozással enyhíthet a bajon; de az olvasó csak akkor 
veszi észre a tévedést, a mikor már végig ment a mondaton; pél
dául : „Hova hínak, oda megyek" — (e helyett: ahova hínak). „Mi 
tetszik, azt teszem" (e h. ami tetszik). „Annak adom vissza, kié 
(e h. akié). „Ki nem akarja elismerni, hogy stb." (e h. aki — —) . 
„Mi alkalmas arra, hogy stb." (e h. ami ). Az idézett példák 
eléggé mutatják, hogy a mufató szócska elhagyásával értelemzavar 
támadhat. Fölösleges mondanom, hogy a felhozottak a vagy, míg, 
midőn szókat nem illetik; miután ezek mutató szócska nélkül is 
mindig csak visszavonatkozó szók. 

3) Az a-t azon csonka mondatokban is használjuk, melyekben 
a visszamutatás tárgya kitéve nincsen; p. „megtettem úgy, ahogy" 
— „ameddig, addig csak viszem" ; „fizetek akkor, amikor1'. — A 
következő összetételnél: annyira mennyire kivételt tesz a nyelvszo
kás, a mennyiben itt az a el is maradhat. 

4) Némely szóval mindig együttjár az a. Ezek a következők: 
ahány, ahányszor, amint (németül: so wie), ahogy (so wie), amint (so 
bald als). Például: „ahány forintot mafélreteszesz" stb.; — ahány
szor ide jön" stb.; — „amint vetsz, úgy aratsz"; — „amint meg
látott, azonnal távozott"; — 75úgy mondom el, ahogy tudom." — 
Nem mondjuk e szerint: „hány forintot megtakarítasz, annyi marad 
zsebedben"; — „hányszor ide jön"; „mint vetsz, úgy aratsz"; 
— „mint meglátott" stb. 

5) Némely kötszóhoz soha sem járul mutató szócska. Ilyen 
kötszó például a mint• de csak következő nemében a hasonlításnak : 
úgy — mint • oly vagy olyan — mint (p. oly szép, mint az angyal; 
nagyobb, mint én; én szint úgy ember vagyok, mint te stb.). 

Hasonló kötszók ezek : mihelyt — azonnal; minél — annál; 
annál inkább — mivel; végre a nem-hasonlító hogy, melynek, mint 
tudjuk, többféle szerep jutott nyelvünkben, p. „látom, hogy sietsz"; 
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— „itt az idő, hogy tegyünk valamit." — A széphang, a beszéd fo-
lyékonysága, s kötött beszédben a hang- és versmérték a mutató 
szócskának majd alkalmazását, majd ismét elhagyását igényelhetik ; 
de ezen igények másodrendűek a fötekintettel szemben, mely azt 
követeli, hogy a visszavonatkozás könnyen érthető , legott világos, 
egyszóval : határozott legyen. Erre való az a; ezen — a szó teljes 
értelmében visszamutató szecska. 

Ezek azok, miket az a, e mutató elemről általában, s az a mu
tató szócskáról különösen elmondani szükségesnek tartottam. Az 
eléadottakból kitetszik, hogy a szóban forgó a nyelvünkben elég 
fontos szerepet játszik arra nézve, hogy a nyelvész figyelmét ki ne 
kerülje. 

A Magyar Akadémia, s különösen a Nagy-Szótár érdemes 
szerkesztői által e szócska miségét illetőleg kifejtett elmélet érvé
nyesítésével azt nyerné nyelvészetünk, hogy a névelő és a mutató 
névmás fogalmának, s működési körének tisztasága megőriztetnék, 
s minden hibás következtetésnek, melyet a mutató szócskának e 
nyelvtani alakokkal összetévesztése szülhetne, eleje vétetnék. 

Az Akadémia elvének elfogadását tehát a magyar nyelvészet 
érdeke kívánja. Ennek sikerülése esetére szerencsésnek vallanám 
magamat, ha az értekezésemben felhozottak a siker kivívását elé-
segítnék , s jelesül az általam mélyen tisztelt nyelvtanárok helyes
lésével találkoznának. Ha azt el nem érhetném, a kívánt siker kiesz-
közlését avatottabb tollbólfolyó bizonyítékoktól várom; buzgón óhajt
ván, hogy e kérdésben a Magyar Tudományos Akadémiának alapos 
elmélete, czáfolhatatlan elve, s az erre alapított írásmód is, diadalra 
jusson. 

JOANNOVICS GYÖRGY. 



VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

30. Ebei H. Zur lautgeschichte. Die verwandlungen des kt, pt und 
ks , ps. (Kuhn Zeitschr. f. vgl. spr. XIV, 241 stb. 11.). — Ebeinek 
már egy ily hangtani czikkét ismertettem meg NyK. III, 311 stb. 
11., ahol azt is érintettem, hogy mily tekintetben ránk nézve is 
érdekesek Ebeinek az összehasonlító árja nyelvészet terén forgó 
czikkei. A jelen czikk ismertetése is igazolni fogja, a mit ottan 
mondtam. 

Annak a görög-latin hangszabálynak, hogy t előtt média vagy 
aspirata elváltozik tenuissá (jiéfitmai, ^s'^QSxtca, yéyQanrai • actas, 
seriptus, vectus), ellenébe Ebei állítja a nemet nyelvnek azon hang
törvényét, hogy a t előtt más muta, kivéve, ha közbül csak újabb 
korban néma e esett ki, nem tenuissá, hanem spiránssá vált (macht, 
schrift, dachte, még kölcsönvett szókban is :pacht = pactum, gruft — 
crypta, marckt a berlini népejtés szerint markt helyett); szintígy liqui-
dák után nem tenuis toldatik be, mint lat. emptus-banp, hanem spiráns 
(kunft,zunft). Azonban követik a görög és latin nyelvek részben e 
második hangtörvényt is, a mennyiben a dentalis mutat t előtt okve
tetlenül spiránssá (s) változtatják, s így matóg, daustrum-han az s 
épen úgy fejlődött, mint a ném. last-b&n; a latin azután az s utáni 
t-t is áthasonítja (missus) • végre líquidák utáni beltoldatúl szintén 
s-t használ: mansum (ebből: mans-tum), salsus (ebből : salstus), v.ö. 
ném. iüidst} kunst *). Vgy mint a német mutatja a gutturalis § labiális 
spiránst is t előtt az új-görög (xlscpzrjg e h. y.\mzr\q, %revi e h. XTÚVIOV), 

*) A szanszkrit ellenben meghagyja t előtt a dentalis mutat: atti (ad-ti h, 
eszik=lat. §st. ném. isst. 
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az oszk (scriftüs = scriptae), az umber (rechte = recte), az újperzsa 
(heft septem). — Hogy a kt, pt sok árja nyelvben elváltozott, arra 
mutat, hogy e mássalhangzó-csoportok ejtésében bizonyos nehézség 
éreztetett; leginkább szó elején, hol csakis a görög bírja a xt, nt-i 
kiejteni (az új-szláv nyelvekben szintén eléfordúlnak, de csak Ön-
hangzó-kiszorítás folytán : kto ki = ószl. küto, ptica madár = ószl. 
pütica). Ebei most tüzetesen tárgyalja, mi módon igyekeztek az illető 
nyelvek a kt, pt ejtésén könnyíteni. Azt kellene gondolnunk, mond 
Ebei, hogy a legegyszerűbb mód erre az első tenuis assimilatiója 
volna, mint ezt a román nyelvek széltiben élőnkbe is mutatják (olasz 
atto = actus és aptus, spanyol matar = mactare, fr. lutter = luctari). 
De a görögben és latinban erre csak kevés biztos példát találunk; 
az utóbbi főleg csak mássalhangzók után ejt néha í-t kt helyett 
(mistum, tortum, ultus,quintus). Szorosabban tekintve, mondja Ebei, 
azt fogjuk találni, hogy az assimilált tt csak látszólag állott elé 
egyenesen kt, pt-hö\, valósággal pedig közbenesö yt, ft által közve-
títtetett; s e z a román nyelvekre nézve is a legvalószínűbb. Van 
azonban az assimilatión kivül az alkalmatlan consonans-csoportok 
elkerülésének az a módja is, hogy egy harmadik consonans közbetol-
datik, mely az ejtésben mindegyikhez könnyen hozzásimul; két te
nuis közt ilyen czélra legalkalmasabb az s spiráns, mely k, p után 
és t előtt egyaránt könnyen kiejthető. Már a latinban van így abs-
tineOj asporto (absporto h.), ostendo (ellenben obtineo). A litvánban 
megvan ugyan kt, de néha sz ( = l)-et told be : auksztcts magas (et
től : augti nőni). Tudva azonban, hogy a latin mennyire szereti az 
st-t assimilálni s a t-t azután elejteni (clausum, morsum, haesum stb.), 
s miután a pt kikerülésének nyomai megvannak abstineo, óstendo-
ban: föl kell tennünk, hogy pst, xt (pt, kt helyett) megvolt ilyenek
ben is, mint lapsus, fluxus, fixus, frixus (frictus mellett), plexus, 
flexus, nexus, pexus, azaz megvolt lapstus} fluxtus stb.; szintígy far-
sum, parsam, tersum, mersum, sparsum, mulsum (ezektől: mulgeo és 
mulceo), melyekből a k kiesett. Megértjük így azt is, hogyan felel 
meg a lat. ursus a gör. ctQXTog-rxsik (t. i. ursus ebből lett: urxtus). 
— A két tenuis összetalálkozásán segít az a másik mód is , melyet 
a t-t-re nézve a latin és görög rendesen alkalmaznak, hogy t. i. az 
első spiránssá válik. Más nyelvek ezt a kt, pt-re is alkalmazzák. E 
mellett azonban, a mint Ebei élesen észrevette, úgy látszik, hogy 
apí-t még könnyebben ejthetönek érezték, mintsem a kt-t; innen 
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van, hogy a latin ct az oláh nyelvben rendesen pt-ba ment át (copt coc-
tus, fript fríxus, lapte lac, noapte nox, pepte pcctus), s részint még 
tovább is ft-be (doftor doctor, leftice lectica). Egyébiránt a kt első 
rendes elváltozatja %tt a germán, kelt, s (az oláhon kivül) a román 
nyelvekben. Mert ez utóbbiakban is az eredeti kt mindenféle válto-
zatjai egymással összefüggésben esak /í-böl fejthetők meg, s van is 
már középlatin jachtivus-féle alakokban arra való rámutatás, hogy 
p.o. egy olasz oggetto nem közvetlenül objectus-hó\, hanem objechtvs-
féle alakból lett. Ezután Ebei a kt változat]ainak részletes tárgyalá
sára térvén át, eléadja, hogy 

a) ht-he ment át a gótban (azaz #í-be) : nahts = : litv. naktis, 
lat. nox, vv£; sauhts kór (ettől : siukan, újném. siechen); raihts = 
rectus. Hasonlóképen az ó-írben: ocht octo, recht lex; v.ö. ó-fríz 
riucht recht, Jiuchta fechte ; középalföldi: sochte sanft, ambocht offi-
cium, brochte, mochte; angol thought, bouglit, sought-félék, melyek a 
XVII. században még hallatták a gutturalísukat. Ebei annak, hogy a 
X mély önhangzóval (u, o) szeret együttjárni, azt is tulajdonítja, hogy 
a spanyol autó = actus-ban, port. Outubro = October, doutor = doc-
tor-ban w-vá vált; ez azonban csak úgy fogható föl, hogy a / előbb 
lágy y-vá,} s azután w-vá lett, mint a tatárban p.o. tau = tay} áuz = 
ay'iz, sau = say stb. Volt is ilyen az angol gh p.o. daughter, thought. 
ban. Másrészt a % h-xá is gyengülhet, s mint ilyen az ejtésben egé
szen el is enyészhet, úgy hogy csak a rákövetkező t kettőzésében, 
vagy a megelőző önhangzó megnyújtásában marad még némi nyo
ma; v.ö. svéd natt nacht, ó-éjszaki rettr jus, sott morbus ( = gót 
sauhts). Most már csakugyan szemmel látható, hogy az olasz atto, 
fr. jetter (most jeter)-íélék hogyan lettek actus, jactare-hól #í-vel 
való alakok közvetítése által. 

b) A jt elváltoztatja /-ját elő-gutturalis spiránssá (Ebbel pa
latális sp. nak nevezi), azaz y[ (eh a német ich-hen), s ezt megint el is 
lágyítja j-vé ; gyakran ez a megelőző önhangzónak e, i-vé alakulá
sát is okozza, v.ö. angolszász ambiht ( = alf. ambacht, ambocht, ó-ész. 
ambőttr)} drihten (ó-ném. truchtén, ó-ész. drottinn — a finnben a ruh-
tinas alakot ölti magára); így a walesi noiih = ír nocht nox (ó-ész. 
nőtt, gót nahts) ; a kymri reith, taith, loyth Í&Z&T, uith) = gaedheli 
recht, techt(iter), ocht. Főleg tekintetet érdemel aportugali noite, oito 
(provenc. nőit, oit, fr. nuit, hűit), feito = factus, dito = dictus, fr. 
dit (tehát megelőző i-vel egybeolvadt aj); sőt a fr. oint1 saint-hen 



VEGYES APRÓSÁGOK. 475 

( = u n c t u s , sanctus) még az n-en is átlépett a j (* on%t, onjt, 
ojnt). — A ^-nek palatális (előgutturalis) ejtése mellett (jt, 
jt) könnyen keletkezik az átvetett ty, tj is , melynek elvál
tozatja a spanyol és provenc,al eh", azaz c: sp. noche, oclio, pr. 
fach, och, drech — factus, octo , directus ; eléfordúl ez a mi
lánói tájnyelvben i s , hol nocc = ol. nőtte, lacc = latte, tinc 
= tinto (c = c). így az a) és b) pontok szerint az eredeti indo
germán aktau } lat. octo, gör. oraá számnévnek következő elválto
zott alakjait szemlélhetjük : a) gót ahtau, ó-ném. ahtó, ír ocht, újgör. 
ó^rw; óész. átta, svéd áiía, dán aatte, olasz otto; b) angol eight, 
kymri wyth (uith), port. oito, prov. olt, fr. hűit • — spany. ocho, 
prov. och. 

c) Különös elváltozásai vannak a kt-ne\í i vagy j előtt. Az 
olaszban lesz a ctj vagy zz (dirizzare = *directiare), vagy gyakrab
ban cci (succiare = *suctiare); a többi román nyelvek csak egyféle 
változást mutatnak ejtésileg: sp. enderezar, prov. dressar, ív.dresser; 
fr. sucer. Hasonló módon bánnak a ptj-Yei : ol. cacciare = * cap-
tiare, sp. cazar, prov. cassar, fr. chasser ; ol. nozze = nuptiae , fr. 
nőces. Ebei azt hiszi, hogy itt nem a c, p esett k i , hanem c, p és j 
közöl a t; s hogy itt is a közvetítő yt még fölvehető. De azt hiszem, 
helyesebben magyarázzuk e hangváltozásokat úgy, hogy előbb a tj 
változott c, s, c (ol. z)-vé, s ezek assimilálták azután a c, p-t, a mi 
mellett lehet, hogy ez utóbbiak el is spiransodtak : * succare (suc
care), *nopze (nofze, no/ze — minthogy az / ilyenhelvtt #-be is 
megyén át). Különös figyelmet érdemelnek itt a szláv nyelvek, me
lyekben eredeti kt csakis i, j előtt fordul elé (főleg TB = szkr. ti, 
gör. ti-g, ai-g képzővel alakúit nevekben, s az infinitivusban, mely
nek szintén ti a képzője). Az ilyen helyzetű eredeti kt ugyanis 
a szláv nyelvekben most négyféle alakban jelen meg : szerb c, orosz 
G, cseh-lengyel c, ószláv st, p.o. moc, moc, mosti (hatalom, a mog ige-
tőtől, mogti, mokti helyett = ném. macht) • noc, noc, noc, nosti (éj, 
nokti h. = ném. nacht); pec, pec, piec, pesti (sütni, a pek igető in-
finitivusa, pekti helyett); hasonlóképen a *dűkti (filia = &vyárr}Q, 
szkr. duhitar, ném. tochterj lesz ószl. ditsti (gen. düstere), szerb kei 
dkéi helyett; gen. kceri) , orosz doc (gen. doceri) , cseh dcera. Ebei 
azt véli, hogy a kt-nek ezen szláv hangváltozásai szintén előbb ala
kúit yt-u alapszanak. De így nem magyarázhatja meg a szerb kei 
szóalakot, mely a k-t még megtartotta. Sőt épen ez mutatja, hogy 
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fejlődött a Jet, A t az i előtt szükségképen t' lesz, mellnek rendes 
elváltozása c ; így a megvolt dukti-hól épen úgy áll elé az orosz doc, 
mint az olasz sveciare asiictiare ból; a cseh dcera úgy, mintáz olasz 
dirizzare a directiare-hól; az ószláv C/MS£Í pedig még a &-ból eredt 
spiránst (j) mutatja a palatális t'-hez áthasonúlva (s). 

A pt változásaira nézve Ebbel megjegyzi, hogy az ft-be való 
átmenetén kivül, az / még helylyel-közzel h (x)-ba is megy át (v.ö. 
spanyol hijo — filius, fr. hors = foras); ezért valószinü, hogy azon 
olasz atto-t, mely = aptus, az *afto, ayto alakok közvetítették. Ugyan
arra mutatnak a sp. malacka = male aptus , port. receitar = recep-
tare, melyek a nocte-bö\ eredt noclie, noite mellé állíthatók. E mellett 
az f el is lágyul w-vá, a sp. cautivo = captivus, bautizar = bapti-
zare-ban. 

Befejezésül Ebei még az eredeti s elékerülő gutturalis és la
biális muta, vagyis a ks és ps változásait tárgyalja. Az első tüne
mény , a mi itt szemünkbe tűnik az, hogy a muta aspiratává vagy 
spiránssá lesz, a mi egyszersmind annak az i-hez való assimilatióját 
készíti elé. így az ap aqua, vác (vak) vox tőknek zend nominati-
vusai : dfs, vákhs ; így felel meg a gót vahsa agör. otftt-a), at»£o)-nak. 
Hogy az ó-görögben is már az £, ip-nek %<x, (per-féle ejtése mutatko
zott, Ebei Priscianus egy helyéből (I, 7.) következteti, melyet csakis 
így lehet érteni: „multo molliorem et volubiliorem sonitum habét t/>, 
quam bs vei psu, meg: „sicut ergo \p melius sonat, quamps vei bs} 

sic x etiam quam gs vei cs.u Az assimilatióból megértjük a görög 
di^óg-t e mellett: ŐIOQÓQ, atQil-óg-tem. tQiG<róg,v.ö. lat. msusés nixus, 
téla e h. texla, dia és axilla stb. -—• A ps-re nézve mutatja az assimila-
tiót (illetőleg az/s-ből eredő ys közvetítését is) a lat. capsa szó, mely az 
olaszban cassa, sp. caxa = caja (ka^a), port. caixa (x = s), fr. caisse. 
— A szanszkritnak azon sajátságos hangszabálya van, hogy k után 
az s mindig £-sé válik, s Ebei ebből nagy éleslátósággal következ
teti , hogy a szkr. sas számnév, minthogy különben s nem áll a 
önhangzó után, eredeti ksvaks alakból változott e!, a melyből egy
szersmind a rokon nyelvekbeli alakok is megfejthetők : zend khsvas 
gör. ré<~, e|, lat. sex, gót saihs. — Végre mint a kt, ps sajátságát emeli 
k i , hogy sk, sp-re is ugranak át, néha aspiratióval G% , <rqi. Ennek 
azonban a román nyelvek csak x = sc-ra nézve nyújtják példáját, 
p.o. olasz lasco, fr. Idche = laxus. — Még meg kell említenem 
Ebeinek azon véleményét, hogy a gör. xz ellenében (úgy mint 
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fentebb a lat. s, ebből: xt) a szanszkr. st és hs is s-nek ( = s) közbe
szúrásával magyarázható : oxzcó == szkr. astáu (* akstáu-hóY); a^xrog 
— rksa (* rksta); xtsh>(o = szkr. ksanőmi (* kstanőmi). 

Lássuk már most az árja nyelvek körében eddigelé szem
lélt hangváltozásoknak némi hasonpárjait a magyar és tinn-ugor 
nyelvekében. A „Néhány magyar igeképzöről" czímü értekezésem
ben (fent. 145—174. 1.) kimutattam, hogy a finn-ugor nyelvek ere
deti causativképzője, elhagyva a végönhangzót, kt, mely egyszers
mind a cseremisz alak. Ez a finnben , mely a kt hangzócsoportot 
nem tűri, tt lett, épen úgy mint az olasz atto, otto actus, octo-ból; 
lettéi (jt) is a finnben, mely a kt nek legegyenesebb változása 
(mely a U-t is megelőzi, v.ö. gót ahtau, ó ész. dtta = octo) ; lett to
vábbá a mordvinban ft, mely a ^í-ből áll elé ; néha az osztjákban 
pt is, mint az oláh opto == octo. A magyarra nézve megjegyzem, 
hogy nincs neki más kt-je, mint az, mely újabb korban, Önhangzó 
kiszorításával állott elé (mint böktem, laktam e h. bököttem, lakot
tam; ilyen van az újnémetnek is, p. steckt, leckt). Az eredetileg egy
mással összekötött kt ellenben nem maradt meg a magyarban sem, 
mint nem maradt a finnben, hanem olykép változott, mint azt fen
tebb az árja nyelvek terén is láttuk, jelesen: jt lett (megelőző ht-
böl), mint p.o. az -ojt ( = mai -ít) képzőben, és t (tt helyett, megelőző 
ht-b'ól): mosat, teremt. — De még egy másik pontra nézve is nye
rünk fölvilágosítást a kt-nek árja változataiból. Ugyan a fent idézett 
értekezésemben már azt a véleményt mondtam k i , hogy st is, mely 
a finnben s a magyarban (az -ászt képzőben) mint causativképzö 
szerepel, alakilag is azonegy az eredeti kt-we\. Most e nézet támo
gatására, arra utalhatok, hogy ez csak olyan jelenség, amilyen 
az, hogy a szkr. astáu eredeti aktáu (oxtoó) helyett áll, vagy a latin 
fluxus (ebből: fluxtus) e h. fluctus; vagy hogy a lat. ursus, szkr. rksas 
= gör. agxfog, azaz urxtus, rkstas helyett vannak. S a mint ezek ej
téskönnyítő s közbeszúrásával magyarázódnak, bátran hihetjük, 
hogy a finn és magyar nyelvek is, a már nem kedvelt kt ejtésén 
úgyis segítettek, hogy a k-t közé s betűt toldottak közbe, úgy 
hogy kst (tnagy. kszt) állott elé, melyből azután a k elejtődött (mint 
a szkr. asíáu-ban, lat. ursus-ban, s különben is szükségképen a 
finnben, mint p.o. juosta futni e h. juoksta). Mindenesetre az sí-nek 
ilyen módon fcí-ből való eredhetése hasonlító nyomozásainkban ko
moly figyelembe veendő; így p.o. nagyon is lehet, hogy a finn esta 
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(akadályozni) igetö , e h. * eksta, tökéletesen = rnagy. akaszt; így 
volna alakilag tökéletesen megérthető a magy. nyest, nyuszi = vog. 
úohs, finn naata. 

31. Latin hl', mely U'-bb'l ered. Bármily meglepő is első tekintetre 
e hangváltozás, de kimutatja Kuhn (aZeitschr. f. vgl. spr. XIV, 215. 
stb.) több oly latin szón, melyek -bro képzővel igéből származnak, 
s többnyire eszközt jelentök. Ilyen szók különben a latinban is s a 
rokon nyelvekben tro képzővel készülnek (p.o. nr&trum, CÍQOTQOV). 
Kuhn most ebből az alakból vezeti le mint különös változatot a lat. 
-bro képzőt. A változat lehetőségét mutatja a gör. -ÖQOV a -TQOV mel
lett s az éQvdQÓg (szkr. rudhira) = lat. ruher (ebből: *ruthro vagy 
rudhro). A képzőjüknél fogva itt tekintetbejövő lat. szók : 1) cribrum 
(a cri- igéből, mely a cerno = jcp/veo-ban van, v.ö. discranenj = ó-ír 
criathar, ó-fném. ritra (ma: reiter, reuter) • 2) terebra (később elé-
fordúl még tereirum is) = ó-walesi tarater (a mint aradar, arader is 
= aratrumj = gör. rsQhtQov] 3) jlabrum (v.ö. a jelentésre nézve fla-
bellum) = újn. blatter (speciálisabb jelentéssel; ófn. piátara, kfn. 
bláter vesica). — Igen valószínű, hogy a -bro képzőnek szintén csak 
mellékalakja -bulo (latebraés latibulum, vertebra é&vertibidum). Eb
ből megint érdekes egybeállítások erednek : lat. stabulum = ófn. sta-
dal, mai felnémet stadel; pabulum = ófn. főtar, fuotar, újn. futter. 
Megjegyezni való , hogy a régibb latinban van palpetra is palpe&m 
helyett. Czikkének végén Kuhn még, az előbb kimutatott hangvál
tozás nyomán, a lat. faber-t is a szkr. dhátar-rsd (teremtő, rendező, 
conditor) azonosítja, megjegyezvén , hogy amannak jelentése épen 
csak az emberi kéz dhátar-féle működésére szorítkozott. 
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Mutató 
az e kötetben tárgyalt magyar szók-, képzők- és ragokról. 

Lap 
alít 132 
aszó 190 
az, a 106—123 
bajnok 134 
bésajdúl 134 
bogonyavéri (denevér) . 135 
buz 205 
buzgó 206 
büntet 197 
dandár 206 
deli, dalia 130 
döllye, dölyf . . . . 208 
éhom 200 
feze (a H. B.-ben) 443—448 
Hangzók: 

a, á (székelyes) . . 28 
e (háromféle rövid) . 29 
l ésr(székelyesen eltűn
vén a megelőző önhang-
zó terpedtté válik) . 29. 30 

héül (hivel, hiül) . . . 202 
Igealak: -ott, ett (mxútél-

lapotjegyzö . . . 32 
Igeidők használata . 38—45 
Igeragozás: 

tárgyi, a névmutató el
hagyásával . . . 33 

Lap 
35 
35 

208 
207 
189 
27 

szenvedő igék 
fog segédige 

in (servus) . 
incselkedik . 
Kajászó . , . 
kákni 
Képzők: 

a) névképzők : 
i (p.o. csali, ján-futi) 
ly (lyan, lyen) . . 
matos, mates (mellék

nevek) . . . . 
talán (atlan) fosztó 

b) Igeképzők: 
ad, had ( = mordvin 

gad,jad) . . . 
ászt . . . . 1 6 2 . 447 
d (egyszeriség-jelen-

to) 
dal, dos (gyakorító) 
dúl, dít . . . . 
ít (ojt, ét) . . . . 
int (kicsinyítő) . 
ogat (az ászt, ít gya

kori tója) . . . 
t (causativ) . . . 
t (gyakorító) 

31 
121 

141 
142 

165 

171 
171 
171 
166 
31 

165 
157 
161 
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Lap 
t (átható) és l (ben-

ható) . . . . 172 
tat (causativ) . . 157 
úl 168 

násfa 193 
Névmások: némely szemé

lyes n. (alakulása) . . 36. 37 
oszó, aszó 190 
Ragok : 

ont, ent (ifjant, idént) . 138 
ik személyr. (ok, ök he

lyett) 31 
j (a 3. személyragban) 24 
j (tárgymutató igék

ben) 25 

Lap 
nak, nek (sajátító) . . 34 
szer (szé) . . . . 24 
val, vei (Csíkszékben) 24 

rém (rémül, rémít) . . 203 
réülés 204 
sajdul 134 
sirít, siriil . . . . . 135 
Szók : 

ékvesztök az alanyeset
ben 26 

igetörzsből és névből 
összetettek . 37. 38 

Szórend 45 
térdepelni 140 



Könyvhirdetések. 
A magyar nyelv szótára. A magyar tudományos Akadémia 

megbízásából készítették C z u c z o r G r e r g e l y és F o g a r a s i 
J á n o s m. akad. r. tagok. Egy-egy füzet ára 1 frt. Emich Gusztáv 
ni. akad. nyomdásznál. 

Chrestoinathia Fennica — 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. 1—X, meg 1 —580 lap. A g y a k o r l a t i s e g í t ő , 
mely a szókat elemezi, 93 lapot teszen. Ára 3 fór. • 

Abuska, csagataj-török szógyűjtemény. Török kéziratokból 
fordította Vámbéry Ármin; élőbeszéddel és jegyzetekkel kísérte 
Budenz József. — A magy. Akadémia kiadása. Pesten 1862. Eg
genberger Férd. akad. könyvárusnál. Ára 1 for. 

Reguly Antal hagyományai. A magy. Akadémia megbí
zásából kiadta H u n f a l v y P á l . I. kötet. „A V o g u l f ö l d és 
n ép . 4-ed rétü, 364 lap. Ára 4 forint. 

Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a magyar tud. 
Akadémia nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Pl u n f a 1 v y P á 1. 
Első kötet. 1862. Második kötet. 1863. Harmadik kötet. 1864. Ne
gyedik kötet. 1865. Mindenik kötet ára 3 forint. 

Magyar Nyelvészet. Szerkeszté H u n f a l v y P á l . Hat 
kötet, mindenike külön 5 frt 25 kr. Együtt 25 forint. Pesten O s-
t c r l a m m K á i o l y könyvárusnál. 



* 

Pe*t. KytHiiatM Emiik (jhuxztáo, mayy. akti'!. uyitmJa xnál 1869. 
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