
AZ 1775-DIKI CSEREMISZ GRAMMATIKA. 

Midőn a „Cseremisz tanulmányokat" és a „Cseremisz szótárt" 
írtam, melyek a Nyelvtudományi Közlemények III . és IV. kötetei
ben megjelentek, még nem volt kezemnél az 1775-ben Sz. Péter-
váratt kiadott első Cseremisz grammatika, melynek czíme: Co^HHe-
nia. npHHa#Jie:>KauTm K% rpaMMaTHK'b HepeivracKaro Ü3UKSL. Említi e 
grammatikát Wiedemann, a maga hegyi-cseremisz grammatikájá
ban, s annyit mond róla, hogy az evangeliomokétól nagyon eltérő 
nyelvjárást tárgyal, — a miből azt lehetett gyanítanom, hogy nyelve 
az erdei-cseremiszhez tartozó, s hogy az egész könyv különben szer
kezetében a szint azon időtájt Péterváratt megjelent csuvas és vot-
ják grammatikákhoz hasonlít (1. ezekről NyK. I, 200.). Moste nyá
ron elékerült ezen legrégibb cseremisz grammatika is a múzeumi 
könyvtárban *), s tökéletesen annak bizonyul be, a minek hittem 
volt. Elég egy pillantás ezen grammatikába, egy tekintet a mély
hangú o-s és M-S szóalakokra, mint tudó, nuno, vo!gon$o, muno, homo 
vagy a sanú'c többesi ragra, hogy benne az erdei-cseremisz nyelv
járásra ismerjünk rá, a milyen Reguly cseremisz hagyományában 
(lásd a Cser. Példamondatokat és Cseremisz tanulmányaimat) vagy 
a két erdei-cseremisz Prédikáczióban előttünk van. És ugyanoly 
tartalom szerint egyes fejezetekre osztott szólajstromokkal ta
lálkozunk benne, a milyenek az 1775-ki Csuvas grammatikában 
vannak. 

'••) Subala könyvtáró'rsegéd úr rá akadt a szláv nyelv íí könyvek rendezése 
közben, s szíves volt engem e becses találmányról értesíteni. A múzeumi könyvtár 
példányához, mely a Széchenyi-könyvtárhoz tartozott, hozzá van kötve az 1775-ki 
Csuvas grammatika is. 
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Hogy ezen cseremisz grammatikát „ Cseremisz tanulmányaim" 
kidolgozásakor nélkülöztem, a mint most látom, nem volt valami 
nagy kár: a nyelvtani alakokra nézve nem igen találunk benne fon
tos eltérést. Azonban e részben is alább ismertetni fogom a mi fi
gyelmet érdemel. 

Fő becsét a szólajstromaiba helyezem, melyekből „Csere
misz szótárunkat" némi pótlékkal kiegészíthetjük. Mert ezekben 
találjuk először sok erdei-cseremisz szónak a Reguly-féléktől többé-
kevésbé hangzatilag eltérő alakjait; másodszor pedig egészen új 
szókat is, melyeket a Reguly-hagyományból még nem ismertünk; 
találunk hegyi-cseremisz szóknak megfelelő erdei alakokat, s végre 
némely szóknak eltérő jelentéseit. A következőkben tehát előszóra 
hangzati eltéréseket fogom tárgyalni, melyeket az 1775-ki gramma
tika *) mutat a Reguly-féle erdei-cseremiszséghez hasonlítva; azután 
a benne találtató még ismeretlen szókat, betűrendben összeállítva, 
mint „Pótlékot a Cseremisz Szótárhoz." Végre még a nyelvtani 
alakokat illető egyet-mást fogok eléadni. 

I. 

Hangzati eltérések. 
Miután az erdei cseremiszséget jobbadán csak a Reguly hagyo

mányából ismerjük, tehát annak képviselőjének azon speciális hely
beli nyelvjárást kell vennünk, melyre az ő följegyzései vonatkoz
nak. Hogy kisebb ejtési eltérésekkel való még több helybeli nyelv
járás létezik, magától is értetődő dolog, s látjuk is, hogy p.o. a NyK. 
III, 139. 1. közlött két cseremisz Prédikácziónak a nyelve, noha az 
erdei dialectus lényeges megkülönböztető jellemvonásait mutatja, 
mégis itt-ott eltér a Reguly-féle cseremisz szóejtéstől; látjuk p.o., hogy 
sokszor i van, hol Reguly e-t ír, hogy a&t szereti a Reguly-féle c he
lyett, vagy néha mélyhangunak ejt egy szót, mely R.-nál magashan
gú, p.o. tunuktem tanítok, R. tűáiiktem. így a Pétervári grammatiká
nak a nyelve sem szorosan ugyanaz a mi a Reguly-féle erdei-cse^ 

*) Ezentúl e könyvet így fogom idézni: Gr. — Egyéb idézeti rövidítések : 
B. = hegyi-cseremisz Biblia fordítás, P . = erdei-cseremisz két Prédikáczió (NyK. 
III , 139. 1. stb.); C z s Castrén (cseremisz grammatikája) ; B. = Reguly; a csillag 
(*) hegyi-cseremiszt jelent, 
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reinisz, habár egészben véve az erdei cseremiszség félre ismerhetet-
len jellemét viseli magán. Hangejtésileg körülbelül annyira külön
bözik a Reguly-féle erdei cseremiszségtől, a mennyire az említett két 
cseremisz Prédikáczió is; sőt többször épen ez utóbbiakkal meg-
egyezöleg tér el Regnlytól. De ezért még sem egyez mindenben a 
két Prédikáczióval sem, p.o. a többesi rag ezekben samic, a gr.-ban 
pedig sam'ic. 

A) Az ö n h a n g z ó k r a nézve a Pétervári Grammatika nyel
vének ilyen eltérései vannak : 

1.) i'van, mely helyett Reguly e-t ír (azaz közép é-t) ezen szók
ban: íjam úszni (B. is) : ejnm; — írem melegedni, iriktem melegí
teni : erem, erektem (*B-ban irejem, irejektem) ; inanem hinni (szint-
így P.? és *B.): enanem ; kickirem kiáltani (ugyanígy P.) : keckerem 5 
kirem verni: kérem ; kiéalam keresni (u. í. P.) : kecalam ; kiúe ken
der : kéne : kiltá kéve (*B. is) : kelda; kiner-vvj könyök (*B. is) : 
kener-vítj • —jeú ember: j ing; — sizi/dem fecskendeni : sezektem; 
lircik szökcse: sereik ; sigmle gyík : senksál'e; Singé szúnyog (*B. 
is): sengá; s7ze ősz, autumnus (*C. is): seze; —• Sieta harag (P. is): 
sede; sidán búza,: sedáng;—• tigide apró: tögede, tegede; — v i -
úem verem: vénem ; vickiz vékony (*vickiz C.) : veckes ; — miZer 
kaftán (*mizar B.): mezer; — listem tenni, csinálni (P. is) : estem. 

Gr.-ban van némely i-n kezdődő szó is, melyet bár jí-nek is 
lehet olvasni, megfelelvén Regulynál je: ided (jidal) bocskor: je-
dal; — izing (jizing) íz (ezing B.): jezeng (finnül jásen); — ifin 
len (*itin C ) : jeten. 

Megjegyezni való még i = clj R., ezen szóban: i véső: áj. 
Végre i =2 ö R., ezekben: imúe ló (*imni): ömne; ib'irtem 

örülni (*B. is) : övertem R. (übürtem P.) ; s7síe viasz ; sösiíe ,• pistem 
letenni (P. is): pöstem; viner gyolcs: vöner; — sanik villa: sanök. 

2.) Néha mutatkozik Gr.-ban e a Reg.-féle ö helyett; ide tar
toznak a következő szók: ers, bajusz : őrös; — erdez oldal: örtö£ 
R. (ördüz P.); erkanem hivalkodni: örkanem (*B. is); sermec fék 
(*sermic C.): sörmüc; — aertríe arany: sörtnö (*sörtáe C., sörtná 
B.); sen ér, ín: sön (*sün B.). Azt tekintve, hogy magánál Reguly
nál is néha egyazon szóban ö és e váltakoznak (sögör — seger, so
dor — seder, tögede — tegede), megnyugodhatunk a fentebbiek 
e-jében is; annyival inkább, mert Gr. különben az ö-t distincte meg
jelöli iő által, még a szó végén is, hol a P. orosz kézirata azt rende-

NVELVTUn. KÖZLEMÉNYEK, VI. 13 
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sen elhanyagolja (p.o. miingö e h. miingö). Grammatikánk p.o. a 
mör szót így írja : MÍöpi>; ezt: pöcöZ így : niÖHiősKT,, ezt riidö így: 
piopjö; sürgő miopriő ; s tehát elég gondot fordít az ö határozott meg
jelölésére. 

Az e, melyet mindig zárt é-nek kell venni, néha i-vel is vál
takozik : erek akarat: érik, erekan szabad: erikan, indel kilencz 
(*indeks B.) : indiks ; maré férfi : mari. 

Végre a helyett ezekben találjuk : keze bak : kaze; — &oger-
téri szarka: sogertán (*sogarten C.); kiigercen galamb : kögörcan. 

3.) A mélyhangú % helyett Regulynál szintén csak a közel 
hangzású e van: cü'irem reszketni: ceterem; — c'item szenvedni: 
cetem ; — cira fáklya: cera ; — ciTa mind (P. is) : cela ; s'irem hara
gudni : serem; sam'ir'ik fiatal: samerek, -rök; füze hold: tel^e (*'tilze); 
vagy pedig ö, p.o. cibe tyúk: őöve (*cibe C) . 

4.) Az o szereplése, mint rövid véghangzóé, mely általá
ban az erdei-cseremiszt a hegyi-cseremisz ellenében jellemzi, meg
van csak úgy mint Regulynál Gr.-ban is. Ez utóbbi csak belhang-
ban is o-t ejt, hol Regulynak «-ja van, a mi szintén csekély hang-
zati eltérés v.ö. komaka kályha : kumaga ; kogóío lepény: kogufo ; 
kokorios köhögés: kokurtus; soboc kendő : SOVUI30 (*sabi'c) ; so&or 
vászonöltöny: sovur; sobon szappan : sovun; pormo pöcsök : purmo; 
vóiok marha: vol'uk; molca fürdő : munza; lomol hamu: lomuz; vol-
gon$o villám: volgunzo ; loktozo varázsló: loktuso. — Egyedül áll 
ez: sosna disznó: sisna R. (azaz a Gr.-beli sosna megfelel rendesen 
erdei-cs. o-jával a hegyi-cs. sasna-nak) ; meg ez: poldn kánya ban-
gita: palán. 

5.) Gr.-ban u néha, ellenkezőleg mint a 4.)-beli esetekben, Re-
guly-féle 0 helyett áll; urgem varrni (*B. is) : vorugem; urza rozs : 
orza; sulem olvadni (v.ö. finnül sulaan) : solam R, (*solem); mn 
agyag : son; pudurtem, törni: pödörtem; pudá szeg: poda; puldur : 
puldor; pucumus kása: pucumos ; vurgem ruha (*B. is): vorugem ; 
vulno ólom: volne; muskundo ököl: moskundo; sőt egyszer a szó
végen is : jumú isten : júmo (a jumií-n&k azonban még hangsúlyo
zása is különbözik; *B. úgy mint R., t. i. júma). 

A magashangú fi ellenében áll w ezekben: tunemam tanulni 
(v.ö. finn tunnen) : tüiíemam ; tunuktem tanítani (P. is) : tünüktem; 
tuhalam kezdeni (P. is) : tüngalam; turedam aratni: türedam; tuZem, 
ezer (v.ö. finn tuhante) : tüzem. E helyett: urbeze gyermek = erbeze 
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R., azt hiszem ezt kell olvasni: ilrbeze, mely erdeiesen a hegyi
cser, irveze-nek felelne meg. 

6.) A mint u az o-val, úgy néha ű is ö-vel váltakozik a Gr.-beli 
és R.-féle nyelv között: kligercen galamb; kögörcan; Mrem boro
nálni : mrem R. (ellenben Hlrci borona R ) ; mdür csillag (megfelel 
*áiíí*VB.); södör; tükík dunyha: tösak; müngö vissza (P. is) : mőngö ; 
rilbüz róka (*ribii): rövöá. Ide vonható ez i s : vürüZ á r r : vérez. 

Magas- és mélyhang váltakozása: küzem fölhágni (*kuzem 
B): kuőem; tünük füstnyilás (még közel áll a tatár tünlük-hez): 
tuno ; píirö méhser: pujro. 

Gr.-ban van pilcö szarvas =pice R., mintha amaz erdei s emez 
hegyi-cser. alak volna (ü — i). 

B.) M á s s a l h a n g z ó k a t illető eltérések. 
1.) Két önhangzó közt álló b megfelel Reg.-féle v-nek: ilyen 

b van rendesen P.-ban s a hegyi-cs. B.-ban is : abá anya: avá, oraba 
szekér: orava; ib'irtem örülni: övertem; übüra szúnyog : üoüra ; k-o 
baíte bőr: kovaste; kubulco nyirfajd: kuvulfío; kílbar híd, padlat: 
küvár; üoboc kendő : íovulgo ; sobor vászonöltöny: sovur; &obon 
szappan: sovun; Mbül nyál : süvül; tobalem esküdni : tovatlem; 
saba kasza: sava ; sorbolem kérni: sorvalem; sobala kanál: sovalá; 
sobo tenyér: sovo; rilbüz róka : rövöz; lebedam fedni: levedam; keéi-
bál dél: kece-val. — Ugyanez történik r után i s : tiirb'ú ajak: türvü. 

2.) Gr. nyelvében van c bizonyos szók elején = o" Regulynál: 
e sajátsága közös P.-val, s a *B.-val ; példák: carnem megszűnni: 
carnem; camanem sajnálni: camanem (átallani) ; canga szarka: can-
ga (holló); cang harang : cang; cibe tyúk: cöve; c'ira fáklya: cera; 
c'item szenvedni: cetem; c'it'irem reszketni: ceterem; con lélek: con; cal 
szürke : cal; ctia mind: cela. Ugyanígy szó közepén is (leginkább r} 

l) n után) és szó végén : kace vőlegény : kace ; — mm'ic többesi rag: 
§amoö; kickirem kiáltani: keckerem; küpcük párna: küpcük; -g'ic 
-tői: -geő; ulgece: ulgece; aermec fék : sörmüc ; sircik szökcse : ser
eik ; tue.ee onnan : tuzec; puldurco fürj : puldurco ; küdiircö menny
dörgés : küdürtsö (-rcö). Néha a Reguly-féle alaknak már lágy á-je 
ia van n után : moksince menyhal: moksunzo; molca fürdő; munáa. 

3.) Az előbbivel összehangzólag $, és z is találkozik Reguly-
féle g, 1 helyett, leginkább 1 és n után: ukMn$am okádni: uksin-
zam; kojon$em mutatkozni, jelenni (kojzem P.): koncem; singem 
tudni: sinzem; Mn$am leülni: sinzam; lin$altem sózni: sinlaldem; 

13* 
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Horgen$e serke: Sorgenze; tengez tenger (még közel áll a tatár teli-
giz-hez) : tengez ; sínjfi szem : sinza; volgon$o villám: volgun/o; lok-
tozo varázsló: loktuso ; t'iJze hold: tel^e. 

A Reg.-féle c-nek még t' felel meg ezekben: aía atya: aci; 
paia bárány: paca; küíük rövid : kücük. 

4.) Némely szók végén az eredetibb Reguly-féle fts-nek egy
szerű s felel meg: joZas nadrág: jolaks; südüs abrincs: südüks ; 
rual kovász : ruaks; indék kilenez : indiks; kandák nyolcz : kan-
dakse ; pilis, fül: piliks. 

5.) Gr.-ban, úgy mint P.-ban és *B.-ban, még lt van a Reguly
-féle ld ellenében: koltem küldeni: koldem ; poliók gomb : poklos ; 
s ide valók általában -altem, és a passiv -altam = -aldem -aldam 
végű igék. 

6.) Gr.-ban n, mint P.-ban is, = Reg.-féle ng, ezekben: ümő 
békés : üngse ; iunalam kezdeni (P. is): tüngalam; kidan búza: se-
dang; jen ember: jing. 

7.) Mássalhangzók átvetése: jőkkarge vörös, jokkargem vörö
södni : joksarge, joksargem R,: vmka, száj : usrna. 

Assimilálódás : undo nyárs = umdo R.; ellenben umdida po
loska = andida R. 

C.) Néhány egyéb és különösebb eltérés. 
Van Gr.-ban egeremet pók = egerémse R.; paüémek darázs = 

pacémke R.; megjegyezni való, hogy a hangsúlyozás mégis egyező. 
Gr.-ban van ellalem ölelni (*B. eltalam) = engdalam R., két

ségtelen, hogy a két alak egymással azonos : a hangviszony olyan 
mint a finn kuunfele-hen e h. kuidtele (hallgatni, ettől: kuule hallani). 
Hasonló példa ez : molca fürdő — mnúza R., a csuvasban, honnan is e 
szó hihetőleg a cseremiszbe átkerült, van molfyt, de monfa is; furcsa 
e mellett a hegyi-cseremisz momoca, mamuca. 

R.-nál van oiem beszélleni, G.-ban ez ige ojlem, s így rendes 
denominativumnak mutatkozik oj beszéd névszótól. 

Úgy mint P., Gr. is ezt használja kertam „posse" =£ ketam R., 
a hegyi-cs. alak szintén: kerdam, kerdam, 

A P. béli ezen igének: kojzem jelenni, mutatkozni, megfelel 
koncem R. E kettőt közvetíti a Gr.-béli kojon$em alak. 

Gr.-ban van kurzam futni, összevonva ebből: kurguíam R. és 
B. A gutturalisnak eredeti voltát bizonyítja a finn karkaan (inf. 
kafata). 
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Gr.-nak egyik helyén van jandau üveg, de másutt megint jan-
dar} mint *B.-ban is. Legbiztosabbnak vélem, hogy a jandau-t saj
tóhibának tartsuk, valamint a Reguly-féle jandapka-t is íráshibá
nak, s helyette ezt olvassuk: jandarka. 

Furcsa alak ez is: jerner nyereg = ener • nom kevésbé furcsa 
pedig a *C.-féle örtner is, a melylyel jerner jóformán egyező. A 
Reg.-féle ener egészen = csuvas iner, s úgy látszik, hogy a jerner, 
örtúer csak elferdítése az idegen in&r, ener szónak. 

Összevonás: ser tej — siizer R., siser B.; serből tejföl = sit-
zer-val R. 

A „tenni" ige, mely R.-nak estem, Gr.-ban (valamint P.-ban 
is) így hangzik listem. Hogy és miért az l-es alak eredetibbnek te
kinthető, 1. NyK. IV, 152. 1. 

Figyelemre méltó Gr.-nak ezen szóalakja is : Kerge sor, rend 
= jerge R., mely a csuvasban is található mint jirge. Mindazon
által jó finn-ugor szónak kell ezt tartanunk, a melylyel egy a 
finn jarki ordo debitus, series (jcirjestansci egymásután, jarjestan 
rendezni). 

II. 

Erdei-cseremisz szók. 
Pótlék a Cseremisz Szótárhoz. 

Agá eke; szántóföld; Gr. még e szólást adja: agám Hitem (tkp. 
aga-t teszek) s= szántok. 

azaplem csudálkozni. — Ebből megfejthető P.-beli ezen té
tel: iinzas logalen azaplemas, = „irigység", a mi tkp. szóról szóra: 
„szembe találva csudálkozni (megütődni)." Az azaplem ige külön
ben csuvas-tatár eredetű, sőt az alapszóra azap-ra, nézve arab eredetű 
s s a%oh csuda; s így a NyK. III, 399. 1, elésorolt szókhoz sorakozik. 

amirgem „megpiszkosodni", és ennek causativuma: 
am'irtem „megpiszkosítani." 
emercak (jrt) „nyeregpárna", v.ö. fent e lapon Jerner, ésavot-

ják enercak; csuvasúl incir$ik, a tobolszki tatároknál: inircak. 
ilik&e „élő." Szótárunkban csak Hliksa B. van. 
or ludo „telelő récze" (Kriechente, anas querquedula). Meg

lehet, hogy a Szót. *or-jához tartozik, mely árkot teszen; tehát „árok 
récze"-nek értelmeződik, 
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uBtem „hívni", uMalam (ír.). Szót.: üiam hívni. 
umalem „aludni", 1. Szót.-ban omo alatt. — R.-nál malem, a mi 

elül kopott alaknak tűnik ki, mint p.o. zarga = uzarge, zga = uz"gá, 
hkal = uskal. 

ulán „bővölködő, bőséges", v.ö. ulán lia&, Szót-banulam alatt. 
umnem „gondolkodni", azaz us-mnem (v.ö. Szót. sonem és ws 

ész). Az usanem tehát körülbelül annyi, mint „magában gondolni." 
ups „sipka." — Talán üp haj-hoz tartozik, s (k&, = nnn -nkse) 

képzővel, v.ö. finn kaulukse nyakra való, kaula nyak; cser. jolas, 
jolaks, ettől :jol láb. 

ukrá (oz) „foghagyma", csuvasúl: 'i%rá. 
ültem „imádkozni valakihez" (c. acc. jumúni); = *ult- B., s kü

lönben a magy. áld igével azonos, mely épen úgy ímaá-ban is meg
van, mint a cser. ult a jumuldomas imádkozás (jumo isten) szóban. 

üpsam „szaglani (szaglik)." —Regulynál, 3 *B.-ban is ez ige 
az em igeragozáshoz tartozik: Upsern. 

kanaltem „megpihenni", megvan *B.-ban is. 
ka&kem „savanyodni"; Szót. csak mint *cser. szót hozza föl. 
karúm puem „veszekedni, czivódni." Szó szerint, minthogy 

a karúm nyilván accusativusalak „kani-t adni." E karú nem lehet 
más mint a tatár karyau szidás (akarya igétől); v.ö. a magyar „ká
romkodni." A votjákban is megvan karú ezen összeköttetésben: 
karú karó „karu-t teszek" = gyalázok. 

kazla „csíz" (madár). 
kánde „kék." Megmagyarázódik ebből a Szót.-beli kándo-vuj 

„kék virág a gabonában" = „kék-fej," 
karVik (at) „ablakráma, ablak"; v.ö. csuv. karlik karfa. 
kazd párna (<rr) „kis ujj" = csuv. ko%a pome. 
kerém „kötél, zsineg." — Szót.-ban csak *. 
keíam „sompolyogni, kullogni; elakadni sárban/' 
kepsiltem „lánczolni, kötözni." — Szót.: *kapsiltem. 
kicke „bogyó"; *szintén (1. alább 213. 1.). 
kolozo „halász." — Nem származhatik egyenesen kol hal-tói, 

hanem föltesz egy a finn kalasta-, kalaa- (halászni)-nak megfelelő 
igét, melynek nomen actorisa lenne (olyan mint loktozo varázsló = 
loktmo R ) . 

kodolam „kísérni." — Szót.: *kodolam B., kodaiam C. K. 
korzange-vuj „tengelicz" — v.ö. Szót. kormnge lapu. 
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kol-kocson czerkó, csér/' tkp. „hal-evő"; koc&o a kockám „enni" 
igének nomen actorisa. 

koma „vidra." 
komán kinde gömbölyű pástétom neve; tkp. „héjas kenyér"; 

v.ö. Szót. kom héj. 
kon-mdo libatopp (ehenopodium), tkp. kon-íií v.ö. Sz. kon szapu. 
kwűtetlam „szakadni", Regulynál az -em ragozáshoz tartozik: 

ku&ketlem. 
kúrnus, „kánya", v.ö. Szót. kúrnos „holló." 
kií&tem „parancsolni, tiltani." — Talán a íinn kiiske- igét le

het a &its£-ben fölismerni, további t képzővel. 
kubá „öreg asszony." Igen érdekes szó. Mert nyilván össze 

van vonva ebből: kugu-abá, ku-abd „nagyanya" (a mit az egyező 
hangsúlyozás is bizonyít), s minthogy kubá megint a magyar kofa 
(vetula, anus Moln. A.) szónak a mása, ez is c szerint összetételnek 
mutatkozik, ko-fa = ku-abá} ku-bá. — Az abá avá (R.) szó külön
ben sem a magyarban, sem a íinnben nem mutatható ki ; ha csak a 
napa-hsux és íinn anoppe (socrus)-ban nem rejlik, ezek is összeté
telek levén: n-apa, an-oppe ; ez utóbbi valószínű is, tekintve, hogy 
az abá szó a mordvinban (avá) szintén a „socrus"-ról is használtatik. 

kütö „pásztor." — Reg.-nál ez kütücö-nek hangzik (*kitöza)i 
az ezekbeli képző cö, za annyival kevésbé hiányozhatik, mert a szó 
idegen eredetű (<rr), S már az eredeti idegen alakjában is megvan e 
képző (csuv. küdüze), mely nem más mint a török-tatár foglalko-
zásneveket képző $i. Ezért a kiitö-t hibásnak kell tartanunk. 

jüMemam „hűlni, fagyni." Szót.: jükWö hideg, és jüksem meg
hűlni ; jüksemam az m denominativ képzőt (NyK. IV, 56. 1.) láttatja. 

jumal, ezekben: jut-jumal „észak", kecibal-jumal délszak. — 
Regulynál „észak" jut-pel, azaz „éj-fél", *B-ban :jut-nimal azaz „éj-
alj." Ez utóbbi világossá teszi, hogy jut-jumal sem egyéb mint 
„éj-alj", azaz jumal egy a Reguly-féle numal ( = *nimál) szóval. 
Különben azt lehetett volna gyanítani, hogy jumal = finn jumala 
isten, föltéve t.i. hogy e jelentés eredeti hitregei képzelet szerint, 
„ég" jelentésből fejlődött. Azonban az imént fölhozott adatok (hogy 
numal alj = *nimál, s hogy jut-nimal „északot" teszen), e véle
ményt meg nem engedik. Hozzá járul, hogy maga Gr. is hozza föl 
ezt: jumalne = „alatt", a mi P.-ban numalne. 

jorlomal „szegénység, nyomorúság." — Szót.: jorlo „szegény, 
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nyomorú" P. — A mas igétől nomen actorist képez (NyK. III, 429. 
1.) s itt látszólag melléknévtől (jorlo) képez nomen abstractumot. 
Azt hiszem, hogy itt, a közvetítőül szolgált ul „esse" igető eltűnt, 
s hogy jorlomas ebből eredt: jorlo-'lmas (jorlo-ulmás) „szegény-lét 
= szegénység." 

jaklaká „fiatal ember, legény." — A Szót.-beli jakiaga „si
ma, síkos" szót aligha lehet a „legény" jelentéssel összeköttetésbe 
hozni. 

juktem „olvasni (könyvet)." —Ezen ige ajuk hang-tói szár
mazik, s P.-ban ezt jelenti: „hangoztatni, hangosan mondani." 

juldem „motólálni (fonalat)." 
cangd „szarka." — Regulynál canga „hollót" jelent. 
catífik „függöny." 
cajpk'in (az) „postakocsis": = tatár capkun futár. 

cerle (<rr) „beteg." — Szót. cer betegség, beteg; cerlanem meg
betegedni. A cerle a csuvas-tatár eredetű le képzővel van, melyről 
NyK. III, 422. 1. szóltunk. 

cialgem „festődni", ettől : cia festék, szín. 
cidem „késni." — V.ö. *cidrák kodam késni B. 
cikmá „kert." 
cíbiúege „csibe." — Regulynál cöv-ige} azaz „tyúk-fi." A c'i-

binege első része vilin genitivusalak. 
cogem „rábizonyítani valakire." — Szót. *cagem. 
cojá „képmutató." — Összevethető Szót.-ból sojá hazugság, 

sojace hazug, s úgy látszik, hogy egy cojá alak is volt, mely Gr. 
nyelve szerint coja-yh lett. Azonban magában Gr.-ban is van ez : 
soják „hazug" és eojá „hazugság." 

cotyodemdem „megerősíteni." Szót. catkada „erős" Regulynál 
is, és *6atkedemdem megerősíteni B. — A colyod- megint a mély
hangú erdei-cseremisz hangjellemet láttatja. 

cumurtem „összenyalábolni." — A Szót.-beli cumurgem össze
halmozódni igéhez való causativum. 

Mnd'ik («) „iskatulya." — Szót. *sindtk B., különben arab-ta
tár szó: sanduk. 

sertúe „fűzfa." — Gr.-ban az „arany" is sertúe (R. sörtúe), 
„fűzfa" pedig különben mind a két dialectusban ua. Hihető, hogy 
Gr. valamely Sertúe ua (arany fűz) nevű füznemet említ, s az ua-X 
kihagyta. 
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íi&te „tarka harkály." 
sistán „viaszos", ettől: siste viasz sssösíe R. 
untalan mdo „sóska", tkp. sósfü; — sinialán sós R. 
Ulti „keresztcsont tája." 
somakán „beszédes." — Ehhez tartozó: sornak szó, beszéd. 
solostam „lopni." — Szót. csak: ^'solaítam, soUtam. 
l*orom-pondo „gereben, gereblye." — A pondo = *'panda, Reg.-

nál vondo „bot." A sorom-ban eszköznevet gyanítok (nomen instru-
menti), milyen p.o. ket-mosmo (1. NyK. 182. 1.), melynek igéje a finn 
haraa (if. harata gereblyéznfl-vel azonos. 

&uré „posz-méh"; — v.ö. surem szúrni. 
suduhik „rét, füves"; ettől: sudo fü, a tatár eredetű luk kép

zővel (NyK. III, 427.1.). 
SÍÍS7Ö „szíj." — Szót. %i$te C. 
Mdür „tengely"; v.ö. südilr orsóf'a. 
tagdús „barát." — Aligha nem hibás, e helyett: tandv& vagy 

tangdns, v.ö. tang „barát" R., mely szó különben csuvas-tatár, és 
joldas, mely szintén a cseremiszben eléfordúl. 

tan'ik (az) „tanú." 
• tar (<rr) ^köles." 

tengé „pénz." — Szót. Hanga B. 
terké „tál"; — v.ö. votják terkitél; és Szót. *trcín caska (azaz: 

tiran c.J tür alatt. 
t'ií „toll", 1. pisM. 
t'ilmac „tolmács." — Meglehet, hogy egyenesen az oroszból 

(tolmáö) vétetett át. 
tobal'iktem „összezavarni." —v.ö. tovangdem összebonyolítani R. 
tugidar „leánykérő", CBan, és tugularce „leánykérő asszony" 
— Nagyon furcsa szók ezek: különösen nem tudni, miféle 

ce az, mely a tugularce-t nőneművé teszi. 
tuják „olvasó (lector)." —Nyilván az „írástudó" embert akarja 

e szó jelölni, s így nincs kétség, hogy az orosz dijak (flbflKi^-ból lett. 
tul-vuj „üszök", tkp. „tüzfej", oly összetétel, mint pul-vvj térd. 
tűje (<rt) „teve." A tatárból. — A *B.-ban e helyett az orosz 

verblud, velblud van használva. 
tüngdem „feszíteni, hajlítani." 
tiimém „millió"; v.ö. tatár tuman, magy. töménytelen. 
sajlem „szépíteni", ehhez való •' sae, saj szép. 
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saíka „virág"; (ÖT) = csuv. éeÁkci, tör. cicek. 
serem (crt) „írni", serkalem (fi\). — Szót. **irem, sirkalem. 
sijdn „kár, veszteség"; = csuv. sijdn sérülés, kár, veszteség. 
ÜMA; „kezes, túsz"; = *(l. alább 213. 1.). 
*tt«í „lakat"; — v.ö. saravoc „kulcs" R., mely e szerint tkp. 

„lakat-fark" (poé); *B.-ban sarabdc. Más esetben is a szókezdő p, 
összetétel alkalmával két önhangzó közé kerülvén, b, v-vé lágyul, 
p.o. kudo-vece, kudo-bice (pece) házudvar. — A swm-ra nézve v.ö. 
még az attól képzett igét seralem elreteszelni, *suralem B. és, a hon
nan való, a csuvas kurd lakat. 

nehne „magv." — Szót. *niismü. 
nerep («) „pincze", = csuv. nülirep, mely megint az arab-ta

tár magreb-höl változott el. 
nértme „halikra"; talán a nörtem áztatni igéhez tartozó. 
no&mo „szájpadlás"; R.-nál „halkopoltyú." 
nuz-mdo „csalán"; Szót. *«MZ C 
nüskemam „tompulni", nmkemdem „tompítani", = *niékemam, 

ni&kemdem, ehhez: nmkö (*niske) tompa. 
nttgar (W) „szolga" = tatár nöker „szolga, katona." 
pdtír „erős"; v.ö. votj. bat'ir, magy. bátor; persa-török szó: 

bahádurf behádir. 
pap „kenyérmorzsa." 
papka „gomba." Más szó R.-nál: pongo. 
pecke „hordó." — Orosz szó = 6oc/í«. 
pembe „erdei pinty." 
pitém „reményleni, bízni" és pit'imas, „remény." — Megje

gyezni való, hogy a magyar fíb(znilt igével egynek látszik a pii-
cseremisz ige, tekintvén, hogy a magyar z nem egyszer eredeti t 
hangból ered, mint p.o. ezekben kéz, víz, vezetni. Különben a bíz igé
nek nem ismerjük más ugornyelvbeli hasonlatát, hacsak a únnpita-
„ tartani" ige jelentését a „bízás, reménylés"-félével rokonítható -
nak nem találjuk (v.ö. valamit tartani valakire). 

pist'il „toll." Ezen szót összetételnek tartom pis-Vii „éles-toll", 
v.ö. pise éles és mord. tolga, m. toll, és hegyi-cser. calko (finn sulka) 
szókat. 

pilkom „ég, égboltozat." Megvan ezen összetett szó *B.-ban 
pjül-konij pil-kom, 1. pil „felhő" alatt. 
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pojondarem „gazdagítani"; = *pajdarem. Különben megvan 
pojem „gazdagodni14 is = R. 

portós „nemez." — R.-nál: postos; *parta& C. — Erre a Szói
ban azt mondtam volt: „ut videtur paltas est restituendum." De 
most már inkább a Reg. postos-át tartanám hibásnak, mert két egy-
mástól független forrás szól ellene. 

polto „maláta, szalad." 
pmem „elhallgatni"; v.ö. Szót. posem elcsendesedni. 
pmkérme „mogyorós (bokor, erdő)." — Nyilván &püM dió, 

mogyoró szóhoz való, mely így meg is van Gr.-ban. E szerint puh 
kerme helyett ezt várnók: püMerme; amabban oly hangzó-átvetés 
látszik, mint ebben: joskarge Gr. = jokmrge R. — A püks szónak 
rokonai, mord. paHii, finn piihkinü. 

purlum „kóstolni"; = *purlam B., 1. puram. 
pügö „görbefa (a lóigán)"; = *pw</a C, püga B. 
piigülmö „makk." Szót.-ban erre van egeXe. 
püto „böjt." Megjegyzem, hogy két helyen (12. 56. 11.) hozza 

föl Gr. e szót, mely nyilván a magy. bbjt-nek felel meg. A „böjt" 
elnevezésére a csuvas nyelv a tibe „száraz" szót használja (tibe kon 
száraz nap, böjtnap) s ezen észjárás nyomán a finn p&uta „száraz 
idő" szót lehetne még a piitö böjt mellé állítani. Ezen finn poukt az 
észtben már pbud lett. 

pütüúak (at) „egész, mind." — Csuvas-tatár; másképen erre 
helá (*cile) szó szolgál. Ezt azonban (c'iXá) Gr. többesinek mondja, 
azaz több egyesekről érti. 

pütilránge „denevér" — 1. vodo püttírdnge, 
pün$er „fenyves erdő"; = pünzerla R. Az ebbeli la képző 

(NyK. III, 427. 1.), mely valamely összességet jelent, e szerint az 
erZa-nak, a mivel pünzerla a pünzö fenyü szóból alakúi, elváló ré
sze. V.ö NyK. III, 427. 1. küjerdn var, melyben *küjar a pün%er-hez 
hasonló képzésű szó. 

pr'is „kandúr, kanmacska." 
vak&am „kiteríteni." — Innen a Szót.-beli vakUee, „ágy", -tes 

képzővel (NyK. III, 432. 1.). Gr.-ban különben „ágy" vakí, képző
vesztett névszóalak. 

vapk „háló, gyalom." 
varaksén „fecske." 
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vet vulno „ólom." Gr.-ban vulno „czin", de mit jelent a vet 
magában, nem tudom. 

vocko „kis kád, csöbör." — R.-nál vocko iizgar „konyha-sze
rek", a melyek tudvalevőleg nagyobb részt edényekben állanak. A 
toc&o-nak tehát semmi köze a csuvas-tatár vozak „tűzhely" szóhoz, 
melyre a Szót.-ban vocko alatt utaltam. 

vodo ptíttiránge „denevér." Szót.-ban vod fordul elé ebben : 
egereimé cod pókháló R., de ebből még nem világosodik meg a vodo 
pütiiránge valóságos jelentése. 

méke „zsák." 
muzo „császár-fajd" és muzo-mör „kövi szeder." 
münder „vánkos." 
rüdö „fa-bél"; =*erdaC. 
riipsem „ingatni, hintázni" és rüpsctm „ingani, hintálódzni." 

Látjuk, hogy a benható ige az «w-igeragozáshoz tartozik, az át
ható ige meg az em-féléhez, hasonlóképen mint van p.o. kodam ma
radni és kodem hagyni, temam telni és temem tölteni (1. NyK. IV, 
G2. 1.). Szintígy *B.-ban is rüpsem átható (ingatni, ringatni), s ha 
líeguly ugyanezt benljatónak adja (inogni), ezt már most tévedés
nek kell tartanunk. 
I lep ebben: vuj-lep „fejtető." Szót.-ban van Hepka, lepka „hom
lok, kdponya", alakra nézve a lep-nek díminutivuma. 

feps „bölcső"; v.ö. mordvin lafé. 
lopká kürtnö „ekevas, ásó." 
lopsdnge „darázs" és általán „bogár." Reg.-nál csak „bogár." 
luj „nyest." 
lumvz „czóboly." 

/ III. 

Nyelvtani alakokról. 
Az 17 75-diki Cseremisz Grammatika egészben véve, s kisebb 

hangzati eltéréseket nem tekintve, az erdei-cseremisz dialectus nyelv
tani alakjait épen úgy adja, a mint azokat Reguly hagyománya 
után (lásd NyK. III.- és IV.-ben „Cseremisz tanulmányok"-at) is
merjük. De azért mégis találunk benne egynéhány figyelemre 
méltó eltérést s egyéb érdekes megjegyezni valót, a mit a követke
zőkben eléadván, az említett „Tanulmányokhoz", mint függeléket 
hozzácsatolni kívánok. 
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1.) Á névszók t ö b b e s i r a g j a (NyK. III, 433. 1.), mely 
Regulynál-samoc, Cs. Pr.-ban sawuc, Gr.-ban -~&amic} mint általában 
a Gr.-beli nyelv a c-t szereti, hol R.-nak c-je van. Ez tehát csak 
hangzati eltérés. Megjegyezni való, hogy Gr. a többesi névszókhoz 
is járultatja az úgynevezett vocativus-ragot (m), a mi azonban nem 
más, mint 1. személyi birtokosrag (mintha a magyarban p.o. a ba
rátom szót vocativusi alaknak mondanók), mert hívó (szólító) szó
alakot mindig csak az első személy használ, s igen természetes, hogy 
a hívottnak magához való viszonyát is fejezze ki rajta (a mit ren
desen tesz is p.o. a magyar nyelv: édes anyám / apám/ uram/ ba-
rátow / ellenben németül: vater! mutter ! lieber freund! stb.). Voca
tivusi alakok gyanánt hozza föl Gr. p.o. ezeket (egyes számban): 
aiajém atya, abajém anya, jumujém isten, s ezek igen alkalmasan 
elé is fordulhatnak. De ha a úergé sor,, ví erő, mardél szél, kómo 
út paradigmáiban is ki vannak téve a vocativusok : nergém, mar-
dezém, vijém} korném, ez jóformán csak a paradigma teljessé tétele vé
gett történt, mert in praxi aligha volt a cseremisznek ilyen vocativu-
sokra szüksége. Azonban alakra nézve, oda értve a hangsúlyozást 
is, megegyeznek ez utóbbiak az 1. személyi birtokos raggal való 
alakokkal, melyeknek jelentése: sorom, szelem, erőm, utam. Kivé
telt tesznek ellenben a fentebbiek : aiajém, abajém, jumujém, mert 
ezek mint egyszerű birtokosragos alakok így hangzanak Gr.-ban: 
aíám, abám} jnmém. De látni való, hogy emezek mégis amazokkal 
azonosak, s hogy hívásra (megszólításra) csak némi hangnyomaték 
kedvéért használtatnak a hosszabb alakok. Mert a Reguly-féle egy
szerű birtokos alakok (aciem, avajem) épen ezen hosszabb atnjem, 
a&o/era-féléknek felelnek meg. Jumo-tól R.-nál is van jumem. — 
Azt mondám, hogy Gr. a többesi-ragos névszón is kiteszi a voca-
tivust: aíasanncém, kornosam'icém stb., a mi annyi volna, mint Í. 
szem. birtokosrag többesi-ragos névszón, a mire Regulynál nincs 
példa. Lehet ugyan gyanítani, hogy Gr. ezen alakkal csak a pa
radigmát akarta kiegészíteni: de másrészt, a hegyi dialectusban is 
Castren szerint a vülii többesi rag után állanak birtokosragok (NyK. 
III, 436.1.), s így nem lehetetlen, hogy a Gr. irója csakugyan egyik 
vagy másik valóban használt ilyen alak után képezte a többit, a 
mire mint grammatikus magát följogosítva érezhette. Hogy azon
ban ilyen -samVcem-féle ragos alakok, mint birtokos-ragosak, nem 
io-en lehettek a Gr. szerzőjének ismeretesek, nem csak abból tűnik 
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ki, hogy más személyragokkal valók (p.o. -samicét, -mm'icna) nem 
fordulnak elé, hanem abból is, hogy az egyesi birtokosragos név
szónak egyszersmind többesi jelentést tulajdonít, p.o. aíám=zatyám 
és atyáim. E részben a cseremisz nyelv a finn nyelvvel egyaránt 
tehetetlen, mely utóbbi szintén p.o. az egy isani alakkal fejezi ki 
az egyes és többes birtokot: atyám, atyáim; szintígy isasi atyád, 
atyáid, isiimmé atyánk, atyáink stb. 

2.) A b i r t o k o s r a g g a l való névszók hangsúlyozását Re-
guly (1. NyK. III, 434. 1.) nem jegyezte meg. Pedig ennek némi sa
játsága van, a mint Gr.-ból látjuk. Ugyanis az egyesi 1. és 2. sze
mély ragja mindig magára vonja a hangsúlyt, a többi ragok mel
lett pedig ott marad a hangsúly, a hol az egyszerű ragtalan szón 
is volt, p.o. 

abá anya: egy. 1. ábám, 2. abdt, 3. abdze. 
több. 1. abdna} 2. abáda, 3. abást. 

kórno út : egy. 1. komám, 2. komét, 3. kórnozo. 
több. 1. kórnona, 2. kórnoda, 3. kórnó&t. 

jongéz íjj : egy. 1. jongeZém, 2.jongezét, 3. jongézZe stb. 

Ebből látható, hogy néha már a hangsúly által különbözik az 
egy. 1. személyragos alak az egy. accusativustól, p.o. jongezém íj-
jam, ellenben jongézem íjjat; mardezém szelem, mardéZem szelet. Ki
vételt teszen %ólo öcs, mely hangsúlyát megtartja : sdíom, MXoc, üólozo. 

Az egy. 2. birtokos-személyrag Gr.-ban, a nominativusban 
et, t, mely azonban ellágyul ed-áé, ha a casusalakokban önhangzó 
következik rája, p.o. nilgarét szolgád, gen. nllgaréd'in, acc. nügaré 
dím. Ebben soXoc a t helyett c van, mint p.o. az igeragozásban is 
a praet. egyesszámi 2. személy ragja t helyett c, illetőleg c-nek 
hangzik. 

3.) Az alap s z á m n e v e k nek Gr. szintén ismeri az 1-től 7-ig 
terjedő kétféle alakjait, egy rövidebbet (melléknévit), s egy hosszab 
bikát (főnévit). Amazok így hangzanak: 1. ik, 2. kok, 3. kum, 4, 
riű, ("). vic, 6. kut, 7. Hm, p.o. kid jeú hat ember; ezek a következők: 
1. iktet, ikte, 2. kóktot, 3. kúmut, 4. nilit, 5. vízit, 6. kiidtd, 7. simít. 
— Közös: 8. kandds, kanddse, 9. indés, indése, 10. lu stb. (1. NyK. 
III, 43G. 1.). — A főnévi számnévtől collectiv-alak származik: kők-
ton, ketten, kúmutun hárman, p.o. nuno kokton iíébe ők ketten vol
tak, nuno kumutun isfüt ők hárman tették (1. NyK. III, 439.1.). 
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A sorszámnevek ilyenek: vese második, kúmso 3-ik, nűim&e, 
vízinüe ; többet nem hoz föl. Az „első" is csak tévedésből került az 
ihte mellé fordításúi. 

4.) A személy-n é v m á s o k (NyK. III, 440. 1.) Gtr.-ban: 
miú én, fiú te, me mi, te ti. 3-ik személy helyett a mutató túdo az, 
ő, núno azok, ők. — A lan raggal (III, 450.) : maldm, malaném, mal-
ném nekem ; talanét, tahiét neked ; málaná, mcílná nekünk; talandd 
nektek. A lec (Uh) raggal (III, 451. 1.): milecém tőlem, filecét tőled, 
melecnd tőlünk, teledet tőletek. 

Mutató névmás kettő van, úgy mint Regulynál, egy távolra 
mutató (mely egyszersmind a 3. személynévmást helyettesíti) mély
hangú, s egy közelre mutató magashangú : túdo az, több. núno azok ; 
Vide ez, több. n'ine ezek. 

A kudo kérdő és relativ névmás (mely, melyik) többes-számú 
személyragokat is vesz föl: kúdona melyikünk, kúdoda melyiktek, 
kúdoU melyikök (dativus: kúdolanna, kudolanda, kudostlan. 

A ske reflexív névmás személy- és casusragokkal (1. NyK, III, 
445. 447. 450. 11.) így hangzik: 

acc. 1. Vcémem, 2. skéndem, 3. skénzem. 
sksnám, Ikendám, zkéne&tem. 

gen. 1. skémen, 2. skénden, 3. skénzen. 
skenán, skendán, skénesten. 

dat. 1 skan, skaném, 2. skanét, 3. skanze. 
skánna skánda, skanzst 

A személynévmások genetivusai önálló possessiv névmások gya
nánt szolgálnak (NyK. III, 447. L). Használatukról Gr.-ban egy 
példát találunk : izdple fiúin aídd'im abad'imdt fi'úin'im tiszteld a te 
atyádat, anyádat is a tiédet ( = a te anyádat). 

5.) A p o s t p o s i t i ó k n a k Gr. csak egy igen hiányos jegy
zékét adja. Eléfordúl azonban benne ónfiolno „előtt", = onfiolno R,, 
mely NyK. III, 455. 1. (6, a) már szintén mint postpositio van föl
hozva, noha Regül y csak adverbiurai használatára ad példát. — Ta
láljuk benne ezt is : lanén „-ért, végett", = *lanin B.; Regulynál 
azonban -lan lián, (1. NyK. III, 470.1.) — Továbbá umbálne „rajt" 
umbdke „rá"; ezen jelentéssel használja P. is az umbal-t, v.ö. III, 
139.: c&rke umbalan memnan „templomunkon"; Regulynál erre a val 
alapszó szolgál (valne rajt, vak rá, III, 455. 1.), míg umbal „túlsó" 
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(umbálne túl, umbáke túlra). — Ez isijumálne „alatt" legközelebb 
áll a P.-beli numálae-hoz; Reg. lüvalne (v.ö. fent 199. l.jumal). — 
A Reg.-féle sengálne mögött, sengac, mögöl, így hangzanak Gr.-ban: 
sengélne, lengéé. 

6.) Áz a d v e r b i u m o k jegyzékében Gr. ezt is fölhozza: t'i-
d/in, „e módon, ígyen", azaz a t'ide mutatónévmásnak modalisát; 
az „úgy" más raggal van túge, a „hogy" kúze, mint R.-nál is. A fi
áin képzése ugyanaz mint a mord. kodanci „hogyan", stana ugyan, 
íaftana ígyen adverbiumoké. 

7.) Az i g e r a g o z á s tárgyalására nézve Gr.-nak azon be
csülni való érdeme van, hogy az egyszerű önhangzós praeterítum, 
és az s-képzőjü praeterítum hovatartozását helyesen fölismerte, s 
határozottan amazt az am praesensű igéknek, emezt pedig az ef
féléknek tulajdonítja. E részben Gr. szerzője sokkal több éleslá
tást s helyes Ítéletet fejtett ki, mint 1836-diki kazáni nyelvtaníró 
utódja, ki minden igének mind a kétféle praeteritum-alakot tulaj
donítja. Magam NyK. IV, 70. 1. a két praeteritum-alaknak külön-
külön igeosztályhoz való tartozását csak a „Cser. mondatokban" 
eléfordúló egyes praeteritum-alakokból bizonyítottam be, s ez 
eredménynyel megegyeznek Regulynak a praeteriíumképzésröl 
szóló szabályai is (1. NyK. IV, 73. 74. 11.) 

Az am (am) praesensű igéktől való praeteritumnak Gr.-ban 
ilyen példáit találjuk: kicálem : praes. kiealám keresek; kélem: ke-
l'am kullogok; ko%tom: kostám járok; járnom: jomam elveszek; vá
zolom: vozolam szégyellem magamat; kódolom: kodolam; kójom: 
kojam megjelenek; púrlum: purlam kóstolok; uzum: uzam látok; 
iistüm: üstam törülök ; Km : liam leszek ; mum : muam találok; jtitn: 
jüam iszom; néíem: nelám nyelek; ilem: ulam vagyok, — Lénye
ges momentum tehát ezen praeterítum képzésére, a mit különben 
maga Gr. is megjegyez, a hangsúlynak előbbre vetése, mely a prae-
sensben az ám szótagon van. Ezen praeterítum további ragozását 
Gr. így adja: 

egy. 1. kicálem több. 1. kicalná 
2. kicál'ec 2. kicaldá 
3. kieálin 3. kicálí'n-ulut. 

Itt föltűnő a 3. személy: kicál'in, több. kical'in-ulut, mely Reg. 
szerint így volna: kicáíe, ktcaXéve (vagy Gr. hangejtése szerint: ki-
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ojiiébe). De látni való, hogy kical'in, kiüalin-ulut tulaj donképen nem 
a kicáfam praeteritum-for mához tartozó alak, hanem a körülírt 
praeteritumból van átvéve, vagyis az »-es praeteritumból, melyről 
NyK. IV, 75. 1. van szó. Gr. nyelvjárása úgy látszik csak az ulam 
vagyok praeteritumában ismeri a Reguly-féle 3. személyt is, mert ez 
így hangzik: 

egy. 1. il'em több. 1. ilná Reg.-nál: elem efna 
2. iíec 2. ildá el'ec elda 
3. iíe 3. iTébe ele eleve 

Ellenben az -em-praesensü igéktől való praeteritum így hangzik 
Gr.-ban: li'&tíhim : listem teszek, csinálok ; ki'sim : kiem fekszem ; 
misim : miem megyek ; sónosom : sonem gondolok; tojosom : tojem 
rejtek ; pudurtu&um : pudurtem eltörök ; ustusum : ustem hívok; ru
mra : ruem vágok; kiicüsüm : kücem kérek; utár'isim: utarem sza
badítok ; UWikt'isim: listiktem csináltatok. V.ö. NyK. IV, 69. 1. a 
II. Praeteritumot. Tovább ragozza Gr. így: 

egy. 1. utári'sim több. 1. utárísna 
2. utárísic 2. utárísta 
3. utáris v. -ren 3. utárist. 

Itt megint az utaríí mellett álló utáren az n-es vagyis körülírt 
praeteritumból van átvéve. De a több. 3. utárist az utár'is-n&k ren
des plurálisának mutatkozik, s ezen alakot megint Reguly nem is
meri, kinek a poktosom több. 3-ika így hangzik : poktéve, azaz az ön-
hangzós praeteritum illető alakjával egyezik. — A tagadó igének 
praeterituma is követi e ragozást, s alakjai a *B.-beliekkel egyez
nek (1. NyK. IV, 94. 1.) siw, sic, is, több. siná, sidá, lé. 

A p r a e s e n s (indicativi) ragozási mintája, Gr.-ban: 

a)egy.l.kiőalámtöbb. l.kical'iná b) utarém több. utarená 
2. kicalát 2. kicalidá utarét utaredá 
3. kicalés 3. kicálít utará utarát. 

Figyelmet érdemlő a hangsúlyozás, melyre nézve Gr. némi
leg eltér Regulytól, ki p.o. pöktem, pökted, pökta-t ír, de poktád; már 
pedig az nem valószinü, hogy a több. 3. személynek poktád más 
hangsúlya legyen, mint az egyesinek pókta. E részben inkább Gr.-
nak adhatunk hitelt, mert ez általában és gonddal jegyzi meg a 
hangsúlyt, holott Reg. ezt csak alkalmilag teszi. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VI. 14 
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Regulynál akörülírt (Ves) praeteritum egyesi 1. 2. személyei 
narn} nad-végüek, mely szóvégek a teljes -n-ulam, n-ulad-ból ered
nek (1. NyK. IV, 76. 1.). Gr. még kiteszi a segédigét, az egyes szám
ban is, p.o. 1. utarén-ulam^ 2. utarén ulat, 3. utarén • több. 1. utarén-
ulna. 2. utarén-ulda, 3. utarén-ulvf. 

A c o n j u n c t i v u s vagy potentialis ragozásáról (IV, 78. 
79. 1.) álljon itt Gr.-ból a hangsúlyozás végett egy példa: 

egy. 1. kical'iném több. 1. kical'ínená 
2. kiöal'fnét 2. kicalínedá 
3 kical'inéze 3. kicali'nést. 

Az i m p e r a t i v u s n a k meg kell jegyezni több. 2. sze
mélyét, melynek Gr.-ban za a ragja : ki&alzá, liza, utár'éza, lí'st'ik-' 
fiza, ellenben lebedalttá, és ida (a tagadó igétől). Regulynál van 
tolda, ellenbenpokteza (IV, 79.1.). Igen hihető, hogy a sa csak hang-
zati változatja a da személyragnak. 

Megvan Gr.-ban a geo képzőjű c o n d i t i o n a l i s (optativus) 
is (IV, 81. 1 ), ilyen ragozással és hangsúlyozással : 

ulam vagyok kiéalám keresek. 
Egy. 1. ulgécem T. 1. ulgécna Egy. 1. kical'igécem stb. mint 

2. ulgécet 2. ulgécta ulgécem 
3. ulgéce 3. vlgécest utarem szabadítok : uta-

r'igécem stb. 
Hogy ezen gece, gee módusképzővel egy a finn isi, p.o. olisi 

= idgece, bizonyítja az észt nyelv is, mely a finn m-nek ksi-t ál
lít ellenébe, p.o. oleksin = f. olisin. 

Gr. ismeri az eXe „vala" segédigének személyragos igealakok 
után való használatát is (IV, 82.1.), legalább a praesens-alakok után: 
1. utarém-iXe, 2. iitarét-iXe,3.utará-iX?, több. 1. utarend-iXe, 2. utaredd-
űe, 3. ulardt-iXe = szabadítok vala, stb. hypotheticus értelemben. 
Hasonlóképen a tagadósított conjunctivus után: iném-ittare-ile sth. 

Az w-végü m ó d g e r u n d i u m o t (IV, 8G. 1.) Gr. nem em
líti, vagyis a hasonalakú participium praeteriti-től nem különbözteti 
meg. Módgerundiumnak ellenben -mila-íéle alakot használ, mely a 
mo, we-végü igenévtől származik (1. IV, 91. 1.) : kioáhriila keresve, 
utár'im'da szabadítva. 

8.) T a g a d ó i g e r a g o z á s . — Gr. a tagadóige praesensé-
nek több. 3. személyét többesi / raggal adja., mely mellett a tiszta 
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igető áll, p.o. ógot-ul, ógot-kical, ógot utare, míg Reguly az egyes
számi ok (og)-ot használja, de az igetőhöz ep-et járúltat hozzá: og-
idep, og-poktep. Ezen ogot tehát a finn eivcit-tel egy fokon áll, az 
egyesi ei = ok mellett. Az ogot alakot Reguly csak a feleletekben 
használt ogotep-hen („nem ők") ismeri, melyről NyK. IV, 99. 1. szó 
van. A praesensbeli tagadó ige tehát Gr.-ban így hangzik: om, ot, 
ok • ond, oda, ógot. — Az egyszerű praeteritum: zim, sic, is, több. 
siná, sidd, is. Itt a több. 3. személyben a tagadó ige megtartja az 
egyesi alakot, s ezért az igetőhöz járul még eb: i's-kicaleb, úgy 
mint Reg.-nál es-poktep. — A conjunctivus (potentialis) így hang
zik : iném, iúét, iáéie; több. inend, inedd, inést, p.o. iném-kical. — 
Az imperativus több. 3. személye Reg.-nál p.o. enest poktep, hol a 
poktep mellett az enest többesi ragja (t) fölöslegesnek látszik. S 
csakugyan Gr. el is hagyja, p.o. iáze kiialeb, és egy. 3. inze-kical, 
inzeutareb, és egy. inze-utare. — A körülírt (vagy n-es) praeteri
tum úgy mint Reg.-nál, de a tagadósított segédigét hangsúlyozva : 
kihtVin-ómid, k.-ótul, k.-ógol, több. kical'in-ondirt, k.-odáid, k.-ógotul. 

Gr.-ban a conditionalisnak is van tagadó alakja, mely Reg.-
nál nem fordul elé, még pedig áll a tagadó ige praesense a géce 
végű conditionalis alak előtt, p.o. 

Egy. 1. óm-kicaligéce Több. 1. oná-kicaligéce 
2. ót-kiőal'ígéce 2. odá-kical'fgéce 
3. ók-kical'ígéce 3. ók-kicali'géceb. 

Épen így a finnben en olisi, et olisi, ei olisi, de több. 3. eivctt olisi is. 
A létige rendes tagadóalakja ómul, óiul, ógol, ond-ul, odd-ul 

ógot-ul, melyet Gr. p.o. tagadó körülírt praeteritumban (kiealen-
omul) használ, csak az ulam igét, mint praedicatumi copulát taga-
dósítja. Ezért Gr. a „nem vagyok = : non existo (ivienfl HÍTB)" kife
jezésére az uké „nincsen" igét teszi a ragozott ulam stb. elé, p.o. 
1. uké idám, 2. uké uldt, 3. uké nincsen; több. 1. uké ulnd, 2. uké 
ulda, 3. uké ulut nincsenek. Ilyenképen fordul elé a praeteritum: 
uké iXem, uké iíec stb., a conditionalis uké-ulgecem, uké-ulgecet, uké-
ulgece ; több. uké-ulgecaa, uké-idgecta, 3. uké-ulgecest. 

Végre Gr. is registrál egy a passiv értelmű me- igenévnek 
megfelelő tagadó alakot, d'tme szóvéggel, p.o. pistalt'idtme „non po-
situs" v. ,,qui non ponitur", dmart'idHme „non inquinatus v. qui 
non inquinatur." Ennek igazi mivoltáról 1. NyK. IV, 103. 1. 

14* 
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A tagadóige mellett álló igető (IV, 97. 1.) vagy megtartja 
vagy elveti eredeti végönhangzóját, vagy két végmássalhangzónak 
is néha az utóbbikát elveti. Gr.-ban erre ilyen példákat találunk: 
om-kical, ul, tunal, lebedalt, koc (kockám), mus (muskam), vaks, s 
ezek am-féle igéktől valók ; em-féléktől vannak: om-UWikte, utare, 
piste, solgo (solgem), utlo (utlem), küéö (kiicem), tojó (tojemj} pojo 
(pojem), ki, pu (puem). Valószínű, hogy a cseremiszben, úgy mint 
a mordvinban, a tagadó ige melletti igealaknak valamely guttu-
ralis véghangzója volt, melynek tulajdonítható, hogy egyes tőkben 
még a végönhangzó megmaradt, hogy p.o. om-tojo tkp. om-tojo'1 az
az : *-tojoh, tojók volt. 

IV. 

Néhány hegyi-cseremisz szó. 
Cseremisz szótárunk hegyi-cseremisz részéhez is adhatok ez 

úttal egy kis pótlékot néhány egyes lapról, melyet csak az óta a 
Regúly iratai között találtam. Roguly azokon bizonyosan vala
mely kézirati cseremisz-orosz szógyűjteményből írt le hegyi-dialec-
tusbeli cser. szókat, itt-ott a megfelelő vagy helyette használt er
dei-cseremisz szót is kitévén. Közlöm tehát azokat, a melyek még 
nincsenek meg a Szót.-ban, vagy egyik-másik benne találtató szót 
kiegészítenek vagy fölvilágosítanak. Van közte csuvas-tatár és arab 
eredetű is, melyeket úgy mint a Szót.-ban (GT) és (rc)-val jelölök. 

ájil (ÖT) lóheveder. 
aijem (ar) ünnepelni; v.ö. csuv. 

oj- hivalkodni, és oja-kon ün
nepnap. 

aptirtem akadályozni; = ciptir-
tem B. 

amalem aludni = B., erdei: umn-
lem (fent 198. 1.), a mivel egy 
a R.-féle málém. 

ardnga, és más helyen arángiz 
vőlegény; = arangas C, ardn-
g'iz B. 

arcin otthonn nevelt (nem pénzen 
vett — marha). 

arg- összebonyolodni, zavarodni; 
v.ö. mord. argedlan megtévedni, 
finn erhetyn. 

artem ráhagyni, ráparancsolni, v. 
ö. Szót. 

iflem fúni. 
O'/rá {GT) hagyma; erd. ukra. 
őngada nyárs, lándzsa; 1. umdo. 
oti'k hinta ; 1. oti'ka. 
ová ip, ipa; = oba B. [bal. 
urbalem elegyíteni, keverni; 1. itr-
káíka sebes (víz). Ez megvan 

C.-nális „rapidus", sSzót.-ból 
kimaradt; v.ö. finn koski. 
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kaslanem (Ö-T) kiszáradni (ke
nyér). 

kavirtaltem kevélyen járni, 1. ko-
vord alatt kab'irtaltem B. 

ki'ngil kis csengetyü. 
kicke bogyó. 
kiékizem, sóhajtani, nyögni. 
kidezarem oltalmazni, körülfog

ni. — Ez tkp. kide-zarem ke
zét kiterjeszteni. 

iang buborék (a vízen). — B.-
ban van síisa %ang ceran „bél
poklos"; ez tehát „rothadt bi-
bircsó (pattanás) betegségü." 

%ádir («), eszköz, szerszám, hol
mi ; = iti'dir B. 

pr (at) síkság, 1. ir. 
jang lélek, l.jang. 
jamkd fösvény. 
jánzak öv-zacskó; Szót. „öv" B., 

erdei szó: kaldá. 
jal (ÖT) nép, =jcil B.. 1. jal. 
jujza ravasz, hamis; 1. jojza, joj-

za. B. 
éakd sürü, szoros; = erd. coká. 
cang- emelni, fölemelni. 
carg- széthasogatni. 
cibes csípni, 1. cebestalam. 
sddra (at) himlő; csuv. satrd 
sipkán szalma. 
sibd sors, nyil (sorsvetésre) ; 1. st-

ba} siva. 
sumala gyarló (caducus). 
súluk (O-T) egészség, 1. ÍM. 
süngd halom; NyK. IV. 439.1. 

t'akta vad. v.ö. Szót. taktci darázs. 
iangata fatőke, v.ö. teng C, tilng 

alatt. 
tévgel, tongel szék, lócza; 1. ton-

gél. 
tigir (az) tükör, 1. Ugar B. 
tong magv, dióbél; 1. tom. 
semalem vigasztalni; 1. semel-,se-

mal-. 
suk kezes, jótálló; 1. fent 202. 1. 
puskedem hasmenésben szenved

ni. Az ige frequentativ-alakú, 
tkp. „fosogatni." 

vaksem kiteríteni; 1. fent 203. 1. 
vaksam. 

vánzak átkelő hely (folyón) 1. 
vonzem. 

várás, későbbi (v. vatin erga a má
sodik nőnek fia); = varáSa B., 
1. várd. 

viijas szerény, szelid; 1. vijdkse, 
vijds. 

morkó bojt. 
rnulg- ingatni, mozgatni, rázni. 

(Átható jelentésénél fogva a 
praesensalak mulgem lesz; v.ö 
fent 204.1. rüjpsem). 

miduktem nyomni, fojtani; ellen
ben B. szerint „megrázni", a 
mi igazibbnak látszik, mert 
ezen causativ alakú ige aligha 
az előbbi mulg-hoz nem tar
tozik. 

iftű'rtna-nébl, mellett; l.mirt, mírt-
na B. 
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