
AZ ÉJSZAKI BURJÁT -MONGOL NYELVJÁRÁS 
RÖVID ISMERTETÉSE. 

Átlátva, hogy mongol gyűjteményeimmel még egy ideig nem 
jelenhetek meg a t. nyelvész közönség előtt, elliatározám magam, 
hogy a mongolság legéjszakibb ágának nyelvjárását a hazai nyel
vész közönségnek röviden bemutatom, annyival is inkább, mert 
azon gyűjteményemben ezen nyelvjárás úgy sem lesz képviselve. 
Az alapot, melyen ezt teszem, egy kis (négy ívnyi) burját ábéczés 
könyvnek népies nyelvű szövege képezi. E kis könyvet Boldonov 
orosz burját szerkesztette azon czélból, hogy az orosz uralom alatt 
lévő mongoloknak legéjszakibb részénél, a hol a buddhismussal 
együtt a mongol Írástudás is csaknem teljesen eltűnt, az orosz 
írástudást terjeszsze s az orosz vallást a megkeresztelkedő burjá
tokkal alapvonalaiban megismertesse. Szerzőnek még azon mellékes 
czélja is volt, hogy eszközt nyújtson a burjátoknak saját nyelvök 
írására, a mire nézve különben már előtte is történt kezdemé
nyezés, a mennyiben az orosz Írással megismerkedett burjátok 
saját nyelvökön való levelezéseikben az orosz írást már előbb 
is használták. Ekként ő az orosz irást némi módosítással a burját 
nyelvre alkalmazván szerkesztett egy kis könyvet, melyben van egy 
rövid erkölcstan, több imádság, rövid hittan, kivonatos vallástör
ténet s egy kis szógyűjtemény. Á szöveg nyelvezete annyira mongol 
szellemű, hogy a fordításnak úgy szólva nyoma sincs s épen ezen 
tekintet bírt reá, hogy e kis könyvet jelen dolgozatom alapjául 
fogadjam. A mi az orosz Írásnak e nyelvjárásra való alkalmazását 
illeti, annyit mondhatunk, hogy ha az teljesen nem is, de aránylag 
mégis jobban sikerűit, mint nálunk a latin írás első alkalmazása, 
s így midőn én ezen orosz átírást a hazai nyelvészet által elfoga
dott latinos jegyekkel átírtam, csak igen csekély változtatást láttam 
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szükségesnek. Nevezetesen: a közép és nyilt e-t megkülönböz
tettem, az orosz irás I önhangzóját az igenevek génit, és accusa-
tivus eseteiben hosszú í-vel cseréltem föl, miután tapasztalatból 
tudom, hogy az orosz fül hajlandó l-t hallani mindazon önhangzók 
helyett, melyek az orosz nyelvben hiányzanak, így különösen az éles 
i és közép é helyett, pl. az orosz esküdni merne, hogy cécén (okos) 
cíclw-nak hangzik stb. De ezen fölcserélést az is indokolja, hogy 
mondott esetekben a hosszú l az ai, oi, öi, ai ikerönhangzóknak 
összevonása, mely a többi nyelvjárásban is előfordul. Még egy 
másik változtatás abban áll, hogy én azon szótőbeli rövid ön-
hangzót, mely a ragozás következtében alig hallhatóvá lesz, meg
tartottam, míg az orosz irás szerént olyankor rövid í áll, így orosz 
irás szerént barmi (mindent, barwi-töl), mig én baráni-it irtam. 
Végre az orosz irás szerént a vég n és n nincs megkülönböztetve, 
azt mondván szerző, hogy az orosz n szó végén n-nek ejtendő, a 
Imi alig ha áll, mert ekkor yan (király) szónak is genitivusa yángi 
enne, úgy mint zan szóé zaiíc}i,máv pedig yán-nak genitivusa /áréi. 
Én tehát jónak láttam az fi-t csak akkor alkalmazni, a midőn ez a 
genitivus esetben is megmarad, miért is én yán-t és zan-t irtam, 
úgy a mint a többi nyelvjárásban is iratnak. 

Az egész burját szöveget, nem tartam szükségesnek mind 
lefordítani, minthogy hozzá egy rövid szótárt mellékeltem, hanem 
csak egy-egy részt fordítók le és pedig, hogy a burját gondolat 
menetet némileg feltüntessem, gyakran tul-csapva a magyar nyelv 
szellemén. — Végre nem hagyhatom említetlenül, hogy a kis 
könyv szerzője az arab számok mellett burját tön (burját szám) 
név alatt olyan számjegyeket adott, a melyek első tekintetre tisztán 
római számoknak látszanak, az I, V és X szolgálván alapul, de a 
melyeket a burjátok egészen sajátságos módosítással szoktak pál-
czára róni, t. i. a latin L helyett V, a C helyett %, a D helyett V, 
az M helyett pedig 3£ sígy a föntebbi három jellel s azok módosu
lásával minden számot meg tudnak jelölni. 
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A. 
Hain zangi topsö huryar. 

1. yöbiin, huryan yen-sgi 'yüni yxysa yeyd yödölmörigi yaryaha 
bolyo, bori handn zorig yojarin yodo yarya jüma ge&i, düsa 
hanaza jaba. 

2. buryan samda ami ögöt, tere amigi-sni yadalyaz'a absajabása 
jüma, tigdt si nahandd jün hain jümatai-b-si, tedend baráni bur-
yanha abhan jümas. 

3. tügdr yada, samda baiya yaira ögöhöni tola buryanda yodo 
bajarla ; burya baiya züryard inagla; jünda-sgi buryani duranha 
jazd ba jaba; jü-sgi yeyddd bwryanha tuha ere. 

4. biirydr bolhon eryein zergar ydyd yündele, tigdt jünda-sgi ydndd 
medülzi jaba. 

5. saiangi lamanhi,1) esege eye yojard, nojaha, baiya öbögöhi tünhd 
yadna bujansa ulahi, edeni baragi yündele, tigdt tedeni tuhatai 
Irnryari dayaia jaba. 

K ö v i d e r k ö l c s t a n (a j ó e r k ö l c s n e k r ö v i d t a n i t á s a ) . 

1. Gyermek, gondolj folyvást arra, hogy isten minden embernek 
nemcsak cselekedetét, de minden gondolatát és szándékát is 
szüntelen látja. 

2. Isten neked életet adván, azt oltalmazza, s éltedben a mi jóval 
birsz, azokat mind istentől kaptad. 

3. Azért is minden neked adott kegyért (tkp. neked minden kegy 
adottjáért) szüntelen adj hálát istennek, istent egész szivedből 
szeresd; semmiben se cselekedjél isten tetszése ellen (tkp. miben 
is isten akaratán kivül ne járj); bármit cselekszel is, kérj istentől 
segedelmet. 

4. Istentől lett hatalomnál fogva királyodat tiszteld s neki min
denben engedelmeskedjél (tkp. miben is királyodnak tudtára 
adva járj). 

5. A vallás papjait, apádat és anyádat, elöljáróidat (uraidat) az 
öregeket mind, azon kivül az erényes embereket tiszteld s 
kövesd azok hasznos tanitását. 

- 1) lama-nat-n&k a c c. esete. 
ll*a 
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6. sadaya soya, yöduidd-sgi baranda hai-yeyin tola delyeidd törhöno 
düsa hanaza jaha. 

7. sadar-sayama, hai yülhdn ulaha inaglaydhan bolya, öhötdi idahá 
inagla; tiM inaglayadd time ulahi nomoyon-sgi bolyoyos, zala-
rülya-sgi-s tigdt hain-sgi idat bolyoyos. 

8. yentdi-sgi yerür dai-öhö ügáijaba : yüni samagi mülula-sgi bolha, 
nalayajar bejedd tar a 2a jaha. 

9. yüni titkain abyln tola huryani ögöhön adühagi yamnaM yairla&a 
jaha. 

10. yaysa müjüma yeyahd heríéi jabyáha bolya, dulyada horü huzar 
yür yelyahd herízi jaha. 

11. bisi yünayi jü-sgi hü yühe, hü yulu, yenhd-sgijü sgi bidiaza, bü 
ab; tlgdt samda örtö-sni jün bib, tügdrd yenteglen ügdi bolo. 

12. ügditdi zergedd yödöUö ol£o jadd bolhái, yünhd yuiZa ere, tiyddd-
sni yüni ögö bolbol ögöhin ab. 

13. nüdendd yarhand, baráni bü yühe. 
14. yödölmö?'sö bol, yodblbn ügdi hida jabayaha teridle. yodölyödö 

buryan-sgi durtai jüma, samda-sgi tuhatai jüma; yodölön ügdi 

6. Gondolj mindig arra, hogy a világra azért születtél, hogy kitel-
hetőleg mindenkor mindenkivel jót tégy. 

7. Felebarátaidon ésjóltevőiden kivül ellenségeidet (is) szeresd; 
így szeretvén az olyan (ellenséges) embereket szelídekké is 
teszed, meg is javítod s jókká is teszed. 

8. Senkivel se czivódjál s ne ellenségeskedjél; ha más tégedet meg
bánt, nagylelküleg tűrd el. 

9. Az ember haszonvételére isten adta barmot kiméld. 
10. Ne csupán a roszat tevéstől, de a hallani utálatos és piszkos 

szók kimondásától is őrizkedjél. 
11. A másét, bár mi legyen is az, ne kivánd, ne lopd el, senkitől 

semmit erőszakkal el ne végy; s a mi magadnak van, azzal 
zúgolódás nélkül érd be (tk. légy). 

l i Ha a szegénységben (szegényes szerben) munkával keresni 
(találni) nem tudsz, kérj mástól, s ha ekkor az ad, azt fogadd 
el (tk. adottját f.). 

13. A szemeddel látottat mind ne kivánd. 
14. Légy munkás, a munkátlan henye élettől fuss. A munka 

istennek is kedves, neked is hasznos; munkátlan henye élet 
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hula jabya zerge yada jamar-sgi müjümain yarya ötyöböri-ozür 
boUo, huryanda börijeye borü niigel bolöso jüma. 

15. yödüidd-sgi yudlar hü yele, yodo unard yele; tere jüni tola-b 
geyddci, jamar-sgi yudal yür,jamar-sgi meyeyada baiya jamar-sgi 
nügel yelinsdhd, idü jüma. Negetd yudlar yele bolha-sgi, yoiso 
samda itigeydjd bolíyo. 

16. medehen jümaja barági hü yele, yelyddd usar sek derdn yele. 
17. medd ügdi jümaja usar zöb-sgi borü-sgi gézi hü yele. 
18. aya yüni samda jüma yelyddd, duyai bolzo sagna&a hü. 
19. yür yelyddd, türü tere yelyd jümaja usar-sipsdt yele. 
20. dosyion bolon ügdi, yari nomoyon hol; ama zadayai holyin orpndo, 

diiyai zantai hol. 
21. hü eyerye; haranda úrin zanta hol; hejahdn doro ulatta ildam, 

ügditdi ulatta yairáta bol. 
22. yen-sgi yügi müluld bolbol, me-tere tere yüntdja zoyildo. 
23. yündü inag jahyada-sni, samagi bisi ulat inaglaya. 
24. yendyi-sgi ülü üzen ügdi, jamar-sgi yündü hai yühezi jaba. 

pedig minden rosznak kútfeje lévén, isten előtt a legnagyobb s 
legutálatosabb vétek. 

15. Soha se hazudjál, szólj mindig igazán; mert (tkp. ha azt 
mondjuk »az miért ?«) minden hazug szó és minden csalás 
nagyobb minden véteknél. Ha csak egyszer is hazudol, azután 
(jövőre) neked hinni megszűnnek. 

16. Mindent a mit tudsz, ne mondj, hanem csak akkor, ha a mon
dásra ok és alkalom van. 

17. A mit nem tudsz, se ne állítsd, se ne tagadd (tk. a nem tudód
ról se azt ne mondd, helyes, se azt, hogy nem helyes.) 

18. Mikor az öregebb neked valamit mond, hallgass és figyelj oda. 
19. Midőn beszélsz, előbb gondold meg, a mit mondani fogsz. 
20. Dühös ne légy, hanem légy szelid; s a helyett, hogy féktelen 

szájú légy, légy hallgatag. 
21. Ne kevélykedjél, légy mindenki iránt nyájas; a magadnál 

alábbvaló iránt légy leereszkedő, a szegény iránt pedig kegyes. 
22. Ha valakit megbántasz, azonnal békülj ki vele. 
23. Ha az embert szereted, tégedet mások szeretni fognak. 
24. Senkiét se irigyeld, kivánj jót mindenkinek. 



174 BÁLINT GÁBOR 

25. uliyam- bolzo, haiti idatta baranda yalü yarülza jaba. 
26. nojaha-sgi hainda hurydsa iduhd-sgi, nomdo hurydsa uluhd-sgi 

yiiri dídiajaba. 
27. aya idatta urlayaha beja bari za jabyaha bolya, jamar-sgi yündd 

urlayaha beja bariza jaba. 
28. ötölhön-sgi, yara-sgi uluhi yödüidd-sgi bii natyara. 
29. yojoyoja ekse sanan iigdi, yari yödiiidd-sgi jünda-sgi zayit seber 

jabyaja hana. Hain yojo yupsahan teneg yiigi sesen bolyoyo 
iigdi, yari tere yiigi inadd nádan bolyoyo jüma. 

30. ötölsorö dürgezi jabyaja tola, ene bügedd jümada bayahan aban 
dasa huryaja züryele. Ene bügedd jümagi hanaSa jaba bolbol, 
tö iigdi hainjabayas, tigdt buryanda-sgi yündd-sgi inaglülyas. 

B . 
Odor borin zalbarilut. 

Esege, y'óbün, ariüm amisyuli nerar boltoyoi, amin. 
Aldar samadu aj marii buryan, samadu aldar boltoyoi.' 
Aj ydna-sgi baiksa, yamogi dürgeksd, bujantani erdeni bolokso, 

ami ögoksö, oj-hand hergeksd, oktoryoin ydn, ünen bujanta amisyul! 

25. Szolgálatkész lévén, a jó embernek mindenben járj kedvében. 
26. Elöljáródnak, jóra oktatóidnak és vallásra (tudományra) taní

tóidnak fogadj szót. 
27. Ne csak az öregebbek, de bár ki iránti haragtól is tartózkodjál. 
28. Se elöregedett, se közönséges embereket ne gúnyolj ki soha. 
29. A czifrálkodásra épen ne gondolj, hanem bármikor is, bármi

ben is az illendőséget és tisztaságot tartsd szem előtt. A szép 
czifra öltöny a bolondot okossá nem teszi, sőt inkább nevetsé-
ségessé teszi. 

30. Hogy öregségedben betölthesd, kis korodtól fogva igyekezzél 
mind ehe^ hozzá szokni. Ha mindezt megtartod (tk. meggon
dolva jársz), minden bizonynyal jól fogsz élni, s az istennél is, 
az embereknél is megszeretteted magadat. 

M i n d e n n a p i i m á d s á g o k . 
Az atya, fm és szent lélek nevében legyen, ámen. 
Dicsőség neked ó istenünk, dicsőség legyen neked. 
Ü mindenütt levő, mindent betöltő,erényesek drágasága, élet 

adó, észt, szivet fölvidító ég királya, valódi erényes (szent) lélek ! 
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si jerii, mani doso oröt, jamar-sgi burtag buzarha mani arilyan, 
hünehei-mnai si bujanta tonilyan yairla. Aj ariün buryan, ariün 
yüsitá, ariün üyel iigcii örösön -yairla. 

Aj ab-ariün troiea, marii örösön yairla : aj e£in buryan nügeli-
mnai arilyan yairla: aj eryetd buryan, mani niigeltd jabadali oyin 
yairla: aj ariün buryan öriö nerein tola, anéiraz'a mani öbösön sal-
tagi edegen yairla. 

Aj mani olctoryodoyi esege! sini nere tayigdaya boltoyoi; sini 
yan urán jerye boltoyoi; sini duran oktoryo déreyin deli yazar dere 
adíli boltoyoi. Mani ödör borin teleli manda ene ödör ögon yairla. 
Mani öritöndö örin oyiyin deli, mani örigi oyin yairla. Marii zet-
yertá orülan ügái, yari mani mü juntáin totyoboriha aburan yairla. 

Buryani eyedd mörgösö zalbaril. 

Aj buryani törkön eye bajarla, buryanha yesiktá Maria, ezin 
buryan samtai baina, si yada baiya biihe ügai yün bügeddha ülügdr 
adislagdahas; tere jünha-b geyadá, mani hanehegi aburdsa samha 
törkön jüma. 

jere, szállj belénkés minden fertözettöl és csúnyaságtól, minket 
megtisztítván, te szent, a mi lelkünket megszabadítani kegyes
kedjél. 0 szent isten, szent erejű, szent és halhatatlan irgalmazni 
kegyeskedjél. O legszentebb háromság, rajtunk irgalmazi kegyes
kedjél ; ó úr isten, bűneinket megtisztítani kegyeskedjél; ó hatal
mas isten, vétkeinket elengedni kegyeskedjél; ó szent isten, neve
dért minket meghallgatni és betegségünket meggyógyítani kegyes
kedjél. 

O égbeli atyánk, szentelt legyen a te neved; országod jöjjön 
el; akaratod az égen lévőként a földön hasonlón legyen meg. A 
mi mindennapi élelmünket ma megadni kegyeskedjél. A mi adó
saink adóságát elengedésünk szerént, a mi tartozásunkat elengedni 
kegyeskedjél. Minket bajba nem vinni (annélkül, hogy bajba vígy) 
söt a gonosznak akadályától megmenteni kegyeskedjél. 

Az isten anyjához való imádság. 
O isten szülő anya örvendezz, istentől kegytelt Mária az ur 

isten veled van. Te minden asszonyoknál (övtelen embereknél) 
fölötte vagy megáldva, mert a mi lelkünket megváltó tőled szüle
tett stb. 
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UntaZa bodohon yoino mörgosö zalbaril. (Fölkelés utáni imádság.) 
Aj eZiri buryan! namagi amar saltag-yend ügdi untaht-mni 

botyobos gézi, tünhd yadna honin yaranyuigi ügdi bolyoZo, ene ödöri 
bajartai gerelar gegerülbds gézi, samada bajarianam. Jü-sgi medel 
ügdi zerge yara handn yojari-mríi balaigi ügdi bolyoZo ,• uydn duran 
yojari-mni jeye yiisitd yesiga gerelar gegeral geZi, samada yol zür-
yenhdn itigehan itigel ara e£in buryanda samada mörgönöm, si ezin 
buryan-mnai, sini ariün neregi h'úzeglen hedeZi duradaza , marii 
bütayd gézi ziihan üilegi-sni, mani liain zoriktojor biitayd yaira 
rnanda ögön yairla, tünhd radna si eZin buryan-mnai, sini ariün 
neregi hüzeglen hedeZi duradaZa, ariün nomdo-sni ili raran ügdi 
bairdsa nucatu jümagi haisa uyanlan oilroyo yaira manda ögön 
yairla. 

Untayin urda mörgosö zalbaril. (Alvás előtti imádság.) 
Aj yamogi sadaksa buryan I sini yaraltdr ene honin sakta 

yürhdn zergetd bolöt, sini öltök rarha jamar-sgi yairanda yürtaZi ab-
han yairana tola, züryend bajar samada buryanda örgönöm, nügel 
yehdnd tola züryend gemsilgegi samada buryanda örgönöm. Tigdt 
untayaja baihan namagi ariün büryelgdrd biiryen yairla geZi, samada 
buryanda mörgön yuinam. Tünhd radna samagi inaglahan tdatta 
sini beletkan mönyö tere amur Zaryali martaya ügdigimini tola yaira 
ögö geZi, tünhd yadna namagi tere inaglasinard baiya yubitai bolyo 
geZi yuinam. 

Jdalyín urda mörgosö zalbaril. (Étkezés előtti imádság.) 
Aj eZin buryan, bügeddin nüden sam-teisd SüteZi yarZa baina, 

si yada tedendd idagin yerektdin yeríden ögön yairlanas, öltök yard 
yairagi nends, tigdt bügedd amitani yairdra yürten dürgends. 

Jdalhani küldd mörgosó zalbaril. (Étkezés utáni imádság.) 
Aj marii yristos buryan, namagi yazara yairata idagard sat-

yabas geZi, samada bajarianam, tigdt namagi oktoryoja ydn-uranhan 
bu halya. 

Ünen aldarta saZangi simvoli itigel. (Az igaz s dicső vallásnak 
hitágazata.) 

Oktoryo, yazar, baiya yaragdaya, yaragdaya ügdi jümagi zaja-
han, yamogi barin baiksa yaysa buryan esegedd itigendm. Tigdt 
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buryani yaysa törHt'n yöbün, yaysa ezin Jisus yristosto itigendm. 
Tere yada sági sag, üjein üje bolyin urda esegdhd törökön at, gerel 
gerehd, ünen buryan ünen buryanha törkön jüma, zajagdahan bisi, 
esegetdjd mön nege sanartai, baiya jümagi tere zajakan jüma gézi, 
itigendm. Tere buryani yöbün Jisus yristos bidd yün bügeddin 
tola, marii aborayin tola, oktoryöko büZajerkdn gézi, ariün amisynlar 
Maria gdsi ilyinhd miyan beje aban, yün bolhon jüma gézi, itigendm. 
Pontin Piladi baiya sakta, marii tola kerestd yadagdaza zobon, 
yazarta bidagdahan jüma gézi, nomdo zurhan zergar yurbatyi ödörtö 
amiorzo bodohon jüma geZi, itigendm. Oktoryo derd degden yarsa, 
esegdn1) barün biddhüydsa gézi, amida-sgi, ilyehdn-égi yügi süyin tola 
dayin jeryd geZi, tigdt tere Jisus yristosoin yan-uran muyardasa 
ügdi bolyo gézi, itigendm. 

Tigdt ariun amisyul, amiorülaksa e&indd itigendm. Tere yada 
esegahd yardsa, esege yöbün yójartoi yamta nege morgói abasa, yamta 
nege aldarsülagdása, proroyudar nom nomlohon jüma ge£i, itigendm. 
Apostoludi mön yaysa ariün yamogi nege cerkovto itigendm. Nügel 
yelinsein aldüryin tola yaysa keresd ziilga baina gézi medendm. 
Üyehdn ulahi bodyigi, tünhd yadna yoito amirii nahagi yülandm, 
amin. 

c. 
Topso katiyizis. 

1. Huralta. Si jün derhd Xristosoin sazanta geíi nertd bolhon 
jüma-b-sl? yariü. Mani e£in buryan Jisus yristosto itigezi, 
tűni ariün nomi toktöZo abhand tola, time nertd bolhon jümab. 

2. Hur. yristosoin sazan jünda huryasim ?1) yar. Tere yada 
jamar-sgi ünendd, jamar-sgi bujanda huryása jüma, tere ünen 

E ö v i d h i t t a n . 
1. Kérdés. Miért neveztettél el te keresztyénnek (Krisztus vallá-

súnak) ? Felelet. Minthogy a mi úristenünkben, Jézus Kr.-ban 
hiszek és az ö tanát követem, azért neveztettem el úgy. 

2. Kér. Krisztus vallása mire tanít ? F . Tanít minden igazságra 
és erényre, melyek a próféták és apostolok által irt könyvekben 

i) esegein helyett. 
*) hurydsa-b helyett. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIII . 12 
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buján yojari usarproroyudi-sgi, apostoludi-sgi zurhan nomutto bori 
tailbantajar tailagdahan jüma, tere ünen buján yojari,usar hur-
yar yada, mini oüyoio sezilyin tola marii ünen aldarta yristosoin 
sazangi itigeli simvoldo topsotojar baran orhon jüma, ene simvoli 
yada bi oilyoSo oindo absa jabanam, tigát yerektáidá : yaysa bur
yan esegcdd itigendm ge£i, tiZi dudása jümab. 

3. Hur. Ene simvol yada egén türü oindo-sni jü orülása jümab ? 
yar. Namagi-sgi, baiya daida delyegi-sgi buryan zajahan, tigát 
namagi-sgi daida-delyegi-sgi baríZa baiza yadalyaza baiydsajüma 
gézi, oindo-mni orülása jüma. Tün derhd bolío yödüidd-sgi tere 
buryagi yol zürydra inaglaJa, ünará yündelen tayi£a jabya yerektai 
jüma geii, oindo-mni orno; tünkéi /adna tere buryani yaysa ariün 
nomi huryardr hanayada, yeyddá, hain jümagi liana&a yezi 
jabonam gézi, itigeyá ycrektái jüma gézi, oindo-mni orno. 

•4. Hur. Buryani usar jün gézi hananas, jün geéi sipsin yelnds"! 
yar. Buryan yada yaysayan jüma, tünhd bisi örsö buryan ügái 
jüma; buryan m'óny'ó jüma, buryan zayaléa yarhan zaya ügái, 
muyardaza bolyo muyar ügái jüma. Buryan miyan beje ügái 
amisyul jüma, üyel ügái jüma ; tigát buryan ünen éüberttái, örö-

a legvilágosabban kifejtettek, s a melyek tana, hogy én meg
értsem és eszembe tartsam, a mi dicső keresztyén vallásunk 
hitágazatában röviden bent van; ezen hitágazatot pedig én 
megértvén eszemben tartom s a mikor szükséges, vallom, 
hogy hiszek az egy isten atyában. 

3. Kér. Ezen hitágazat legelőször mit juttat eszedbe? F . Azt, 
hogy engemet is, az egész világegyetemet is isten teremtett 
s aztán engemet is, a világegyetemet is isten tart fönn. Azért 
eszembe jut, hogy azon istent mindenkor igaz szívből szeretnem 
s igazán tisztelnem kell; azon kivűl eszembe jut, hogy az isten 
egyedül szent könyvének tanítása szerént, midőn gondolkozom 
és cselekszem, hinni szükséges, ha valami jót gondolni és cse
lekedni akarok. 

4. Kér. Istenről mit gondolsz, mit vallasz? F . Azt, hogy isten 
egyetlen egy, hogy rajta kivül más isten nincsen; az isten 
örökkévaló, határtalan, és végesvégnélküli. Isten testetlen 
szellem, halhatatlan; aztán isten igaz biró, irgalmas, mindenütt 
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söltöi, yana-jana-sgi baiyása, baiyajümagi baráni yarása, baiya 
jümagi baráni dúlása, baiya jümagi baráni medási, tünhá bolyo 
mani hanági-sgi zorigi-sgi yodo medási jüma geSi, bi hananam, 
sipsin yelnám, itigenám. 

6. Hur. Buryani usar tiSi mede£i, sipsin yelási bolöt, yün öriö 
durára jabyada, uba ügái jüma-ju-da ? yar. Ügái, time bisi jüma. 
Bi yada buryani usar jün ge&i sipsin yelnábib, tere sipsin yelháná 
zergar jabya zergetáib. Tail£a yelyádá ime jüma : buryani ünen 
siiberUain medezi baiza, buryani ünen süberXdá siigdát, yairain 
aldalaib geSi, mü jüma yeyahán heriyá zergetáib ; tünhá yadna 
buryani örösoltöin medezi baiZa, géméiigegi-mni oyiyo ügái geSi 
naidaza, mü yeháná usar gemsiyá zergetáib. Buryani yána-sgi 
bai£a, baiya jümagi baráni medezi baiyásin, medezi baiyada düsa 
sayan hanatajar sipsilgetájár buryagi tayin huryarárin jabaSa, 
mü jüma yeyahá bolyo, mü jüma oindo orulyáha heriyá zer
getáib. 

6. Hur. yristosoin salán mani e&in buryan Jisus yristosoin usar 
jün gézi huryása jümab ? yar. Jisus yristos nügeltá mani yair-
laya zergeja tola tengrihá büéa, mani miyan bejetá bolöt, buryan 

jelenlévő, minden létezőt lát, mindent hall, mindent tud, s 
innen minden gondolatunkat és szándékunkat mindig tudja; 
ezt én gondolom, vallom és hiszem. 

5. Kér. Ha az ember istenről ekként vélekedik és vall, s aztán ön tet
szése szerént él, mind egy-e az ? F . Nem, az nem lehet. A mit 
én istenről hiszek és vallok, a szerént kell élnem is. Világo
sabban szólva igy áll a dolog: isten igaz biró voltát tudva, őriz
kednem kell a rósz cselekedettől, hogy az ő igaz Ítélete által 
elitéltetvén, kegyét el ne veszítsem; azon kivül isten irgalmas
ságát tudván és remélvén, hogy bánatomat nem veti meg, a 
rossz cselekedetet meg kell bánnom; ,s minthogy tudom, hogy 
isten mindenütt van, és mindent tud, azért mindig tiszta gon
dolattal, áhítattal tisztelvén istent és tanítása szerént élvén, 
őrizkednem kell nemcsak a rossz cselekedettől, de még a rossz
nak észbe vételétől is. 

6. Kér. A keresztyén vallás (Krisztus vallása) a mi úr istenünkről 
Jézus Krisztusról mit tanít? F . Azt, hogy Jézus Kr. minket, 
bűnösöket (tk. bűnös minket) kegyelendő, az égből leszállott, 

12* 
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zergetd dura manda üzülhdn jüma, marii balairhan oigi burya 
medeyd ünen huryardr gegerülhdn jüma; hüldán yada Jisus 
yristos mani niigel arilyayin tola, mani jeyedd inaglahand ger-
silzi, kerese derd iiyehdn jüma, tihdn-sgi yurbatyi ödörtö amior-
hon jüma, tigdt bejetdjd oktorrodo degdezi yarhan jüma. 

7. Hur. Ene yristosoin éa£an hain jabáya zergedd-sni jamar tuha 
bolöso jümab ? yar. yristosoin sazangi hurjar namagi jdha-sgi 
buryagi inaglaya zergeidi bolyóso jüma. Bejedd abhan miyan 
bejárd mini tola durand yairar zobolon asa£a, UyeZi, büri tizi 
namagi buryani inaglahin düsa yol zürydrd buryagi inaglayaja 
hanan iigdi, tigdt buryani inaglaya zergegi jünha-sgi derd hanan 
ügdijabd bolbol, bi yiin amitanha egén hai buja yeyi handsa iigdi 
yün bolhon, mön time yiin bolyohom: tiinhd yadna ene sazangi 
zergdr buryanha baiya tuhatai jümagi bi abyab gézi, hezig iigdi 
naidayada-mni hand-mni bori amar bolno. Bnryan mini tola 
yöbiigd yaramna ügdi bolhon yoina, buryan tere yöbiind tola 
namda jü-sgi ögöd yairlaza baiyaksam ?J) 

mink féle testű lett, isten akaratát nekünk megmutatta, a mi 
elhomályosult elménket istent ismerő tanával megvilágosította'; 
végre pedig Jézus Kr. a mi bűnünk tisztázásáért, irántunk 
való nagy szeretetét bebizonyítván, a kereszten meghalt, mind
azonáltal harmadik napon föltámadt s testestől fölment az égbe. 

7. Kér. Mi a haszna a keresztyén vallásnak arra nézve, hogy te jól 
élj ? F . A keresztyén vallásnak a tana engemet minden képen 
istentszeretővé teszen. A magára vett testével értem önkény-
tesen szenvedve (tk. a szenvedést fölrakva) meghalt, és ha én 
nem gondolom meg, hogy isten engem így szeretett, s hogy 
azért istent mindig igaz szivből szeretnem kell, s hogy istent 
szeretni mindennél több, akkor én valóban olyan ember lennék, 
mint az, a ki az ember-állatok közöl a legjobb jótéteményről 
meg nem emlékezik; továbbá azon kétségtelen reményem által, 
hogy én ezen vallás által istentől minden jót nyerek, szivem 
(gondolatom) egészen nyugodt lesz. S miután isten érettem 
fiát nem sajnálta, isten azon fiáért nekem nem mindent lesz-e 
kegyes adni? 

l) baijaksa-b. 
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8. Hur. Ariün kerese züyji zergar sijamar yaira abnas? yar. Nügel 
arilya yaira abánam, tigát yristosoin sazintani töndo ornom, 
tünhd yadna kerese züyádá sunyahan uhanhan ariün-sgi, nügel 
yilinse-sgi ügai bolót yarhani deli, ariüyar-sgi, nügel yilinse-sgi 
ügájár jabyab gézi, buryani-sgi urda, eerkovin-sgi urda ama 
ögönöm. 

9. Hur. Jüni tola yristosoin miyan suhan yojarta yiirtenás ? yar. 
yristosoin miyan suhan yojari ariün yürtelgedci yürteyddd, Jisus 
yristostoi öhöntöi nilyája tola yiirtendm, sine yiisin buryani yesig 
yojari abyaja yiirtenám, ariün-sgi, yristosoin-égi sazintani jaba-
dalar jabyaja tola yürtencim; tünhd yadna tede yristosoin saZangi 
ulahar yamta suk altafíta jeryadá, cerkoviha halna ügcíib, tede 
idahar düsa iuag-sgi nege hanátai-sgi jabayab geéi, tede ulahi 
itigiilzi, tede yristosoin sazanta aya dii ulahd bajarlülyaja yiir
tenám. 

10. Hur. Jüni tola nügeld gemsiyá zergetdibsl! yar. yoiso haisa-sgi 
bujansa-sgi bolio jabyab geii, buryanda nügel yehána tola gemsil 
örgöyin tola nügeld gemsiyá zergetai jüma, tigdt tere gemsilgejá 
zergar gemsilge abasa láma esegdr damZülza, buryani yairár 

8. Kér. A szent keresztöltés (keresztség) által minő kegyelmet 
kapsz ? F . Bűntisztító kegyelmet, aztán a Krisztus vallását 

• tartók közé lépek, azon kivül a keresztöltéskor ígéretet teszek 
isten és az egyház előtt, hogy a mily tisztán és bűntelen kijöt
tem a vizből, melyben megfürösztöttek, ép oly tisztán és bűn 
nélkül fogok élni. 

9. Kér. Miért részesülsz Krisztus húsában és vérében ? F . Krisztus 
húsában és vérében azért részesülök^ hogy Jézus Krisztussal 
magával egyesüljek, hogy új erőt és isten kegyelmét nyerjem, 
hogy szent és keresztyén módon éljek : azon kivül azért része
sülök, hogy midőn a keresztyénekkel együtt az oltárhoz járulok, 
elhitessem velők, hogy az egyháztól nem szakadok el, s hogy 
velők mindig, mint barát és egy érzelmű élek, s hogy a keresz
tyén testvéreket megörvendeztessem. 

10. Kér. Miért kell bűnödet megbánni ? F . Azért, mert, hogy jövőben 
• jobban és erényesebben éljek, szükséges, hogy az elkövetett 

• vétekért istenemnek bánatot mutassak föl s azon bánat szerént 
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nügelhdn aldürya yaira abyajd tola nügela gemsiyd zergetái 
jüma. 

11. Hur. Tísard yrisiosoin saSangi zergdr si jZiía jabya zergetdibsí ? 
yar. cerkovt ge£i eye-mni, namagi yaisin geii, jaba gend, tügdr 
jabya yerektdib: tügdr yada tere cerkovihd yeza-sgi haláya ügdib 
geZi, yerür arurha-sgi, borü huryarha-sgi, jamar-sgi ebügdi zer~ 
gahd teridlyáb geíi, düsa buryanda yuiz'a mörgöyöb. 

12. Hur. yristosoin saZanta yüni zergegi bori dürsdrd dürgehdnd 
tola jdyab ge£i naidanas? yar. Ene-sgi sági nahanda, yoito-sgi 
mönyö nahanda jamar-sgi a&ad yairta buryanha abyab ge£i, 
naidanam, ene yada: ene nahanda juydr-sgi dutan ügdi yündetdi 
jabya gasi jüma, yoito nahanda yada mönyö Zaryal abya gasi 
jüma. Ene jünhab geyddd, zöbtö e£in buryan-mni amida-sgi 
üyehdn-sgi ulahi süydjd jeryd, tiyddd tere süyddd bujansa ulat 
muyardasa ügdi iaryalanda orya gézi, nügeltd idat muyardasa 
ügdi zobolondo orya gézi, itigendm. 

13. Hur. Aboragdaya zergedd, buja yen ügdi, jaysa itigat jabyadd 
bolyoju-da í yar. TiM bolyo ügdi jüma, tere jünda time jümab 

a bánatot elfogadó pap atya által isten kegyéből bűntől feloldó 
kegyelmet nyerjek. 

11. Kér. Következőleg a keresztyén vallás szerént hogyan kell 
élned ? F . Úgy, a hogy az egyház, az én anyám élnem ren
deli : annálfogva folyvást könyörögni fogok istennek, hogy azon 
egyháztól soha el ne szakadjak, hogy a czivódástól, hamis 
tantól s mindenféle egyenetlenségtől ment legyek. 

12. Kér. Azért, hogy a keresztyén ember kötelességét teljesen 
betöltöd, mit reménylesz ? F. Mind ez életben, mind az örök 
életben az irgalmas istentől mindenféle jót reménylek, és pedig, 
hogy ez életben minden szűkölködés nélkül tisztességesen élek, 
a jövő életben pedig örök boldogságot nyerek. Mert hiszem, 
hogy az én igazságos úr istenem el fog jönni, hogy az élőket és 
holtakat megítélje, s hogy akkor azon Ítélet szerént az eré
nyes emberek végnélküli boldogságba jutnak, a bűnösök pedig 
végnélküli szenvedésbe. 

13. Kér. Az üdvözülésre elég-e csak hinni annélkül, hogy jót csele
kedjék az ember? F. Nem elég (tkp. úgy nem lehet), mert ha 
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geyddd, buja yen ilgdi yaysa itigdt jaba bolbol, üyehdni deli 
jüma. 

14. Hur. sini tola bujangi jabadali zerge jünda zurulhan jüma-b ? 
yar. Ene árban zarlikta orhon buryani yülida zurulhan jüma : 
I. Bi sini eMn buryan-sni-b, namha bisi, bisi buryat samada 
buryan bü boltoyoi. II. si bejedd jüni-sgi düre hüldegi biiye ; 
jamar-sgi derd oktoryo deryi, doro delyeddyi, delyein doro uhan-
soyi jümada bü-sgi mörgö, bü-sgi tayi. III. si eiin buryand 
neregi demei bü durada. IV. si subbota ödöri yündelZi tayiyaja 
hana : zoryön ödör-so yödölzö, baiya yödölmörijd tere zordon 
ödör-soya biitd, dolötyi ödör yada sini ezin buryani subbota gasi. 
V. si esege eyeja yündele, tiycidd-sni samda buja bolyo, jazar dere 
uta nahatai bolyos. VI. Bü ala. VII. Tasanyoilan bü üilet. 
VIII. yulüz'i bü ab. IX. si yündü yudlár gersi bü bol. X. si bisi 
yüni geri yügi bü yühe, bisi yüni ger bardgi-sgi, tariaUani-sgi, 
barlagin-sgi, sibeksmin-sgi, üyerin-sgi, ilíigein-sgi, baiya adü 
malin-sgi, jamar-sgi jümain-sgi bü yühe. 

jó cselekedet nélkül csupán hiszünk, annyi, mint ha a hit meg 
volna halva. 

14. Kér. Az erényes élet kötelme számodra hol van megírva ? F . A 
következő tiz parancsolatot tartalmazó isteni törvényben van 
megírva. 1-ső. Én vagyok a te urad istened, rajtam kivül más 
istenek neked istenül ne legyenek. 2-dik. Te magadnak sem
miféle alakú bálványt ne csinálj; semmiféle, senTégi, sem földi, 
sem földalatti, sem vizbeli tárgynak ne hódolj s azt ne tisz
teld. 3-dik. Úr istenednek nevét haszontalanul ne emlegesd. 
4-dik. Gondolj a szombat megszentelésére: hat napig dolgoz
zál, minden munkád azon hat nap alatt végezd el, mert a 
hetedik a te úr istened szombatjának neveztetik. 5-dik. Tisz
teld apádat és anyádat s akkor neked erényed lesz, és a földön 
hosszú életű leszesz. 6-dik. Ne ölj. 7-dik. Paráznaságot ne mi-
velj. 8-dik Ne lopj. 9-dik. Másnak hamisan tanuja ne légy. 
10-dik. Másnak feleségét ne kivánd, másnak se házát (tk. 
házát s holmiját) se mezejét, se szolgáját, se szolgálóját, se 
ökrét, se szamarát, semmiféle marháját, semmiféle jószágát 
ne kivánd. 
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15. Hur. Türüni záriig jüni usar huryasajüma-b<f yar. yaysa bur-
yagi züryard hanaya gézi, tizi hanaZa medehdna, amara yelyd 
geZi, tigdt yaysa burya jünha-sgi ülügdr inaglaya, yündelyd geéi, 
tünhd yadna yaysa buryanda naidaya gézi, huryasa jüma: tiigdr 
yada burya medeyd iigdi zergahd-sgi, olon-sgi buryatai zergahd-
sgi, ab-iibhd-sgi, borü itigeyd zergahd-sgi, buryaúi usar borii hnr-
yarha-sgi, tünhd yadna buryaúi yaraltagi hanan ügdi, öriö 
hananiyaida-sgi, öriö-sgi, bisi-sgi ulahi yüsin zösöyojarto naidaza 
jabaza, bejedd erdtdi bolyöho, jdha-sgi teridlyd yerektdi jüma gézi 
hurydsa jüma. 

16. Hur. Buryanda yalü yarulhan ariün ulahi yaisin ge£i yündelyd 
yerektdi jüma-b ? yar. Buryagi öhöni yündelyin deli bisi, yaysa 
buryanda yalü yarulhan zergetd ulat geZi, marii aboragdayin tola 
buryanda mörgösö ulat gézi, yündelyd zergetdi jüma; tünhd 
yadna ulahi jabadtdi dayaya zergetdi jüma. 

17. Hur. yojartayi zarlikta buryanjü yorióso jüma-b? yar. Jümdr 
buryan gézi yehdn jümada, baha tűni deli jamar bisi amida-sgi, 
ami-sgi ügdi jümada, buryanda mörg'óyöja deli mÖrg'óyigi yorióso 
jüma; tünhd yadna borü itigeyd zergegi-sgi, sarai nür yarya 
zergegi-sgi yorióso jüma, tin-tin gehd idelgesi abalyasa bolyigi, 
zölön-sgi yoloitoi bolyügi yorióso jüma,: tere jün derhdb geyddd, 
idelgesi abalyasa bolhon yün, tünhd yadna zolön yoloitoi bolhon 
yünA onyo-tergettd mörgöhöni deli yaysa yolojd güzegd durgeydjd 
bederdsi jüma. 

18. Hur. Buryani-sgi, ariün ulahi-sgi ariün dürehiidi yaisin geii 
yündelyd zergetdi jüma-b ? yar. Buryani-sgi, ariün ulahi-sgi 
dürehiidi, mön ene buryan gézi, hanan ügdi, yaysa .yündelyd zer
getdi jüma, tere jün derhd-b geyddd, tede dürehüd yada yaysa 
dürldsi jüma, tigdt tede dürehüt, buryani-sgi, ariün-sgi ulahi 
jabadali dürleSi, oindo orülasa jüma, tiigdr yada bidű tede düre-
hüdiurddhanyarza baiyada, tere düreddorhon buryani-sgi, ariün-
sgi ulahi jabadali dayaya zergetdi jümabda. 

19. Hur. yurbatyi zarlikta buryan jü yorióso jümab ? yar. Buryan 
nereja tusahan ehe bolhon jümain usar duradan ügdi, yaysa zal-
baril yelyedd, yerektdidd amaldayada, sayaya öyödö duratya, 
tiyddd eye hüzektdjdr-sgi heflÚ-sgi duratya geti, yorióso jüma : 
tugdr yada buryani-sgi usar borü jüma yelbel-sgi, amaldahand 
durga ügai bolbol égi, töblión jümain usar amaldaya bolbol-sgi, 
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buryanha bolol ügái jümain usar yuiya bolbol-sgi, kain ama 
ögöhönö dürgd ügiii bolbol-sgi, jeye nügeltdi jüma. 

20. Hur. Dörbötyi zarlikta buryan jaya gehdn jüma-b í yar. ned'ile 
gasi dolöni-sgi, baiya jeye ödörhüttd, bisi-sgi jeye Ödörhüttd y ere-
gd-sgi, yödölmörijd-sgi oyiöt, buryani hümedd jerzi, nomi huryari 
ointoryotojar sagnaya-sgi, dülaya-sgi gehdn jüma: gertd yada 
yöbüha-sgi, gertdyi bisi ulahd-sgi buryani nomdo huryaya; tün-
hd yadna baran baiya ödörhüdi, tin-tin gehe ede ariün ödörhüdi 
jamar-sgi borü yiinde ügdi jabodalara, borü yiinde iigdi jümai 
yeydrd, tin-tin gehe ariyi üydra buzar bolyoyöhon hefíyd gehdn 
jüma. 

21. Hur. Tahatyi zarlikta buryan jaya gehdn jüma-b ? yar. Esege 
eyeja yiindelyd gehdn jüma, tigdt esege eyein orondo egein türii 
ydgi, saéangi lamanhl, zonyiolöso nojahi, huryasa uldhi, hai yasi 
ulahi, öbögön ulahi yiindelyd gehdn jüma, tede ulatta médiáéi 
jabya gehdn jüma, tünhci yadna jamar-sgi yiigi beje deli hanaza 
inaglaía jabya gehdn jüma. 

22. Hur. Esege eye, yöbüt jamar zergetdi jüma-b ? yar. Esege eye 
yün yöbühd buryanha hürdaéi huryaza teéayd, tigdt nomdo hur
yaya, yöbühd bayahan aban, yödölm'óridö durtai bolyozo, aya-al-
taja yarza sadaya bolyozo, ulahar ildam yündetdi jabya bolyozo 
huryaya zergetdi jüma; yöbühd mü ulahar yanilyaha zailülya, 
tlyddd tin-tin gehe esege eyenöhödöyöbühd bidd mü jümagiyelyd-sgi 
ügdiyeyd-sgiügdi zergetdi jüma; yöbüJia yursarhuryazazalaydhan, 
nomoyon zanyara dilen huryaéa zalaya zergetdi jüma, tigdt yaysa 
buja yeyd zerge yügi zoltoi bolyoyo jüma geéi, nügel yilinse yada 
yödüidd-sgi yündd mü sor bolyo jüma gézi, yöbüha oindo böyösö 
hanülya zergetdi jüma. yöbühin yada esege eyeja inaglaya, yiin
delyd, tedendd medülzi jabya zergetdi jüma: yobor dutag sági 
zergedd, ötölyö nahandan esege eyeja teéaZi, amar hülyaza, mön 
zergetd yariüya tölöyö zergetdi jüma. 

23. Hur. E&in-sgi, barlag-sgi ulat jamar zergetdi jüma-b 1 yar.Ezin 
idat barlayuda esege yiini deli absa jabya zergetdi jüma, barla-
yudin yada ezitta medülzi jabya, yödölmöridö durtai jabya, iti-
geltdi-sgi yündelzi-sgi jabya zergetdi jüma. 

24. Hur. Geri e£in geri yün yojar jamar zergetdi jüma-b í yar. 
Geri e£in gerdyüntdi inag jabya zergetdi jüma, gera yündd yarsa 
bolon ügdi, yari gerd yiini oholtoi borü jabyada, oiyoro yayurzi, 
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begin barag yarZa zalaya zergetdi jüma; aya-altada-igi, yöbüha 
teZaZi hainda huryayadá-sgi gerá yügi jeye itigeltá tuhalása yani 
geZi, absa jabya zergetái jüma. Geri idat yada gerá eZihiinaglaya, 
yündel-yá zergetdi jüma, geri ulat gerd eZittá yalü yarülya zantai 
bolyo zergetdi jüma, tiyádd gerd eZiha mulüld bolha, tere 
mülarin nomyonör bejárd dáZajabay zergetdi jüma, tigdt yojülan 
ör züra zöbtöi, yazasa halyin haná ügdi jabay zergetdi jüma. 

25. Hur. Jamar-sgi yün baiya bügedd ulahar jamar zergetájár jabya 
zergetdi jüma-b ? yar. Jamar-sgi yün baiya bügedd ulahar ildam 
yündetái, begin barag yar2a, yairta jabya zergetdi jüma, tiyádd 
öldöhön yügi id'elülyá, yupsaha ügái yügi ywpsalülya, öbödöhon 
yiigi erjezi iizeyá, nügeltá yügi nügelhán toirülya, nom-sazan, 
zan-yüli medá ügái yügi huryay^a, yündá hain zöb yeUi öyö, 
jamar-sgi yüni aboragdayin usar yairta buryanda mörgöyö 
zergetdi jüma. 

26. Hur. Zoryotyi zarliláa buryan samagi jayis yoriohon jüma-b ? 
yar. Namagi öhörö bejará-sgi, bisi idahar, jabadalára-sgi, 
hanáyara-sgi nege-sgi yündá jamar-sgi, mülar yen ugái, //ari 
jamar-sgi yügi mü jümáha zailülSa jabya gézi yoriohon jüma. 
Tügár yada yaisan-sgi ge£i old bolbol, ali alayadan zöb 
yela-sgi bolbol, tuhalá-sgi bolbol, ali alaya-sgi, mü yeyá-sgi teisin 
bolyo bolbol, buryanda yün bori jeye nügeltái bolyo jüma: ene, 
üligerlez'i yelyádá ime jüma: yüni yar a hanági medeZi bai&a, 
dülyá, medüld ügdi bolbol, ali yuliisihi gertá daraia baiya bolbol, 
ali yerür yarZa baiZa, halyayá ügái bolbol, ali yal üile yaráa 
baiZa, untarayá ügái bolbol, ali ügáitái yündá, öbödöhon yündá 
jüyar-sgi tuhala ügái bolbol, jeye nügeltái jüma. Ene zarlikta 
yada yar a bejeda1) yar yüryá bori yoriogdohon jüma; tiyádá 
buryani jeye yairan geZi, beja yamnaZa jabya gehán jüma. 

27. Hur. Dolotyi zarlikta samagi jayis buryan yoriohon juma-b ? 
yar. yunilag, tasányoilaZi üiletyi-mni-sgi yügi halyin hanátai 
bolyöso jamar-sgi begin nügeltá buzari yoriohon jüma; tünhá 
y adna yügi time jabadalta hanáta bolyöso: aríyi uya zergegi, 
hula hüya zergegi, zutyür yelyi, yatarZa, pinsalZa nádayigi, zü-
hen borin nádagi, zuhar dülyigi, zut, halyizurhanbisigiyoriohon 

l) yara bejeda yar yüryá bori, minden önmaga ellen való 
cselekedet. 
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jutna. Tünhd bolzo geri e£n geri yün yojari halyin gemtd ja-
badal ügdi, árig jabadaltai jabya zergetdi gehdn jüma. 

28. Hur. Naimatyi zarlikta samagi buryan jdyis yorióhon jüma-h ? 
yar. yeni-sgi jamar-sgi jümagi ili-sgi, nudayar-sgi buldyi-mni, 
olhon jümagi nuyi-mni, ali botyul yügi daryi-mni, bisi yüni 
yajahan tarjdgi, sabsalangi, ali oyorohi1) idagi adühanda idulyi-
mni-sgi, gesyiülyi-mni-sgi, bisi yüni yazari ezilyi-mni, yudal-
dayada, yudaldazi jabyada, andalda yelseyddd yeni-sgi meyelyi-
mni, yölhönsöhüdd yölhögi daryi-mni, tin-tin gehe ügdtdi uladha 
zeli abyi-mni, yani-sgi hangi, buryani-sgi hangi, yeni-sgi m'ön-
gögi yulüyi-mni, nüyi-mnni yorióhon juma. Tiyd ügdin tola, 
hida jaban ügdi, yödölmöridö durlaya zergetdi jüma. Tere jünda 
tlme-b geyddd, yödölyödö yaysa-sgi bejd, gertdyi-sgi ulahd dutan 
ügdi tezahd bolyo, ügditdi ulatta yürteyd jüma. 

29. Hur. Jehetyi zarlikta buryan samagi jáyis yorióhon jüma-b? 
yar. Bisi yündd yudldr gersi bolyi-mni, yudlár dülyaSa me-
dülyi-mni, yudldr yü arisa2) bartyi-mni, nere yuyalyi-mni, ndd-
yaryi-mni, yüni jabadalda torso unayi-mni, bisi yüni yüri borü 
bolyoZo yelyi-mni yorióhon jüma, jamarsgi yudal, arya meyahd 
zailza jabya gehdn jüma, tere jün derhd-b-geyddd, tedejüma'yada 
baran yudali eSin sötyörhö yardsa jüma. 

30. Hur, Arbatyi zarlikta jayi yorióhon jüma-b ? 
Xar. Mü jüma yeyi yoriöyöho bolyo, tiydja oindo orülya ügdi, 
züryendd hanaya ügdi ge&i yorióhon jüma: tere jün derhd- b 
geyddd, mü hananha bolzo, mü jüma yeydn yolo bisi jüma. 

31. Hur. Buryani zarligi dAirgeyddd jün yerektdi jüma-b ? yar. 
Jamar-sgi hain jümagi yol züryard zalbarizi abasa jümain deli, 
yol züryard zalbarizi abasa buryani yairta yesigi tuha yerektdi 
jüma. Zalbaril gdsi yada buryanha hünehendd tuhatai yaira yui&a 
mani handnzüryenyojard buryanda örgön banya zerge gdsi jüma. 

x) Oyorod-iól. 
2) Arisa hihetőleg aráha (hátulról) helyett áll. 
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D. 
Top sóikon nomi tűzi. 

I. Hurgar: 
Daida-dclyei zajáhani usar. 

Buryan tengri yazar yoyari, ali negetyeziyelyddá, baiya daida-
delyegi jün-sgi iigdi jümdha, yaysa zarliyara zajahan jüma, yazar 
türündd yada yarülan-sgi bütelgejd diire-sgi iigdi baihan jüma; lor-
yön ödör-so buryan ziihen zililen amitai jümagi-sgi ami-sgi iigdi 
jümagi zajahan jüma. Tiiruni ödörtö buryan gerel zajahan jüma; 
yojartayi ödörtö tengri gási iizür-yizar ilgdi tefigrin yenyegeri za
jahan jüma; yurbatyi ödörtö yazari soroiho uhaigi ilyarülat, ya-
zarha baiya uryalangi uryülhan jüma; dörbötyi ödörtö nara, hara 
odo-misi zajahan jüma; tabatyi Ödörtö halyin degiir nihasi uhan-so 
jabasa amitai jumahudi zajahan jüma beldi, ede yada: sobuhud, 
zayauhd; zoryötyi ödörtö yada yürai yazar degiir jabasa amitai 
jumahudi zajahan jüma; Ugat egén hülddn buryan dürejd delidr 
yiigi zajahan jüma. Tihdn yoina dolöt-yi ödörtö zajáya iiildjd tok-
töéo, bisi-gi zajayaja bolohon jüma. 

Kivonatos vallástörténet. 
I. Tanítás : 

A v i l á g t e r e m t é s é r ő l . 
Isten az eget, földet vagy egy szóval az egész mindenséget 

semmiből csupán parancsával teremtette. A föld kezdetben sötét, 
végzetlen és alaktalan volt. Hat nap alatt isten mindenféle élő és 
élettelen tárgyat teremtett. Első nap isten a világosságot terem
tette ; második napon az égnek nevezett szél és végnélküli égíve-
zetet teremtette; harmadik nap elválasztotta a földet a viztől és a 
földből mindenféle növényt növesztett; negyedik napon teremtette 
a napot, holdat és csillagokat; ötödik napon a levegőben repülő, 
vízben úszó élő lényeket teremtette vala, u. m. a madarakat 
és halakat; hatodik napon pedig teremtette a száraz földön élő 
állatokat; legvégre teremtette isten a maga képére az embert. 
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Türüni yügi buryan zajayada, baiya zajalyajá bütahan yoina 
zajahan jüma,yüni begin yazarha absa bütahan jüma; hünehein yada 
amisyul-at üyel ügdi hünehe, ögön yairlahan jüma. Buryani dürltdjdr 
zajdgdahan ene uyata hünehendd buryani düre bi jüma. Burya 
medeyin tola inaglayin tola, buryan yügi zajahan jüma, tünhd yadna 
yügi, yazar dere baiya jümagi ezilZi bai$a> ba-randa tuhatai bolyo 
gezi, zajahan jüma. Buryan, yü zajahan yoina, yüni yabiryaha 
absa, yündá tuhalasa yani geri yü zajahan jüma, tizi zajayada 
tede yojülan nege mayatai, nege suhatai bolhonö medeyd gezi tizi 
zajahan jüma. Türüni yüni nere Adam gehdn jüma, türüni geri 
yüni nere Jeva gehdn jüma. Tere yojar yinii hühan yazar türündd 
yada yazari raj gasi baihan jüma, ene yada jeye nairtai-tatai 
uryalanta yazar. Tere yojar yun yada tere yazarta ariün-sgi 
jabadaltai, hain-sgi baidaltai, üyelyd-sgi ügdi zergetdi hühan jüma. 

II. Hurgar. 
Türüni yüni nügeli usar. 

Adam Jeva yojar, zajahan baryana zarliyaha yarsa, ariün 

Azután a hetedik napon megállította a teremtés munkáját 
és megszűnt egyebet teremteni. Isten az embert a teremtés bevé
gezte után teremtette. Az ember testét földből készitette, lelkét 
pedig, mely lehelet lévén halhatatlan lélek, kegyesen adományozta. 
Az isten képe az ő képére teremtett okos lélekben van. Isten az 
embert azért teremtette, hogy ez őt megismerje, szeresse, s hogy 
az ember a földön lévő dolgokat hatalmába vegye és használja. 
Miután isten az embert megteremtette, az ember oldalbordájából 
az embernek segítő társat, asszonyt teremtett és pedig azért terem
tette úgy, hogy mindketten tudják azt, hogy egy húsúak és vérűek. 
Az első embernek neve Ádám volt, az első asszonyé pedig Éva. 
Aföld, a hol kezdetben ama két ember lakott, a földi éden volt, azaz 
igen gyönyörűséges kert (tk. növényes föld). Azon két ember ama 
földön ártatlanul és boldogan (tkp. tiszta járású is, jó állapotú is) 
élt, meghalniok sem kellett. 

II. Tanítás : 
Az e l s ő e m b e r v é t k é r ő l . 

Ádám és Éva a teremtő isten parancsát áthágván, tisztása-
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zaryalanta baidalá aldaéx, yehan1) jüma. Üyeli yoriogdohon modoni 
idagi ideyd gézi, Jeva gasigi yürtd orülhan sötyör, tedeni ene 
ursakta orülhan jüma; tigdtJeva gasinyada gerd eiigi yürtd orülza, 
tere ursakta orülalsafian jüma. Tlydddn tere yojari buryan baihan 
yazari raj gdsi yazarhan iildeZi yaryahan jüma. Buryan, sötyöri 
erye yüsigi daraya aboraksigi ileydb geZi, ama ögöhön jüma. 

yüni tléi nügel yehan yoina, ali bisaryelyddd, orüZahan yoina, 
beje hünehen yojarin bori mü yaramta zergetd bolhon jüma. yüni 
bejen yada jeye yödölmöri, zobolon, öbosö, tayal, üyel asaya bolhon 
jüma; hünehenin yada balai oito borü yjlheltd durata zergetd bolhon 
jüma; enenhd1) baiya nügel yilinse yarhan jüma, nügel yilinsahü 
mönyö üyel bolhon jüma. Adam Jeva yojari nügel yeZi orüZahan 
yoina törhön jeye yobühin Kain Avel gasi yojar. 

Adam Jeva yojari nügeldd yaysa tedeni yöbühin yürtehan bisi, 
baha tedeni yöbühin y'öbüt yürtehan jüma, tigdt baiya ulat time 
nügeltdjdr törosö bolhon jüma. 

gukat elvesztették. Az ördög vitte őket ezen bajba, a ki Évát elcsá
bította, hogy a halál tiltott fájának gyümölcséből egyék, Eva 
azután a férjét csábította el s így egymást bajba döntötték. Erre 
isten őket a földi édenből kiűzte; mindazonáltal őket épen vigasz-
talatlanul nem hagyta. Isten megígérte, hogy megváltót fog kül
deni, a ki az ördög hatalmát megdönti. 

Miután az ember ekként vétkezett, vagy más szóval, elesett, 
teste és lelke egészen rossz, sajnálatos állapotra jutott. Az ember 
teste ugyanis nagy munka, szenvedés, betegség, dögvész és halál 
hordozója lett; lelke pedig homályos értelmű, hamis (ferde) vágyú 
és akaratú lett; ebből minden vétek, btin származott, a vétek és 
bűnből örök halál lett. Ádámnak és Évának a vétkezés vagy elesés 
után született nagy gyermekeik Kain és Ábel nevezetűek. Ádámnak 
és Évának bűnében nemcsak gyermekeik részesültek, hanem még 
ezeknek gyermekeik is s így minden embernek olyan vétkesen kel
lett születnie. 

1) Aldasl yehan, aldaia oyihan helyett áll. 
l) en-anhd (ebből, innen) helyett. 



BURJÁT NYELV. 191 

III. Iluryar. 

TJhan-yion törölyi oini uyán yojari usar. 

Avel gézi düjá jabadalda yarabüza, düjá alaza, delyeidá egén 
türü yü alahan yün gülhán Kain gási. Kain gasihá tarahan ulat mü 
zantai ulat bolhonjuma, Ugat Adamda baha negeSith gézi yöbün bi 
jüma hanza, tere yöbünhá tarahan asa yuéanat, hain hüzektdi, 
burya medeéi jabahan jüma. Hűiden yada Sith-hd tarhan ulat bisi 
ulahar yutyarza, örsö ügai hain jabadald hamarhan jüma, Ugat 
baiya bügedd ulatha yaysára üleíi, buryanda yalü yarülhan nege 
Noi ge£i nertái yün ülhdn jüma. Buryan yada tede baiya bügedd 
mü zantai borii jabadaltai ulahi uhan-yioyor zaryuin yezi sMalhan 
jüma. 

Uhan-yion gási yada baiya yazar degür yarsa yamog degür 
uhan bolhon jeye üjer gási, tere uhan yiondo baran baiya ulat-sgi, 
adü-mal, an görohön, soyo-yoryoi or£o üyehán jüma, yaysa Noi gási 
ösöyön yüntái ülehán jüma. Buryan tere Noigi geri idattain, zuhen 
borin an-göröhonhö, sobünha yosót yosóhor kovceg gasi yarabta absa, 

III. Tanítás: 

A v í z ö z ö n r ő l és a l e l k i i s m e r e t r ő l . 

Azon ember, a ki öcscsének, Ábelnek erényes magaviseletére 
irigy lévén és öcscsét megölvén a földön legelőször embert ölt, 
Kain nevű. A Káintól származott emberek rossz erkölcsűek lettek; 
Ádámnak még egy Szeth nevű fia volt, az ettől származott utódok 
jók, ájtatosak és istenfélők voltak. Végre pedig a Szethtől szárma
zottak a más emberekkel összekeveredvén, különbség nélküli jó ma-
gaviseletöket megrontották és az összes népekből csupán egy Noe 
nevű ember maradt, a ki istennek tetszése szerént élt. Isten pedig 
elhatározta, hogy az összes rósz erkölcsű és rósz magaviseletű 
népeket vizözönnel bünteti meg. A vízözön pedig nem más, mint az 
egész földet ellepő és minden fölé emelkedő nagy vízár; azon víz-
özönben minden ember, marha, vadállat és féreg belefúlt. Csupán 
Noé maradt meg egy kevés emberrel. Isten azon Noét háznépestől, 
mindenféle vadállatokból és madarakból egy-egy párt a bárkába 
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uhan-yiondo orulan ügdi ahhan jüma. Nőin kovceg gasi yada derd 
yojar tesd yeltehdn iihetdi jeye yarab. 

Törölyi oini uydn gasi yada oin hanan 'yojar. Tere oin handn 
yojar yada buryani usar iSi hurydéa jüma : 1. Buryanha bisigi bur-
yan geii yiindelyd ügdi geSi, manigi huryasa jüma; 2. tigdt ulahi 
usar, bisi ulahi manda yehdi1) geii yühcí ügdi jümajd, manigi bisi 
ulattabü yektün geZi, huryasa jüma; 3. tünhdyadnabejausarbegin 
mü duran yühel yojar a baríZa jabaya gézi, huryasa jüma. 

Ene törölyi uyangi Noiha tarhan ulat yadalyaZa absa jabd 
ügdi jüma, hüldeSi jeryedd tere ulahi dilensin baryanda mörgöyin 
orondo nara, hara bisi amitai-sgi, ami-sgi ügdi jümahutta mör-
göhön jüma. Tünhd yadna tede ulat ör dunda zühen borin nügel-
sibel kehdn jüma, tlyddd : esege eyeja yündela ügdi jüma, beje bejd 
alalsahan, tonolsohon, yoblolsohon ziblelsehdn jüma, üntd jabayaja, 
hand ügdi jüma, tigdt borü yühelci dayaza jabahan jüma. 

vette s így a vízbe fúlni nem engedte. A Noé bárkája pedig egy 
olyan nagy hajó, mely fönt két felé hajlott szarvazatú. 

A lelkiismeret annyi mint az ész és sziv (gondolat). Az ész 
és sziv pedig istenről így tanít: 1-ször, hogy istenen kivül mást 
istennek mondanunk s úgy tisztelnünk nem kell, s hogy isten 
törvényének rendeletét áthágnunk nem szabad; 2-or az embereket 
illetőleg arra tanít, hogy a mit nem akarunk, hogy mások 
nekünk tegyenek, azt másoknak mi se tegyük; továbbá 3-or 
magunkat illetőleg arra tanít, hogy a testi vágyat és szenve
délyt fékeznünk kell. Ezt a lelkiismeretet a Noétól származott 
népek nem őrizték meg, mig végre azon népek túlnyomó része a 
helyett, hogy istennek hódoljon, a napnak, holdnak, s más élő és 
élettelen tárgyaknak hódolt. Azon kivül azon népek egymásközt 
mindenféle bűnt, vétket müveitek, nevezetesen: apjukat, anyjukat 
nem tisztelték, egymást öldösték, fosztogatták, rágalmazták, csal
ták, az igaz életre nem is gondoltak és csak gonosz vágyukat 
követték. 

*) Ze~ (tenni) igének óhajtója. 
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IV. Huryar. 

Avraam tigdt bisi ilinseg yulinsayudi usar. 

Noiha tarhan ulat zühen züilein nügel sibel yehdn, törölyi oina 
uyanyahan yarhan jüma gézi, urdan yela belai-bidá. Tisárá uhan-
yioni hiddd tere törölyi oini uyan Sim gdsihd utyata ozürta ulatta 
Mezi baihan jüma: tiscird ene-sgi utya ozüri ulat onyo tergettd mör-
göyö zergein mörgöldö mörgöhön jüma. Tere utya ozürta idat-ha 
buryan nege yügi, yazar derd tere törölyi uyan ünen medelge yojari 
yadalyayin tola, tere yüntdja örsö toktól yelseii ujalsaza, ilyaza 
abhan jüma. Ene yün yada Avraam gasi yün. Buryan tere yünhd 
jeye aimaktai ulahi yaryayab gézi, yanaan gasi yazar oyöb, tin-tin 
gehe büdenin1) tere yüni nerdr baiya yazar deryi yün bügedegi azid-
layab geéi, tere yündd ama ögöhön jüma. Ene yada daida-delyegi 
aboraksin Avraam aimaydha töröyö zergegi jorlohon jüma. Buryani 
Avraamtai toktól ujalsahani tendeg bolhon jüma yada tairalya gehdn 
jüma. Avraam Isaak gasi yöbütdi jümahan géldi. Buryan, Avraami 
zarliydhan yarya ügdi zergegin, tünhd yadna itigelin tursaza, tere 

IV. Tanítás : 

Á b r a h á m r ó l és a t ö b b i t ö r z s a t y á k r ó l . 

A Noétól származott emberek mindenféle vétket és bűnt 
követtek el, hogy a lelkiismereten túltettek, arról már előbb beszé-
lénk. Mindazonáltal a lelkiismeret a Szemtől származó népeknél 
megmaradt; azonban az e fajú népek is bálványozásra vetemültek. 
Isten, hogy a lelkiismeretet és az igaz ismeretet a földön fön-
tartsa, azon fajú nép közöl egy embert kiválasztott és azzal különös 
szövetséget kötött. 

Ez az ember pedig Ábrahám. Isten megigérte, hogy azon 
emberből nagy törzsű népet csinál, hogy Kanaan földét annak 
adja, úgy szintén azt is, hogy azon ember neve által a földön lévő 
minden népet meg fog áldani. Ez pedig azt jelentette, hogy a világ 
megváltója Ábrahám nemzetségéből fog születni. Isten a közte és 
Ábrahám közt lévő szövetség jeléül a körülmetélést rendelte. Isten, 

x) E szó melynek jelentménye sem világos, egészen fölösle
gesnek látszik. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII I . J 3 
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yöbügdrd bejedd tayil örgöyö gézi záriig bolhon jüma. Avraam yada 
buryani zarliyaha farán ügdi, buryani tere zarligi dürgeydhdn 
suyaria ügdi jüma. Tigdt tere zarligi dürgeydjd baiyada, e£in 
buryani angelda bariülZa toktöhon jüma. Isaakta Jakov ge&i nertdi 
y'öbün bi jüma hanz'a, tere yöbünin bisi Izrail gézi nertdi jüma hanía. 
Tere Jakov árban yojar yöbütdi jüma hanza, teden yada patriarya, 
bisidr yelyddd, elinseg-yidinsayut gdsihüt. 

V. Huryar. 

Jegipet yazarta baiyadayi yödölmöri pasya gasi yojari usar. 

Jakovi yöbüthd alinhan-sgi ülügdr esegedd inaglülhan Josif 
gasi y'óbün bi hanza. Tünhdn bol£o ayanhin tere dugd ada üze£i, 
yudaldahan jüma. Tere Josif Jegipet yazarta uni bolsöro tölyaja 
medeyd ügdi yün bolzo jabahan jüma, tigdt tere yazari yandan jeye 
yündetdi bolhon jüma. Tigdt jeye nertd yün bolöt, ayanha zarynin 
yeyd bolhon yoina, tedend zemein oyiio, tedenci baiya aimayarin 
Jegipettd nülgeZi asarhan jüma. Tede ulahi jeye ólon bolzo baiyigi 

hogy Ábrahámnak engedelmességét (tk. a törvény át nem hágó 
szerét) és hitét megpróbálja, meghagyta, hogy íiát'áldozza föl neki. 
Ábrahám pedig engedelmeskedett és isten parancsának teljesíté
sétől nem rettent vissza, de midőn azon parancsolatot teljesítőben 
volt, az úr isten angyala által föltartóztattatott. Izsáknak Jákob 
nevű fia volt, azon fiúnak még Izrael neve is volt. Ama Jákobnak 
tizenkét fia volt, ezek pedig a patriarchák vagyis az ős-törzsatyák. 

V. Tanítás: 

A z E g y i p t o m f ö l d é n l é t e i a l a t t t ö r t é n t e k r ő l és a 
h ú s v é t r ó l . 

Jákobnak gyermekei közöl az, a ki magát atyjával mind
egyiknél sokkal jobban megszerettette, József nevű volt. Azért 
bátyjai azt az öcscsüket gyűlölvén, eladták. Az a József Egyiptom 
földén sokáig mint semmibe se vett ember élt, később azon föld 
királya előtt igen tiszteltté lett. Azután mint nagy nevű ember, 
miután bátya fölött Ítélni kellett, az ő hibájukat elengedte, őket 
minden törzseikkel együtt Egyiptomba költöztette. Midőn Egyip-
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Jegipet yazarí yan üzdt, tede ulahi baráni alayaja hanaza; tiyddd 
buryan, Moisegi tede ulahi tonilyöso bolgoio, ydni time handnha tede 
•ulahi zailülza abhan jüma. 

Moisei buryani zarligi yan Faraoni dürgeyin tola, jeye yaiyalta, 
yüni yeZi bolso ügdi jümai buyani yüsidr yehdn jüma. Izrail ulat 
Jegipethá yarat, tere yarhana hanabarin tola, pasya ge&i nertdi jeye 
odor &il bori yeyd bolhon jüma. Pasya gdsin yada tayil bolyozo 
örgöyö gehdn yusa yuryan, time yuryagi Izrail ulat Jegipethd tonilío 
yaryaja baiyaja urda idehdn jüma. Izrail ulahi tonilhon yada, 
buryani yoina negetd, baiya ulahi sötyör nügel yojari yarta orohogi 
tonilyoyigi jorlohon jüma. 

VI. Huryar. 

yeir yazar jabahani usar. 

Izrail ulat Jegipet-hd yarat, yanaan ulahi yazarta osohonjüma, 
ene yazarta tedeni buryan, Avraamda, tünhd yoisiyi bisi ulatta ama 
ögóhön zarliya dürgeydjd tola asarhan jüma. Tede ulat cermno gasi 

tom földének királya látta, hogy azon nép igen szaporodik, arra 
gondolt, hogy azon népet mind megöli; ekkor isten Mózest azon 
nép megszabaditójává tévén, azt a király oly nemű szándéka elől 
megmentette. 

Mózes, hogy isten parancsát Fáraó király teljesítse, isten 
hatalmával olyan igen bámulatos dolgot mivelt, a mit ember meg 
nem tehet. Miután Izrael népe Egyiptomból kiment, elhatározta 
magát, hogy azon kimenetel emlékére évenként húsvét nevű 
ünnepet ül. A húsvét pedig annyi, mint áldozatra szánt kos bárány, 
olyan bárányt evett Izrael népe mielőtt kimenekülőben volt. Izrael 
népének szabadulása jelentette, hogy isten később minden népet az 
ördög és bűn kezéből ki fog szabadítani. 

VI. Tanítás : 

A p u s z t a i v á n d o r l á s r ó l . 

Izrael népe Egyiptomból kijővén, Kanaan népének földére 
ment; isten őket e földre azért hozta, hogy az Ábrahámnak s ő 
utána más embereknek tett igéretét beteljesítse. Azon nép a 

13* 
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dalagi buryani jeye yailyaltai yairdr farkán jurna : tiyddd buryan 
halyi bülyahanjüma, tere halyinhan bolzo dalain uhan yojar tesd yaya 
hürat, tede ulatta dalaiji ojor yaryaza ögöhön juma, tere yazararin 
tede ulat zobon ügái, sdda bidd yodo yarhan juma. Tigdt tede ulat 
jeye yeir yazarar jahahan jüma, tizi jabayada tede ulat, buryani 
tengrihd manna gasi nertdi jümagi hülyaza ög'óhin id'ezi jahahan 
jüma; haha tiíi jabayada tede ulat yana uha oléo jadahan, tenddn 
buryan tedendd solünha uha yaryaza ögöhön jüma. Tede ulahi Jegipet-
hd yaryahan yoiso tabityi ödörtön, buryan tedendd, Moisejdr dam-
zülza, Sinai gasi yada dérd nomto yülija zarliyd hülyaza ögöhön 
jüma. Tiyddd tere yada-üla tede idatta yalta bolio, tengrin dü yar-
yaZa, yal sayilyaza, yarülza haihan jüma. Tere buryani nomto yüli 
yada, urdan ene nomdo bisihdn árban záriig. Tere árban záriig yojar 
yahtayai solünda burydr hisigdehdn jüma. Tede zarliyut yada 
urdan-sgi medegdehdn jüma, tere jünhab geyddá, tede törölyi oini 
uydfi gasi. 

VII. Huryar. 

Buryani Izrail ulahar toktöli ujalya yelsehdni usar. (Isten Izrael 
népével szövetséget köt.) 

Xüsin sazingi yülida yada adüha alasa, tayil örgösö yazar derd 
yaldaza, tayil örgö£ö haihan jüma. Ene tayil örgösö gazarin yada bur-

Vöröstenger nevű tengeren isten nagy csodás kegyelméből ment 
át : akkor, ugyanisisten szelet küldött, melytől a tengernek vize 
kétfelé vált s a népnek a tenger fenekét megnyitotta, a nép pedig 
azon a szárazon minden baj nélkül a túlsó partra átjutott. Azután 
azon nép egy igen nagy sivatag földön utazott, utaztában azon nép 
az isten által égből hullatott mannával élt; azután a mint úgy 
utazott, ott a hol vizet nem tudott találni, isten nekik kőből vizet 
fakasztott. Azon népnek Egyiptom földéről lett kijövetele után 
ötvenedik napon isten nekik Moizes által a Sinai hegyen vallásos 
törvényt adott, a mikor is ama hegy a nép előtt tüzesnek látszott, 
mennydörgött és villámlott. Isten ama vallásos törvénye azon tiz 
parancs, mely e könyvben föntebb írva van. Azon tíz parancs két 
lapos kőre isten által íratott. Azok előbb is ismeretesek voltak, 
minthogy az nem más, mint a lelkiismeret. 
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yani záriig toktözo abasa skini gézi hümeinurda bidd baihanjüma, tere 
hüme-son toktöli uj algáin baihan yopto baihanjüma. Toktöli ujalgáin 
baihan yopton yada yana ydnahan yarddá bejárd altdr bürihen yopto. 
Tere yopto-son nomto yülin zarligi zurhan yojar yaptayai solün baihan 
jüma. Izrail ulatta sazingi tayil örgösö lamanat, tuhaldsa levit ulat bi 
baihan jüma. Aaron yöbühdrd lamanat bolhon jüma, tuhaldsa levit 
gdsihüdin yada, buryani záriig toktözo abasa skini hümedd tuhalza 
baiya gülhdn levij gdsihd tarahan asa-yusanat. 

Buryan Izrail ulahar, Avraamtai yehdnd deli, toktöli ujalya 
yelsehdn jüma. Buryan tede ulahi bejedd doso zon bolyoyob gézi, 
yanaan ulahi yazarta orülza hülyayab gézi, baiya jümagi elbegar 
öyöb ge£i, ama ögöhön jüma; zon yada baiya yol züryard-buryagi 
inaglayab gézi,, zemetdi baiyada yazarhan üldülydr zühen borin 
zobolon bejedd asayar, buryani zarligi yadalyan hanaZa jabayab gézi, 
yürd ögöhön jüma. Ene yelsehdn ujalyaja buryan haisa dürgehdn 
üma, zon yada müsa dürgehdn jüma. Tede ulahi yanaani yazarta 
yürsi jeryin tola, buryan olo dayin yaira yaiyaltajdr üzülen yeyddd, 
tede ulahi Jordán gasi yoli uhagi yarya bolyodon, tere Jordán gasi 
yoli uhagi yatdhan jüma, yari buryani tisdrdn-sgi Izrail idat yeir 
yazarar jabayada, arbayardtha-sgi üld tere ujalya yelsehdnhdn yarhan 
jüma; ügdt buryani öyöb gézi ama ögöhön yazarta orZo huhan yoina, 
buryanda mörgöyöjd orondo onyo-tergettd mörgöhön jüma. 

VIII. Iluryar. 

Onyo-tergettd mörgöyö zergein usar. (A bálványimádásról.) 

Urdani sakta baran zon, ali jeyensin onyo-tergettd mörgöZö 
jabahan jüma. Tede ulat tede onyo-tergeda öriö durara hanaydra 
tdza yehdn jüma, ede onyo-tergehin yada bühetdi-sgi, bühe-sgi ügdi 
ulahi, bisi-sgi amitai jümaigi dürlezi yehdn jümahut, ügdt tedena 
bühetdi bühe ügdi buryat ge£i nerlehdn jüma. Tere buryasulda mör-
gözö, tayil Örgözö baihan jüma. Tede ulahi üzi oi-handya balairahanin 
yada zajahan burya martahan derhdn bolhon jüma. Tede idahi ü%i 
balairhan zergen yada jamar-sgi nügeltd jabadalda orozó, tendhdn 
derhd bolhon jüma, tűn derhdn bol&o ünen buryand usar oindo hana-
yajd aihan jüma; tere zergeddn sötyör yada huyain yatyuéa oi-
handgin eriülyd aryajd bori olhon jüma. Onyo-tergettd mörgöyö 
zerge tede ulahi jamar-sgi borü nügel jabadalda orülhan jüma. Ohyo-
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tergettd mörgösö ulat, bisar nerleéi yelyddd, borü mörgöltön geéi 
nertdi jüma. 

IX. Huryar. 
Dávid messija yojari usar. (Dávidról és a mesiásról.) 

Izrail ulat buryani öyöb gézi ama ögÖhön yazarta jeréi hühan 
yoina, türündd yada zaryu süberi yasi ulattai baihan jüma, tűnd 
hüldd yddutai baihan jüma. Tede ulahi egein türüni ydn Saul gdsi 
yün ydn baihan juma, yojartayi ydnin yada Juda gasi yünhd utyatai 
Dávid gasi yün ydn baihan jüma. Tere Dávid Jerusalim geéi • 
yorodto Sión gasi yada derd hühan jüma. Tere Dávid ene yada 
derd buryani ujalyain toktöli baihan yopto asarüléa bailgahan jüma. 
Buryan Davidta, asa-yusanat-sgi buryani onsoléo ilyaZa abhan zoni 
yadut baiya geéi, tünhd yadna asayusanat-ha-sgi aboraksá yristos 
buryan töryö gézi, ama ögöhön jüma. yristos gasi yür yada türyeg-
dehdn, ali bisar yelyddd, buryanda ariülagdan-örgögdölión geéi 
yelasi yür. 

X. Huryar. 
Samari geéi nertdi boléo halhani usar. (A szamarai szakadásról.) 

Davidi hüldd Solomon geéi yöbünin ydn tÖröin ddéa sira daráhan 
jüma. Tere Solomon yada amar hain ydn töröja baríéa hühan jüma. 
Solomon buryanha ünetd érdem biliktd bolhon jüma. Tere Solomon, 
ünen buryanda morgöéö baihan, Jerusalemi nertd jeye haiyan hüme 
barúian jüma. Ene hüme yada yaysayan hüme baihan juma. Ene jün 
derhd time-b gcyddd, buryan gasi yaysayan jümasa tünhd yadna saéan 
gasi yaysayan jüma geéi, oindo abulyin tola bolhon jüma. Solomon 
nahand a yürsi üyesard erdem-bilig ayadalya ügdi jüma; tere erdem-
biliga Solomon bisi jahani ulahi bühe ügdi ulatta durlahand tola, 
aldahan jüma. 

Solomoni nahanda yürsi üyehdn yoina, ydn-törön yojar örsö 
boléo yayasahan jüma. Solomoni yöbündd üleéi medatdi baihanin 
yada, yaysa Juda Veniamin yojari aimag; n'ög'ö árban aimagin 
ydn bolhon Solomoni barlak, Jerovoam gdsi yün ydn bolhon jüma. 
Jerovoam ydn siran derd böyöéöyöjö tola, saéan, ali bisar yelyddd, 
cerkoví halyaéa abhan jüma. Tlhdn-sgi üntd cerkovl uyidra Jeru-
salimda baihan jüma. Jerovoami yan-törö Izrailin ali Samarin 
geéi nertdi yan-törö baihan jüma. Ene ydn-töröin-sgi, borü yudal 
saéangin moéo yorodin yada Samaria gasi yorod baihan jüma ; 



BURJÁT NYELV. 199 

riógö Jerusalim gdsi ayalaksa mozo yorodtoi yan-töron, Judein yan-
t'ör'ó gézi nertdi yan-törö baihan jüma. 

XI. Huryar. 

Proroyudi usar. (A prófétákról.) 

Urda sakta proroyut buryani amisyuldr dürhdn ulat jabahan 
jüma, Urdayi jümain usar yeldsin tola, tede ulahi tiZi nerlehdn 
jüma. Izraili yan-töröin halahani hüldd time proroyut ólon jabahan 
jüma. Bidd yada Isaija, Jerimija baha bisi baranda yada árban 
Zoryön proroyudi nomlohon nomtoi bidd. 

Tede proroyut Izraili, ali bisar yelyddd, Samarin yan-töröin 
halasa bori ügdi bolhoni usar úrit yelhdn jüma ; tiyddd baha tede 
proroyut Judein yan-törö, ali bisdr yelyddd, Jerusalimi usar tere 
hamnara-butara hürat, dayiat höröksö botyo geZi, urdanhan aban 
yelhdn jüma. Tede ulad ajar urdanha aban messidd jün bolyob, 
baráni úrit yeleíi jabahan jüma. Tünhd yadna tede ulat sine toktóli 
ujalyain usar tűni üyihan sek ügdi derd batabolyo geJi, tünhd yadna 
baiya zon onyo-tergedd oyiöt, ünen buryanda mörgöyö geZi, urdanhan 
aban dülyahan jüma. 

XII. Huryar. 

Vavilondo olzologdohoni usar. (A babyloni fogságról.) 

Izrail ulahi yödüi-sgi buryanda borü jabaZa nügelye-sgi bolha, 
tedeni yödüi-sgi buryanha borülhan-sgi, buryan uni bolsöro tedeni 
nügela gemsiyigi yülahdn jüma. HüldeZi jeryddd, tede ulahi zemein 
üzülyin tola Samarin ydn-tÖrögi Assirin ulatta bori buta hamna 
hiirgülülhdn jüma, tiydddn árban aimag tusa bori butahan jüma. 
Tűni hüldd nöyödüi bolöt, Judein ydn-oron baha tlsehdn jüma. 

Vaviloni ydn Navuyodonosor Jerusalimi butahamna högöt, 
Judein zoigi ólzol&o omogloZo abasahan jüma. Vavilondo onyo ter-
gendd mörgöyö zerge, tünhd yadna tobhön jümada itigeyd zerge baihan 
jüma: tisdrd Judei ulat tende tere olzodo baihan-sgi ünen hain 
hüzega oyio ügdi jüma. Tede ulat-ha Daniil gdsi yünin jeye ariün 
zergetd prorok yün jabahan jüma. Tere Daniilain yurban yani-
nöyörin Vaviloni ydni onyondon mörgö ügdja tola, yaltai sol- so yajülhan 
jüma: tigdt tedeni buryan yaiyalta yairdra tenddhdn yalyülzi 
abhan jüma. Daniil-sgi örsö ügdi barahutta id'ülyin tola isian-
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ddn yajülhan jüma, tet tede barakudin Daniilagi jdya-sgi ügdi 
jüma.l) 

XIII. Huryar-

Judei ulahi olzologdohoni hüldeyi baidali usar. (A zsidó nép álla
pota a fogság után.) 

Uülde&i jeryddd, Persin Kir gasi yan Vaviloni dailaja abahan 
yoina, Judei ulahi Vavilondo olzodo baihin tabiulhan jüma. Judei 
ulat bisi zonör nilyddd, buyani ünetd sa£in ügdi ulahi, ünen buryagin 
taniülya teisen bolyokon jüma. Judei ulat Vavilondo olzologdoyöhon 
yoiso, dayin onyo-tergendd mörgöyö mörgöli zergedd orö ügdi jüma. 
Tede Judei ulahi egén türii sazangin tola mösíyiöz'ö yarsalkan, Grek 

jahatai, Sirin yan Antioy gasi yan. 
Makkavein Juda gasi dütdjd tere Antioyotoi zühen böriör 

tulalsakan jüma; tere aya dü yojar zoiyo hula tataza abahan jüma ; 
tígdt tünhd yoiso Judei idahi, Rim ulahi taha düsa ürisard dürisard, 
ene Makkavein aimag tomirzo jabahan jüma. yristosoin töröyö sakta 
Judei ulahi yan írod gasi yan baihan jüma. 

Judei ulahi je-fónsin yristosoin tengrihd büza jeryd zergein 
usar, tere yazar derd bisi yaduhi deli yan bolyo geii, hanaydha ülü 
hand ügdi jüma; tünhd yadna tere yristos baiya bisi zoigi baráni 
Judei ulahi meddndd orülya, tiyddd tede Judei ulat juydr-sgi dutan 
ügdi, yündetdi-sgi, éaryaza-sgi hüya gézi, hanaydha ülü hana ügdi 
jüma. Nögö bisi ösoyön zonin buryanda ünard itigeSi burya inaglaZa, 
huryanda nai tabi£i jabahan jüma, tünhd yadna yristosoigi tengrihd 
bűéi jeryddd yazari ydn-oro bolyon batalya ügdi, yari teűgrin ydn-oro 
bolgon batalya gézi, baha manda aborali üntd jabadal zd£a oyö, tigdt 
üyehin amiorüldt mónyö nahanda orülya gézi, itige&i jabahan jüma. 

XIV. Huryar. 

. Jisus yristosoin torkon zergein usar. (Jézus Kr. születéséről.) 
Jisus yristos ariün Maria üyinhd miyan bejeid bol£o törkön 

jüma. 
Ene marii eMn buryaríi eye yada Juda gasihd utya ozürtai, 

Daviki3) aimayaha yarhan jüma. Tere Marija, tere aimaya ariün 

í) Mit sem csináltak. 
2) Davidi helyett. 



BUEJÁT NYELV. 2 0 1 

Josif gasidd, begin arigi yadalyaía absa jabayin tola, yar ddlyaza, 
tűni gergen bötö bolyülhan jüma. Tere Marijayaha Jisus yristosoin 
tóróyin usar tündd dülyayin tola, buryan tündd yavriil gdsi angeli 
ilehdn jüma. Tere Marija angelha árig üyin zergdrd jabayajd dülsa 
medat, ene bajarta dülyabarigi yariüdan iigdi, oindo toktöza abalian 
jüma. Tigdt esegein zarlig-buyani yöbün yaysa nügelhd bisi mani 
yün zerge-mnai bejedd abhan jüma. 

Jisus yristos Judein Viihliem gdsi yorodto törökön jüma. 
Jisus yristosoin törhöni hülar egén türü tündd zün toloha jerlidn, 
erdemtd borü haryartai baihan ulat mörgöhön jüma. Judei ulahi írod 
gdsi yan tere jerhdn erdemtd ulat-ha medat, tünhd yadna proroyudi 
ene sakta messin töröyö gézi, urdanhan dülyahani medat Jisusagi 
yardayaja zoriglon hanahan jüma. Tere jün derhd tizi zoriglozo 
handb geyddd, tere Jisusagi yazar derd yan bolyo gézi hanaza, 
yan-töröjö aldayab gézi, herihdn jüma ; tiyddd Jisusagi yamta alal-
sayab ge£i, Vithliem yorot törinyi bisiyan albatai yöyöinyi baráni 
olya gezi,zarlig ögöhön jüma. Tihdn-sgi Jisus aboragdahan jüma. 
Angel Josifto Jisustai Jegipet gdsi yazarta osoyo gézi záriig bolhon 
jüma; tűni hülar Irodi uyensdrd, me-tere angelin Jegipet-hdn Judein 
yazarta hÖröksö osoyo gézi, záriig bolhon jüma. Josif ene záriig 
dülza, buryani zarliydr yalilein Názáret gdsi gorotto osohon jüma. 
Jisus gasi yür yada aboraksa gasi yür. 

XV. Huryar. 

Kerese zülgeyin deli uhanda sunyüldsa Joannain usar. (A kereszté-
léshez hasonló fürösztést végező Jánosról.) 

Ariün Joanna gdsi Zayari Jelisavet yojari yöbün, Jelisavet 
eyen yada ariün üyin Marijagi abaga egesi. Tere Joanna töhö ügdi 
beja barlza, yeir yazarta jabahan jüma. Proroyut tere Joannain 
usar urdanhan yoiso yelzi jabayada, tűni messin urda jabasa gézi, 
zdza yelhdn jüma, tailéa yelyddd, ene yada bisi\ yüni urdan jabüsa 
gasi jüma. Tere Joanna yada baráni nügelin gemsülhdn jüma, 
tiyddd yürtd orülza, nügela gemsihdn ulahin Jordán yoli uhanda 
sunyülza, kerese zülgeyd bötö uyahan jüma. Tere Joanna Jisus yris-
tosogi öhöni kerese zülgeyd bötö ugahan jüma, Jisus yristos yada, 
kerese züyddd sunyaya uhagi ariülyin tola, tere Joannaha kerese 
zuyd bötö uyalya abahan jüma. Jisus yristosoin kerese züyd bötö 
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uyagdaZa haiyada, ariün amisyul derén nüdendd yaragdaZa, derhd 
buhan jüma, tiyddd oktorgbho esegein si mini inag yöbün bainas, 
samar haráni yairlayab, gehdn dün dülyahan jüma. Joanna Jisus 
yristosoin daida-delyein yün-bügedegi nügelhd, tünhd yadna nügeli 
tola zemedd or£o sügdehdn zergahd tonilyoyojd tola jerhdn ge&i 
gersilhdn jüma. 

XVI. Huryar. 

Apostolnuhi ilyaZa abahani usar. (Az apostolok választásáról.) 

Jisus yristos, kerese züyd hötö uyagdahand yoina, yeir yazar 
osozo, dösö yonosöro tende masag barihan jüma. Jisus yristos, 
sabinhá,1) ali bisar yelyddd, apostolnuhá ilyaza abyada, yaZüda 
erekten gat, mini yoinöho dayaZa jabaktan gézi, yaysa tiyetye&i 
záriig bolöt, ilyaza abhan jüma, teden yada tinsdrdn me-tere baiya 
zarligin dürgeZi jabahan jüma. yristos árban yojar ime nertdi apos
tolnuhi ilyaZa abhan jüma : ariün Petr, tigdt tűni dü Andrei, Zave-
dein y'óbüt ariün Jakov, ariün Joanna yojar, ariün Filip, ariün 
Vartholomei, ariün Mathei, ariün Thoma, Alfein y'óbüt ariün Ja
kov, ariün Juda yojar, ariün Simon, egén hüldeyin yristosoigi 
yudaldaZa zdza ógóh'ón Iskariotskoi Juda. Apostol gehdn nerein yür 
yada ildgdehdn gasi yür. 

XVII. Hurrar. 

Jisus yristosoin huryari usar. (Jézus Kr. tanításáról.) 

Marii eZin buryan Jisus yristos sabinha dayülZa jabaZa, 
yorot-hudyudar-sgi, bisi yód'ó yudar-sgi hühan zondo oktoryoin oroni 
jevangelin huryar tardZa hurgahan jüma. Jevangeli gasi yür yada 
hain huryar gasi yür ; oktoryoin oron gasi yada buján yeyend tola 
buryanha yaira abya, tigdt yristostoi-sgi, ariün-sgi ulahar baiya 
m'óny'ó nahan. Jisus beja usar yügi aborayin tola bejeda yün beje 
absa, yün bejetd zergetd bolZo jerab gézi, yelhdn jüma, time zergeja 
tola yamog degür nügel-sibila gemsiktüi, namda itigektüi, tigdt mini 
huryarha bü yaraktui gézi záriig bolhon jüma. Tere Jisus beje bodor-
yon todoryoyodo, yairdra baiya öbÖsö-sabasigi edegeZi, sötyörnühi 
ülden yaryaZa, üyehdn ulahi yol orülZa, bodorZo todorhon jüma. 

l) sabinat-ioí. 
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Tere Jisus yristos bejárd baiya buja yeyin üliger manda üzülhdn 
jüma, tin-tin gehe daruyar jabaya, nomoyonör jabaya, bejeda asaéa 
dáZa jabaya, yaramnaza, örbödöéö jabaéa, Örösöltöi jabaya, ünen 
huryari usar züryeléi jabaya bujangi üliger üzülhdn jüma. Tere 
Jisus yristos tizi hurgaya zabhurta, yaisin ge&i mörgöyö zergetdi 
bidd, tünde-mnai marii huryan ügdi, oyión ügdi huryahan jüma, tlZi 
huryayada bisi ulatta üzülyin tola yaysa yüni nürta Inain jüma yasi 
ulalii deli yeyi-mnaiyoriéo, manda : ai esege-mnai geíi zayalása zal-
barilda huryaza, zaza ögöhön jüma. Tere Jisus yristos esegeja aldar 
üzulzi, duraindürgeyin tola huryartajabadaltabolhon jüma. Zonyana 
yánáha Jisus yristosoin hurgar dülyajajerhdn juma. Tiyádá hurgar-
tan buryanda yaysa borü durara jabaéa, nügeltd jabadald oyiyojá 
durld ügdi ulat, oro ügdi jüma; tün derhd bolzo, Jisus yristosoin 
huryar tede ulahi hand zobön barahan jüma, tünhd boléo tede ulat 
Jisus yristosogi ada-üzeyd hanatai bolhon jüma. Time ulahi egan1) 
oloni, Jisus yristostoi zöb-ügdi mejetdi, nomdo hurydsa, nomso gézi 
nertdi ulat, tigdt baiya ulat-ha baranha ülügdr nom oilyan dürgezi 
jabanamda gézi hanaza jabahan farisei idat. Ene nomdo hurydsa, 
nom oilyon dürgdsi ulat tiéi jabahan-sgi, bujansa ulat bisi, yari 
jürüdd nüdd meyelási ulat jabahan jüma. Jisustai zöb-ügdi mejetd 
ulahi Jisusi ada üzeyen yard yarahdr tűni alayaja züryelzi, tere 
yara handya dürgehdn jüma. Árban yojar apostoli nege Juda Iska-
riot geéi apostolin, Jisusagi yusin sagan yiryag möngör tede ulatta 
zdéa ögöhön jüma. 

XVIII. Huryar. 

Jisus yristosoin zobohon üyehdn yojari usar. (Jézus Kr. szenvedé
séről és haláláról.) 

Jisus pasya gási jeye ödör baiyada, üyehdn jüma. Jisus yris
tos, hűli üdééin idandd apostolnuhara hüyada, jamar-sgi itigehdn 
yüntái yayason ügei, yamta jabayab geéi, tede apostolnuhá itigül-
ydjd, yristosoin miyan suha yojarta yürtelgein ariün nüsa ime 
zergar nomloéo bután toktól yehdn jüma: ulán talyan yeleme abdt, 
tüná adislaza, apostolnutta: ene mini beje geéi yélezi ögöhön juma, 
tigdt ajayatai vinogradna uldn arryi abdt: ene mini nügel oyiyin 

1) egein helyett. 



2 0 4 BÁLINT GÁBOE 

tola, atyakan suhan ge%i, apostolnutta yelhdn jüma. Ene zergetd 
jümai bütan toktóyoda yüni buryantai sine ujalyain toktól yehdn 
zerge bütdhdn jüma. Jisus Xristos ene üdesin idani hüldd yün zer-
getdjd tola, yaysara ondó bolzo, zalbaril yehdn jüma, tiyddd esegejd 
zaryu duran yojárta bej a totyoso ögöh'ón jüma. Tiyd yeriddn Juda, 
Jisusagi baridt abdsayin tola, seregi ulahi dayülza asarhan jüma, 
tigdt tede seregin ulat Jisusagi baridt, Kajafa gasi ayalaksa lamada 
asarhan jüma. 

Ene yeridd Petr apostol, yristosoin sabi-ju-s? geéi huryada, 
iigdi, ügdi, bisib gehdn jüma; tigdt tihdnd tola hülddn jeye gem-
sihdn jüma. 

Kajafdhan Jisusagi Pilatta asarhan jüma, tigdt tende asarat, 
tolyoi derén dologonoin deli yatyurtai jümar yehdn ydn-malyai 
öm'ótyöhön jüma; tizijerdt kerestd yadahan jüma. Jisus yristos 
hűld amindyür: aiesege, yarta-sni amisyul hüneha ögönöm geii yel
hdn jüma. ízi yelhdnin hülar amisyul hünehenin bejdhdn yayasan 
yarhan jüma. Jisus yristosoÍ7i üyeyddd naranyirtehdn, yazar yödöl-
hőn jüma, tiyd yirldd ólon ülehdn ulat yolorzo, bodohon jüma. Jisus 
yristosoin üyel tayil bolhon jüma : terejün derhd ifi* bolhon jüma-b 
geyddd, baiya nügeldtolamöfryö üyeltd bolhon, baiya baran yün biige-
ddin nügeli tola buryani ünen zaryuta süberigi dürgeyd doliöto tayil 
bolhon jüma. 

XIX. Huryar. 

Jisus yristosoin ami orhoni mar. (Jézus Kr. föltámadásáról.) 

Jisus] yristosoin üyehdni hülde, bejen yursakta yülhdn jüma. 
Zöb iigdi mejetd idahin, Xristosoin amioryo zergein usar urdanhan 
yelhdn yürin medehdn jümat-at, Jisus yristos tzzi yelhdn yürnehdr1) 
amioryoi gézi, yarür tabihan jüma. Jisus yristos üyehdnd hulde 
yurbatyi ödÖrtö ami oröt, apostolnutta jer£i üzegdehdn jüma, tiyddd 
apostolnuhin nüdard yaryaha bolyo, yarara bartáa üzat, ami orzo 
bodohonin usar itigel jada ügdi jüma; tigdt Jisus yristos, apostol-
nudara dösö yonsóro jabahan jüma; tede apostolnutta baiya delyei 
degiir baiya baran yün bügededd ünen bujangi jabadal tardya gehdn 
jüma, nügeltd jabadalha borülülan terielülyd gehdn jüma ; tere nü-
geltd jabadald gemsülyd gehdn jüma: tiyedd tede apostolnudi hur-

*) yür-net (szavak)-tói. 
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yari nayur sagnaza aban ügdi, ünard oindo abhan yugi kerese zül-
gezi, cerkovUo töto bolyon nilülyd ge£i záriig bolhon jüma. Jisus 
yristos, kerese züyci zerge toktóyodo, esege, yöbün, ariün amisyul 
ünen buryan ge£i manigi huryahan jüma. Jisus yristos apostolnutta 
•nügel tabiülya erye yüsi ögöhön jüma, tlgdt jeye yaiyalta, yüni 
ye£i bolso ügdi jümaigi, buryani yüsar, yeyd yüsi ögöhön jüma. 

Hülddn Jisus yristos apostolnuha bidd oktoryodo degdeéi yar-
han jüma; tigdt tünhd yoiso bori aldarta bolhon buryan-at, yiin zer-
getd-at, baran baiya jümdha ídü dere zergetdjdr baiydsa jüma. 
Jisus yristos oktorgodo degdezi yaryada, apostolnutta sági muyarda-
sdra cerkovitojá-sgi, jamar-sgi yristosoin sazanta yündr yayasan ügdi 
baiyabgezi ama ögöhön jüma; tünhd yadna dayi hülin ödörtö amida-
sgi, iiyehdn-sgi ulahi süyaja dayin yazarta büza jeryab gézi, ama 
ögöhön jüma. 

XX. Huryar. 

Ariün amisyuli apostolnud dere bühani usar. (A szentlélek leszáll 
az apostolokra.) 

Judei ulat zil bori buryani nomi yüli ögöhön ödór jeye ödor-
losö jüma; ene ödórin yada tede ulatta tabityi ödör geíi, nertdi 
baiyan jüma. Mön ene ödörin apostolnut, ariün nom uydnlaza oil-
yoyin tola, ariün amisyuli abahan jüma, tigdt tűni abyada apostolnut 
buryagi bori inaglaya zergetdi bolhoná bejedd medehdn jüma. Apos
tolnut ariün amisyuli abahar, zühen borin yelar yelelsetsihdnjüma. 
Ene buryani yairan yada tede apostolnudi baiya baran zondo jevan-
gelin huryar taráya gehdni tendeg bolhon jüma. Ti£i baiyada ariün 
amisyulda huryülhan ariün Petr gdsi apostol bori ünetd huryar 
yeléi, tere huryarara ólon yügi ujarulhan, jevangelin ünen huryarta 
itigülhdn jüma, tiyedd yurba minga yüryd zon yristosoin sazinda 
orohon jüma. Tigdt tere Petr gasi-sgi bisi-sgi apostolnudin buryani 
yüsar buryani jeye yaira üzülen yehdn jümat; tedeni huryar yada 
buryani uyandan oilyülza orülhan huryar, time huryarar tede apos
tolnut zoigi bügede bügedar yristosoin sa&anda orülhan jüma. Ariün 
amisyul me-tere tabityi Ödörtö bülyan ilagdeyadd, buryani yiísin 
yüli ögöhön me-tere ödör, buryan sine yüli dülyayin tola ildgdehdn 
jüma. 
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A mongol nyelvnek négy főnyelvjárása van, u. m. : khalkha, 
csakhar, dzungari vagy kalmük és burját. Azonban e négy nyelv
járás alapjában véve annyira egységes, mint maga a mongol 
typus, melynek még árnyalata is alig van; mert ugyanis ha egy 
a Góbitól éjszakra pásztorkodó khalkha mongol mellé odaállíta
nánk egy földmivelö csakhárt a khinai fal mellől, egy dzungarit 
vagy kalmüköt a Volga partjáról és egy vadász burjátot a Bajkai 
körüli hegyekből, e négy egyén közt, leszámítva az arcz pirosabb, 
barnább vagy halványabb színét s az öltözetet, oly nehezen tud
nánk különbséget tenni, mint négy tyúktojás közt. 

Csaknem ugyan ezt mondhatnók nyelvöket illetőleg is, mert 
ha e négy egyén egymással való beszédét figyelemmel kisérnők, 
bizonyos szóhangok eltérő kiejtésén s egyes tájszókon kívül egyéb 
lényeges elütést alig észlelhetnénk. Tehát e négy nyelvjárás meg
különböztetésének alapja leginkább bizonyos betűk vagy szóhan
gok elütő kiejtésében s egyes (még törzsenként is mutatkozó) 
eltérő alakú és jelentményű, de csak gyéren különböző gyökű 
tájszókban keresendő, míg az alaktani eltérés igen csekély, minél 
fogva mi sem volna könnyebb, mint a mongol nyelvet a népnyelv 
alapján egy becsületes irás segítségével egységessé tenni. 

Mind ezen nyelvjárások közöl mégis legtöbb eltérést mutat föl 
az éjszaki burját, melyet Castrén khorini (Bajkálon túl), tunkini 
és nyizsnyeudinira (Bajkálon innen) osztott. Az én forrásom egy
szerűen éjszaki bajkalinak nevezi azon nyelvjárást, a melyben : 
a) a többi mongolságnak k, k, c, j , s, c, g mássalhangzóji y, s, z, 
h, s, z-re változvák, s a í , d, n, l mássalhangzók pedig az i hatása 
folytán, i, d', n, l-re lágyulnak, a melyben (3) igen sok rövid ön-
hangzó eltűnik s az esetragok sokszor igen összezsugorodnak, s a 
melyben j) a személy-névmások különösen az igéknél egészen 
ragokká lettek. 

Ezen éjszaki burját nyelvjárásban a mássalhangzók ezek : 
k (szótag végén), y, y, g, h,j, n \ s, z \ t, d, d\ s, z, n, n \ p, b, m \ 
r, l, l. 

K, s, t, s, p(bj kemények, m, r középek, a többiek gyengék; 
kemény végű szóknál a rag kemény, gyenge végűeknél gyenge 
mássalhangzóval következik, középek után hol kemény, hol gyenge 
áll. K, t melyek a szó végén már g, d alakban is előfordulnak, 
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önhangzón kezdődő ragok és képzők hozzá járúltakor g, d-ie 
gyengülnek; az n pedig hasonló körülmények közt ng-re oldódik 
föl. A t, mely gyakran a többi mongolság s-ének felel meg, az s 
rag v. képző előtt el szokott esni ép úgy, mint az s a kalmukban 
a c rag előtt, péld. kaim. teci (tesci) «tűrve», bur. dasa (datsa 
helyett) gyakorolva. T az i előtt különösen a génit, és accus. 
esetekben /i-ra szokott változni, mit úgy lehet érteni, hogy a t 
előbb s-re s csak ebből változik /i-ra (lásd a névragozási minták 
II. csop. y) alatt. A vég n, mely e nyelvjárásban w-vel váltakozik, 
hol elesik, hol megmarad. 

Az önhangzók, melyekre nézve ezen nyelvjárás a kalmükhöz 
áll legközelebb, a következők: a, a, e, i, o, ö, u, ü; tehát van 
nyolcz rövid önhangzó, melyeknek ugyanannyi hosszú felel meg; 
az i-vel elül vagy hátul hangzó ikerönhangzókat alkothatnak. 
A többi három nyelvjárásban előforduló q, (magy a), mely a és o 
közti hang, az én forrásom szerént nincs megkülönböztetve s így 
a helyett hol a, hol o áll. Önhangzóira nézve azért mondám e 
nyelvjárást legközelebb állónak a kalmük nyelvhez, mert a 
khalkha mongol irodalmi nyelvnek kétszótag s y, g, j , által jelölt 
hosszú önhangzóji összevonva csaknem mindig azonosak mind 
két nyelvjárásban pl. 

irodalmi: khalkha: burját, kalmük: 
ayola hegy ölq, üla 
idegen étek ide b. irtán 

k. idan 
Uerije varjú . . . . . . . kerie b. verd 

k. kérd 
sibayon madár sobö b. k. sobün 
sayo- ülni só- b. hü-

k. sü-
gayon száz gön b. k. zün 
barayon jobb barön b. k. barün 
bayo- leszállani bö- b. k. bü 

stb. 
Az önhangzók sorakozására nézve e nyelvjárás majd a kal

mükhöz, majd a khalkhához közeledik inkább; a kalmükhöz 
abban, hogy a, e önhangzós szótagokra közvetlen u, ü önhangzó-
sok következhetnek, míg a khalkha kiejtés szerént inkább o, ö, 
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minthogy ez utóbbiban az u, ü, kezdő szótagon kivül egyebütt 
gyérén fordul elő; a khalkhához közeledik a burját abban, hogy a 
önhangzós szótagra leginkább a s o-ra leginkább o szeret követ
kezni, pl. burj. khal. abya veendő, olyo lelendő, bolyo leendő, bur. 
töryö khal. töröfcö születendő, míg a kalmukban abyu, olyu, bolyu, 
törökü stb. Átalában a burját az egyhangusítás felé hajlik, innen 
a többi nyelvjárásbeli alági ölve, bariéi fogva, bolokci lévő, törökéi 
szülő, születő, yorikéi tiltó stb. szók a burjátban alaza, bariZa, 
bolöso, törosö, yoriöéo stb. alakot öltenek. 

Az én forrásom szerént az d és e a szóban lévő nyelvjárás
ban nincs megkülönböztetve, azonban a kalmük kiejtés és Castrén 
észlelete után határozottan kimondhatjuk, hogy a nehéz a-nek 
leginkább képzőkben és ragokban van helye, míg egyebütt s így 
köthangzóúl csak a közép e a helyes igy: gertd házba, házban, 
yelyd mondandó, de yelen iigdi mondatlanúL Maga a khalkha 
nyelvjárás a nehéz d-t az a fölhangúsításán kívül szintén csak 
hangsúlyos képzőkben és ragokban alkalmazza. 

N é v s z ó . 
A névszók a burját nyelvjárásban is épen úgy, mint a többi 

mongolságban, végződhetnek mindenféle önhangzóra és a követ
kező mássalhangzók valamelyikére: k(g), n, t, d, n, m, r, l. 

E szerént a névszók mind a többes képzése, mind a ragozás 
tekintetéből két csoportra, az önhanzón és mássalhangzón végző
dök csoportjára oszthatók. 

A legáltalánosabb többesképző a t (d), mely az n-en kívül 
egyéb mássalhangzón végződő szókhoz u, ü köthangzó segítségé
vel járul, míg az n végzetnek egyszerűen helyébe lép így : buryan 
isten : buryat, nojan, úr, előljáró : nojat, ydn király: yat, yöbün, 
gyermek; yöbüt, barlak szolga; barlay-u-t, serek sereg: seregüt, 
nom tudomány: nom-u-t; ul-a-t emberek (ismeretlen gyökből) ; 
ger ház : ger-ü-t stb. Az önhangzón végződőkhez a többi nyelv
járás szerént s-nek kellene járulnia, de az s e nyelvjárásban h-m 
változott, /i-val pedig szó nem végződhetvén, e nyelvjárás úgy 
segít magán, hogy a h-hoz u, ü köthangzóval hozzá adja a í ren
des többes képzőt, így: bara-h-u-t tigrisek, juma-h-u-t holmik, 
düre-h-ü-t képek, alakok, üile-h-ü-t tények, ügyek stb. Ilyen ket
tőzött többbes a khalkha népnyelvben is fordul elő, mint: ere-s-öd 



BURJÁT NYELV. 209 

férjek, ya-d-o-d királyok, mely utolsó a burjátban is megvan 
yad-u-t alakban. 

Hogy ödör (nap) a többesben ÖdÖr-h-ü-t s nem ödör-Ö-t, 
annak lehet betudni, hogy a h-u-t, h-ü-t többesképzőnek mivoltát 
a nép nem érti már s így azt mint önálló képzőt alkalmazza. 

Apostol-nut (apostolok), lama-nat (papok), sabi-nat (tanít
ványok) szóknak többes képzője az irodalmi buryannuyot (istenek, 
istentársak)-ra emlékeztet, melyben nuyot nem más mint niűi'ór 
(több. nuJíöt), «társ» szó többesének változata. Láma (pap), sabi 
tanítvány, valamint minden okos lénynek önhangzón végződő 
neve a többi mongolságban nar, ner (nar) itöbbesképzőt vesz föl. 
Ezen éjszaki burját nyelvjárásban csupán egy szót (inaglasinar, 
szeretők, önöttek) találtam e képzővel. Castrén Schiefner A. által 
kiadott nyelvtana szerént a nut, nüt többesképző a török eredetű 
(?) lar, lar képzőnek nar, ner változatából állott volna elő. 

Végre buryasol istenek (buryán-ból) szintén különös többes
képzőt mutat, melynek hasonmását a khalkha népnyelvben ura-
col művészek (uran-ból) mutatja, s alig ha nem cölyan (gyülekezet, 
összeség) szónak a rövidűlete. 

A -tai, -tdi, -toi, -töi melléknév végzetű főnevek többese 
ugyanaz, mint a többi mongolságban t. i. -tan, -tan, -ton, -tön ala
kot ölt a föntebbi végzet, így: amitai élettel biró; amitan élő lény, 
állat, állatok, öritöi adós. öritön stb. 

A .névragozás. 

A nominativusnak esetraga nincsen. 
A genitivus ragja rövid vagy ikerönhangzón végződő szók

nál in, a hosszú vagy összevont önhangzón végződőknél gi (kh. 
gin) a mássalhangzón végződőknél i (kh. csak n után, különben 
in) s néha a, a, mely a többi nyelvjárásban is előfordul. 

A dativus-locativus ragja önhangzón és gyenge mássalhang
zón végződőknél da, dd, do, d'ó, du, dü a kemény mássalhangzón 
végződőknél ta, td, to, tö, tu, tii s a ya yd stb. végű igeneveknél ja, 
ja mint az irányulás tulajdonképi ragja, mi azt mutatja, hogy 
hajdan e két eset különböző raggal birt. 

Az accusativus ragja az önhangzón végződőknél gi, a más
salhangzón végződőknél i; az n végűeknél vagy csupán az n ele-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 1 4 
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sése vagy egyszersmind a gi hozzájárulása által áll elő az accusa-
tivus. Különösen élettelen tárgyaknál, kivált ha azok partitiv 
értelemben vétetnek, az accusativus ragja elmaradhat ép úgy, 
mint a többi nyelvjárásban. 

Az ablativus ragja rövid önhangzón végződőknél aha, aha 
(oho, öhö), mely a szó végönhangzójával egy hosszú önhangzóvá 
vonatik össze, hosszú vagy ikerönhangzón végződőknél yaha, gdhd 
(yoho, gölió), mássalhangzón végződőknél pedig ha, ha (ho, hö). 
Ezen rag a többi nyelvjárásban asu, dsü v. as\ es', as' az irodalmi 
nyelvben pedig ece. 

Az instructivus ragja ép úgy, mint a többi nyelvjárásban 
ctr, dr, or, ör, mely a szó rövid véghangzóját megnyújtja, a hosszú 
végönhangzó után y, g-t kivan, a mássalhangzón végződőkhez 
egyszerűen hozzátapad. Az n, n végűek e mássalhangzók elha
gyása után szokták e ragot fölvenni. Az ikerönhangzók vég i-je 
ezen rag fölvételekor j-vé válik. 

A eomitativus ragja tai, tdi, toi, töi, mely voltaképen nem 
egyéb, mint a birtokos melléknév képzője; az irodalmi nyelvben 
laga, Vágd, mely helyett a többi nyelvjárásban la, la s lar, Idr (n-ar, 
7i-dr) fordul elő. 

N é v r a g o z á s i m i n t á k . 
I. csoport. 

a) nom. aya bátya fi) abya vevés y)delyeiíölti., világ d) dü Öcs 
(abya-in delyei-n x) (kh. dü-g-i (kh. 

* ' * \abyin deleke-j-in) dü-gin) 
d.at. aya-da abya-ja , , . ,.. idü-dü 

'• * * delyei-da < 
aya } \aüXl9^ (du-dd acc aya-gij j(kh. abya- (dely^ 
(kh. aya-ig%)\ igl) Idelyegi \ dü 

dü-gi , . _, (abyaha [delyeigi 
abl. ayaha { * , A ,w ..,..,,, 

'* Ikh. abyas -, , . .., ,. du-gaha(kh. 
v * aelyeigana 7_ 

A dü-gds) 
instr. ayár abydr delye-j-dr (kh. 

delekei-ger) 
com. aya-tai abyatai delyei-tdi dütdi. 

x) x\z egyszerű i végűek is csak n-et kapnak, pl. yelasi-n 
{mondóé, mondásnak). 
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II. Csoport. 

fljnom. ulat emberek (3) gerház y) yün ember d) buryan isten 
(yöbüt gyér- (aimak (zon nép) (zan erkölcs) 
mekek) néptörzs) 

ger-i 
gen. ulah-i (kh.ger- yün-i buryan-i 

(kh. ulos-ín) in) yün-d (zan-g-i) 

yöbüh-i (t 
ger-d 
limay-a) 

dat. ulat-ta ger-td yün-dü buryan-da 
(kh. ulos-tö) (kh. ger-

tej 
(ulat j 
\ulah-i 1 

ger 
ger-i 

yu 
yü-gi 

(burya 
lburya-gi 

(kh. ulos-igi) (kh. ger- (zo-igi) 
wV 

abl. ulat-ha gerhd yün-hd buryan-ha 
(kh. idos-qs) (kh. ger- (kh. buryan-

es'J as') 
(uladar < mst. < 7 7 {ulahar 

jerdr yü-hdr burydr (uladar < mst. < 7 7 {ulahar (zon-or) (zan-y-ar) 
(kh. ulos-qr) 

com. ulat-tai ger-tái c. yün-tdi buryantai. 

A melléknevekről csak annyit jegyezünk meg, hogy a szár-
mazottakat a tai, tdi, sa, sd, so, sö, a kicsinyítetteket pedig a yan, 
ydn, yon, yön és sik képzőkről ismerhetjük föl. A fokozás előtét, 
alliteratio, ismétlés és mondattani szerkezet által fejeztetik ki, 
úgy mint a többi mongolságban, pl. jeye hain, nagyon jó ; sap 
sarán, igen fehér; yabyara igen v. egészen fekete; bara-baya, igen 
kicsiny, naran haranha ülügdr jeye a nap a holdnál sokkal na
gyobb ; baranha (bügeddhd) hain a leg- vagy legeslegjobb. Sem 
jelzői sem mondományi minőségben nem ragoztatnak, hanem 
csak ha főnév helyett állanak. Igehatározóvá az instructivus 
ragja által lesznek, pl. böyö erős; böyor erősen ; hüzektdi buzgó : 
hüzektdjdr buzgón; hain jó, mü rósz, böyö erős melléknevekből 
az igehatározók: haisa jól, müsa roszúl, böyösö erősen. Ezen 

14* 
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sa, sd, so, sö a so v. sö (ban, ben cf. kh. do-to belső) névutóval 
függhet össze. 

A számnevek ugyanazok, mint a többi nyelvjárásokban ; yan, 
yán, yon, yön képző által kicsinyíttetnek; -tayi, -tyi (kai. dukői, 
dükci, khal. doyar, d'ögár) képző által az alapszámok sorszámokká 
válnak, a midőn is a vég n elesik, pl. nege-tyi (gyakoribb tilrüni), 
yojar-tayi (2-dik), yurba-tyi (3-dik), dörbö-tyi (4-dik), taba-tyi (5-áik 
tabon-ből), zoryo-tyi (6-dik), dolö-tyi (7-dik), naima-tyi (S-áik),jehe-
tyi (9-dik), arba-tyi (10-dik). Az osztók, mint a többi nyelvjárás
ban, itt is yat, gát, yot, göt v. at, át, ot, öt képző, vagy csupán az 
alapszámok istmétlése által lesznek, a midőn a többitől eltéröleg 
a burját a másodikat az instructivusba teszi pl. nege negár (khal. 
nege-nége) egy-egy, dolón-dolöyar hét-hét. A gyűjtök képzője az 
általános ülan, ulán, pl. yoj-ülan ketten, dörb-Tdán négyen. Dayin 
(szór, szer) dabyar (rét) utántétele által az ismétlő és sokszorozó 
számokat kapjuk. 

A személy-névmások, leszámítva a hangtani átmenetet, ugyan
azok, mint a többi nyelvjárásban: bi (én), si (te, kh. ci), bidá 
(mink), ta (ti). A harmadik szemelyű névmás helyett itt is, mint 
a többi nyelvjárásban, ene (ez), tere (az) mutató név mások szere
pelnek. A személynévmások így ragoztatnak : 

nom. bi si bidá 
gen. mini sini jmanai 

\t 

dat. Inamda 
[nada 

(samdu 

acc. 
abl. 

isamai 
léamagi 

imám 

mani 

ta 
{tanai 
\ tani 
tanda 

tani 

\iű 

jnamai 
Xnamagi 
ínamáha 
Inadaha 

instr. jnamalar 
Inadalar 

com. {namtai 
Inadatai 

Hogy a harmadik személyü névmás valamikor az egün, eün, 
un(ö) volt, mutatja a nyizsnyeudini öhön, (pl. öhöt, ők) tájszón kívül 
az, hogy ene, tere minden nyelvjárásban csak un segélyével ragoz-

^samaha 

samalar 

samtai 

ímanaha 
imanha 
manar 

mantai 

(tanaha 
Itanha 

tanár 

tantai 
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ható így : gen. en-ün-i ez-é, terimi v. t-üni az-é; dat. en-ün-dü, 
ter-un-dü Y.tündü; acc. en-ün-i, ter-ün-i v.t-ün-i; abl. en-ün-hd, 
(endnhd) ter-ün-há v. t-ün-hd; instr. en-ünür, en-ü-g-dr, ter-ün-dr, 
ter-ü-gdr v. t-ü-gdr; com. en-ün-tdi, ter-iin-tdi, t-ün-tdi. A töb
besben az ede és tede úgy ragoztatnak, mint az n végű nevek. 

Birtokos névmásul e nyelvjárásban is a személyes-névmások 
genitivusa szolgál, mely minden változás nélkül a birtokszó eléjő, 
ha a nyomaték a birtokoson van és a birtokszó esetragjai után 
függed, ha a nyomaték a birtokon van. 

Tehát a birtokragozás semmi nehézséggel nem jár, pl. mani 
oktoryodoyi esege mani örigi öyin yairla égbeli atyánk a mi vét
keinket elengedni kegyeskedjél: sini öltök far a te bőséges kezed, 
de naidayada-mni (mini) reménylésemben, haná-mni bori amar 
bolno gondolatom egészen nyugodt lesz; nügeli-mnai arilyan yairla 
vétkünket megtisztítani kegyeskedjél stb. A névmások, valamint 
egyéb szók genitivus esetéhez a yi (kaim. ki, khal. ki) szócskát 
adván a független vagy önálló birtokos áll elő így miniyi az enyém, 
üniyi a tiéd, yen-d-yi kié ? yaniyi a királyé. 

A tulajdonképi harmadik személyű névmás hiányozván, az 
enüni (ez-é) és terüni (az-é) genitivus használtatik a birtokos harmadik 
személyének megjelölésére, a midőnis a birtok szorosabb megha
tározására vagy nyomatékosítására a népnyelv minden nyelvjárása 
azon szócskát használja, melyet a nyelvtanirók alanymutatónak 
nevezgettek, mely azonban nem egyéb, mint névmutató (az, a érte
lemben). Ezen szócska a mongol irodalmi nyelvben anu, inu, míg 
a népnyelvben n, ni, ne, an, on, en, ön alakban függed minden 
esethez. A burját nyelvjárásban ezen névmutató önhangzón 
végződő esetekhez n, mássalhangzón végződőkhez pedig in alak
ban járul. A genitivus n-je s az acc. #-je ezen elem hozzájárúl-
takor elesik, pl. jümain (jumagi-n) «holmiját, a holmit», ulad-in 
(ulat in) emberei(k), az emberek; yarta-n kezében, a kézben; yarar-
in keze v. a kéz által, yarha-n kezétől a kéztől, yartai-n kezestül 
együtt stb. 

Azonban tudnunk kell, hogy a mongolságban a birtok
viszonynak ilyszerü megjelelése csak akkor lehetséges, ha a birto
kos nem alanya a mondatnak, vagyis ha a mondat igéjének sz.e-
mélye különbözik a birtokos személyétől, ellenkező esetben az 
úgynevezhető alanyi birtokragozás használtatik, mely szerint a 
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birtokosnak melyik személybeliségét a mondat alanya mutatja 
pl. «én szeretem apámat, ti szeretitek anyátokat, ők szeretik 
bátyjukat* féle mondatokban az apámat, anyátokat, bátyjukat 
birtokviszonyt a mongol nyelv szerént nem lehet mini, tani, te-
deni genitivusok vagy n, in mutató elem által kifejezni, hanem 
alkalmazni kell az alanyi birtokragot, mely minden személyre 
egy> így : &* esegeja inaglanam, ta eye-ja inaglanata, tede aya-jd 
inaglana; de tere sini geri yü inaglana ő a te feleségedet kedveli, 
mert a birtokos személye nem alanya a mondatnak. 

A mongolok hiányos irása az alanyi birtokragot jan, jav, 
ban, bdn és yan, gdn alakban mutatja, mert a joyan, jögdn már 
össze van téve a ji (gi) accusativus ragból és jan, gdn alanyi 
birtokragból, mely szerént alig. tévedünk, ha ennek alapjául a 
régi egün harmadik személyes névmást tekintjük. A népnyelv 
szerént ezen rag an, an, mely a nominativust kivéve minden 
esethez járulhat, a midőn is az összetalálkozó önhangzók egy 
hosszúvá olvadnak s igen gyakran az accus. g-je is elesik, péld. 
aya-igi-an, ayaiyan, aydn (accus.) ayadö-an, ayaddn (dat.). A bur
ját nyelvjárásban ezen rag w-jét vesztvén a legtöbb esetben csu
pán a hangzó nyújtása kellene, hogy e rag jelen voltát mutassa, 
s így ezen nyújtást meg is tartottam, habár a forrásom ezt nem 
is teszi. 

Eövidség okáért példával mintegy képletileg fogom e rag 
összezsugorodásának módját föltüntetni. 

N é v s z ó k a l a n y i b i r t o k r a g g a l : 
a) nom. (öri'ö) aya kinek- (3) dü öcs y) ulat2) emberek, íör-

kinek saját bátyja hőn szülött 
gen. aXa~J" Ü (aX~^ (n) a~n > dü-j-d ulah-d (k. ulus-in-

kai. aya-in-an, kh. (dü-gi-d) an, ulati-a, ulah-
ayainyan) ia) 

dat. aya-dd (k. kh. aya düdd acc. idem, acc. gen. 
dan törkön-ö (törhön-i-

acc. aya-j-a (ayagi-a(n) dü-j-a *) d(Ö) 
(k. kh. ayaigi-an = stb. 
ayai-yan, aydn) 

yd gi-a helyett. x) De ydn-bol yáy-a, eh. yd gi-a helyett. 2) Ilyenek: yöbiit, 
gen. acc. yöbüha. 
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abl. ayáhá (k. kh. ayásán) dü-gd-ha 

instr. ayára (ayárán) dü-gdrd 

com. ayata-ja (k. kh. aya- du-td-j-d 
talján) bátyástól. 

Visszatérő névmás (reflexivum) e nyelvjárásban kettő van,u.m. 
Ör, Ör (irodalmi öber) és beje (test) s mind a kettő úgy alak mint 
használat tekintetében egyezik a khalkha népnyelvével, s mind 
itt, mind -amott alanyi birtokosragotx) vesznek föl; Ör leginkább 
a genitivusban, beje a többi esetekben s nevezetesen az accusati-
vusban használtatik. Őr-nek genitivusa alanyi birtokos raggal 
örio (kh. or-in-ken) s utána a birtokot jelentő szó birtokos ragot nem 
kap, pl. ÖrijÖ jumagi magam, magad stb. holmijét, Örijö nerein 
tola öröéo a magad neveért irgalmazz, örio durdr jerhdn ön szán
tából jött, beja (acc.) bariza jaba tartóztasd magad, bejdhd(n) doro 
a magamnál, magadnál stb. alább való. 

A kérdő-névmások közöl yen (kh. ken, kaim. ken ki, kicsoda) 
személy, jün (mi, micsoda) dolog, tárgy után kérdez s mindkettő 
rendesen ragoztatik; jün az acc. instr. és comitativus esetekben 
rc-jét veszti. 

Ali(n) («hol, ubi, vagy aut«) «melyik» értelemben főnevet 
kivan maga után s kettő- vagy többről használtatik. 

A kérdő és mutató névmásoktól származó névszók, melyek 
milyenséget és mennyiséget jelentenek, ezek: jamar milyen! 
íme (kh. elme) ilyen, time (kh. téime) olyan; yödiii (kh. Uedöi) 
mennyi ? edüi ennyi, tedüi annyi stb. Mind ezek mind a fönteb-
biek után a égi (sigi, kh. ci, cigi) «is» kötszót adván kapjuk a. 
határozatlan névmásokat, így: yen-sgi bárki, mindenki, jün-égi 
bárni, alin-égi bármelyik, mindenik, jamar-égi bármilyen, minden
féle, time-égi minden olyanféle, yödüi-sgi bármennyi, mind. 
A sgi minden eset után állhat, pl. alinhan-égi mindenik közőh 
Tagadó igével senki, semmi, semminő, semennyi értelmet kapnak, 
pl. jü-égi üza ügdib semmit sem láttam. 

x) De mondhatni <rtö-sni, örtö-múi tuhatai bolyo magadnak, 
magamnak hasznos lesz. 
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Igeszó. 

Az igeszó úgy a mint van, tehát a puszta igető a burját 
nyelvjárásban épen úgy, mint az egész mongolságban és törökta
társágban a parancsoló mód egyes 2-dik személyeként lép föl és 
alakjára nézve egyéb szóktól miben sem különbözik, végződhetik, 
mint a névszó, ön- vagy mássalhangzóra, miért is az igéket szin
tén két csoportra, az ön- és mássalhangzón végződök csoportjára 
oszthatjuk. A puszta igetőből készülnek a) a különféle igealakok 
és fí) a részesülők, igenevek és állapotjegyzők, melyekből aztán 
személyragozás és összetét által előállanak a módok és idők. 

Az eredeti igék jelentmény szerént átható igék vagy közép 
igék; mind ezekből -gda, -gdá illetőleg a-gda, e-gda, o-gda, ö-gdá, 
u-gda, ü-gda képző hozzáadása által szenvedő igék lesznek, péld. 
ala-gda-, aba-gda-, ol-ogda-, ög-ö-gdd: alá- ölni, ab- venni, al- lelni, 
ög- adni igékből. 

ül, ül képző által a többtagú, rövid önhangzón végződő 
átható igékből miveltető (megengedő s így szenvedő), a közép 
igékből pedig átható (és megengedő) igék lesznek, pl. alul (alá-
ölni), bariul- (bari- fogni), id'ül (ide- enni), örül (orö- bemenni) 
stb. Néha a rövid önhangzón végződő több tagúaknái csak a vég
hangzó nyújtása helyettesíti az ül-ül-t, pl. untára eloltani (iintará-
kialudni). 

Az egytagú mássalhangzón végződőkhez ül, ül helyett ya, 
gá, yo, gö (ya, yá, yo, yo) járul, pl. yar-ya- kimeneszteni (yar-
kimenni stb.), bol-yo- létesíteni (bol- lenni), bot-yo- fölkelteni (bot-, 
khal. bos- fölkelni) stb. 

Az iker vagy hosszú önhangzón végződőkhez lya, Iga, lyo, 
Igö járul, pl. hü-lya ültetni (hü- kh. só- ülni), bü-lya- (bü- leszál
lani), bai-lya állítani (bai- állani). Az önhangzón végződő egy-
taguakhoz akár lya, Iga, akár yul, gül járulhat, pl. ye-lgá csinál
tatni v. ye-giil-. 

r vagy -ra, -rá képző által átható igékből közép vagy szen
vedő értelmű igék lesznek, pl. ebde- elrontani, ebde-rá- v. ebder-
elromlani, unta- aludni, untára kialudni stb. 

-ha, -Isá, -Iso, -Isö, képző által származnak a kölcsönös vagy 
együttható igék, pl. ala-lsa- egymást vagy együtt ölni, yele-lsá vagy 
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'/else- együtt beszélgetni (yele- szólani, beszélni), tono-lso- egymást 
fosztogatni, stb. 

Részesülő a burját nyelvjárásban négy van. 
a) A jelen vagy általános idejű n. agentis képzője ksi (ksa, 

ksa, kso, ksö, kai. khal kei), mely a rövid önhangzón végződő ige-
tőkliez egyszerűen, a hosszú vagy iker önhangzón végződőkhez 
ja, gd, yo, gö szótag, a mássalhangzón végződőkhez pedig a, a, o, 
o köthangzó segélyével jarúl, de a mely a k kiesésével leginkább 
ása, asi, asd, öso, osö (yasa, gdsa stb.) alakban jelentkezik, péld, 
alasa ölő (ala-ksa) ab-asa vevő, kapó (ab-a-ksa) med-dsi tudó (me-
de-ksi) medasd id.; gdsi mondó (gé-) bol-öso való, lévő (bol-o-kso) 
bai-yasa álló, lakó, lévő (bai-ya-ksa). 

(3) A végzetlen múlt vagy tartós idejű n. agentis képzője 
rövid önhangzón vagy mássalhangzón végződő igéknél a, a, ö, o 
hosszú vagy ikerönhangzón végződőknél ya, yd, yo, yo, pédl. aba 
vevőben, kapóban lévő (ab-), alá ölőben lévő (alá-), ögo adásban 
lévő (ög-),hü-ya, ülőben lévő (hü-); bai-ya alióban levő (bai-) ye-gd 
tevőben levő (ye) stb. 

y) A végzett múlt idejű n. agentis és n. acti képzője han, 
hdn, hon, hon (a többi mongolságban ksan, ksdn vagyson, sen, sön), 
mely előtt az ige rövid végönhangzója eleshetik, a mássalhangzón 
végződök pedig köthangzót vehetnek föl, pl. jere-hdn, jerh-dn jött, 
abhan, abahan vett, kapott, ögöhön, öghön adott, zurhan írt stb. 

8) A jövő idejű n. agentis és n. agendi képzője ya, yd, yo, y'ó, 
yu, yü, mely az előbbivel egyenlő módon járul az igetőkhez, péld. 
yarya a ki nézni, látni fog, nézendő (yará-), abya veendő, jeryd jö
vendő, baiya állandó, öyö (ögy'ó helyett) adandó stb. 

Az a) y) o) alatti n. agentisek egyszersmind n. actionisúl 
szerepelnek, a y) alatti e minőségben nyomaték végett a zerge 
(szer, sor) névszót szokta maga mellé venni, péld. hula jabya zerge 
henye (üres) járás, henyélés, yarya ügdi zerge a ki nem menés/át 
nem hágás stb. 

Allapotjegyző (gerundium) szintén négy van; az 1-ső egyi-
dejüségi ger. ragja n, mely az Önhangzón végződő igetőkhez 
egyszerűen, a mássalhangzón végződőkhez pedig a, e, o, ö köt
hangzó segélyével járul, pl. ab-a-n véve, jere-n érkezve, jőve, 
bisi-n irva, bol-o-n léve, ala-n ölve, ög-ön adva stb. A 2-dik vagy 
módhatározó ger. képzője önhangzón és gyenge mássalhangzón vég-
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ződő igetőknél za, iá, ii, io, iö, a kemény mássalhangzón végződök
nél pedig sa, scí, so, sö, pl. hana-ia jaba gondolva járj, yulu-za ab-
lopva vedd el, já-ia mittéve, hogyan ? heriii jaba őrizkedve járj, 
óvakodjál, medül-ii jaba tudatva járj = engedelmeskedjél, muyar-
da-ia bolyo végződve leendő, végződhető. 

A kapcsoló ger. képzője rövid önhangzón és mássalhangzón 
végződő igéknél at, at, öt, Öt hosszú és ikerönhangzón végződöknél 
yat, gát, yot, göt, pl. üt léve (a- mutató elemből), ab-át véve, miután 
vett; bol-öt léve, tigdt aztán (teingat úgy mondva). 

A határvető ger. ragja sara, sara, séro, sorö, melynek a 
többi nyelvjárásban talá, tele felel meg. Ezen rag előtt az 
önhangzón végződő igék n-et is vehetnek föl, pl. üye-n-sará halá
láig, mig meghal; dösi yon-söro jabahan jüma ötven hálásig (na
pig, yon- hálni) járt ; tisará (teingeteV) míg úgy mondott = 
mire stb. 

Az igetőböl egyenesen képeztetnek még: a) az 1-ső végzett 
jelen idő egyes és többessz. harmadik személye ba, bá, bo, bö képző
vel, s ebből l hozzáadással a föltételes mód aoristusának 3-dik 
vagy általános személye, pl. botyo-bo ő felkeltett (én láttam), gege-
rülbá ő fölvilágosított (én láttam), bol-bo-l ha lesz; ft) lai, Iái, 
loi, löi képzővel a 3-dik végzett jelen, mely az általános ismert 
tényt fejezi ki, péld. ab-lai ő vett (a mint tudva van), bol-loi 
ő lett (a mint tudva van), bilái, belái volt, vala (bi hiányos 
igétől), f) S végre a föltételes mód aoristusának 3-dik személye ha, 
há képzővel, mely helyett azonban a bolha, vagy bolbol segédigé
ből s a tartós idejű n. angentisből való összetét használtatik 
így: ögo bolbol ha ad, abá bolbol ha vesz, vagy veszel, ve
szek stb. 

A módok, idők származása és a személyragozás. 
A puszta igetőhez -ktun, -ktiin, személyragot adván, kapjuk 

a parancsoló többes 2-dik személyét, tujai, tügái, toyoi, tögöi hoz
záadása által pedig ugyanezen mód egyes és többes 3-dik szemé
lyét így: ala-ktun öljetek, ög-ö-ktün adjatok, ala-tujai öljön ő, ölje-
jenek ők, ök-tögöi (ög-) adjon ő, adjanak ők. 

Az 1-ső (a) n. agentis jüma (holmi) melléklettel adja az 1-ső 
vagy tartós jelen 3-dik személyét, melyhez járulnak a többi sze
mélyragok, pl. tede jüma baran sötyörhö yar-ása jüma azon dolgok 
mind az ördögtől származnak (származó holmi); buryan amigi-
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iái yadalyasa absa jabasa jüma isten a te életedet folyvást védelme 
alatt tartja, tizi dudása jümab mindig így kiáltok. 

A 2-dik (§) n. agentishez b, s, oda, bdá, ta, tá személyrago
kat, melyek a személy-névmások rövidűletei, adván, kapjuk a vég
zetlen vagy tartós múltnak egyes és többes sz. 1-ső és 2-dik 
személyeit, a 3-dik személynek nincs ragja, így: egyes 1-ső szem. 
ala-b ölök vala, ögo-b adok vala, 2-dik szem. alá-s ölsz vala, 
ögo-s adsz vala; többes 1-ső szem. alá-bda, ögo-bdá, 2-dik szem. 
alá-ta, ögo-tá ; 3-dik személy alá, ögo, tehát maga a n. agentis. 
Ezen n. agentis mellett beldi segédigét személyragozván, a vég
zett múlt időt kapjuk, így: urdan yela belái-bidá az előbb beszél
tünk volt. Ugyan ezen n. ag. a bolbol «ha lesz» segédigével adja 
a minden személyű és számú aoristust a föltételező módban így: 
alá bolbol, ögo bolbol, ha ölök, ölsz, öl stb. ha adok stb.; ügdi ta
gadó szóval alá ügdi bolbol ha nem ölök, ölsz, öl stb. 

A 3-dik (y) n. agentis után a jüma-t személyragozván, kap
juk a 2-dik végzett jelent, így: abhan jüma kapott, kaptak (úgy 
mondják), abhan jüma-s, abhan jüma-ta kaptál, kaptatok (úgy 
mondják) stb. Ugyan ezen n. agentis bolbol segédigével adja a 
föltételező mód múlt idejét, pl. alahan bolbol ha az ember ölt 
(minden személyben változatlan mód). 

A 4-dik (d) n. agentis személyragozva a jövő idő, így : egy-
több. 3-dik sz. aláya, olya, öyö, 2-dik sz. alya-s, t. alya-ta, öyöi, 
t. Öyö-td; 1-ső sz. alyab, t. alya-bda, öyö-b, t. öyö-bdd. Ezen n. 
agentis után a beldi segédigét személyragozván kapjuk a jövő 
multat vagy az óhajtó mód jövőjét, így: alya bilai-b ölni fognék. 
Bolbol utántéttel a föltételező mód jövője származik, melynél 
nincs személy különbség pl. alya bolbol ha ölni fog (az ember). 
Ugyan ezen n. agentishez ha, ha, ho, hö képzőt adván és így 
személy ragozván kapjuk az óhajtó mód múlt idejét, pl. alya-ha-m 
öltem volna, öyö-hö-s adtál volna stb. 

Az 1-ső v. «-es gerundiumból származik a jelentő mód 2-dik 
jelen ideje a, d, o, ő mutató elem hozzájárulása és személyragozás 
által, a midőn is az n előtti önhangzó annyira rövidül, hogy egé
szen elesik, így: alan-a, alna, ögön-ö; ögnő (ő öl, ők ölnek, ő ad, 
ők adnak) 2 sz. alna-s, t. alna-ta, ögnö-s, t. ögnö-td, 1-ső sz. alna-m 
(b), t. alna-bda, ögnö-m, t. Ögnö-bdd. 
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A z i g e r a g o z á s á t n é z e t e. 

I. Parancsoló mód. 

Egyes, 2. szem. (ala ölj Több. ala-k-tun 
\ög(ö) adj ög-ö-k-tün 

Egy.-Több. 3 sz. (ala-tuyai 
lök-tögöi 

II . Jelentő mód. 

A) 1-ső vagy tartós jelen. 
Egyes. Többes. 

3. sz. {alása jüma most öl, rendesen öl (— egyes) 
(ögösö jüma most ad 

2. sz. < alása jüma-s (alása jüma-ta 
{ögösö jüma-s )ögosö jüma-ta 

1. sz. alása jüma-b alása jüma-bda 
ögösö jüma-b ögösö jüma-bda 

Péld. Ene yanalia yarasa jüma-b! ez honnan származik ? 
tere samáha yarasa jüma, az tőled származik, szokott származni. 

B) 2-dik jelen. 
Egyes. Többes. 

3. sz. jal-na ö öl, ők ölnek (most v. ezután) ( = eg\res) 
}ög-?iö ad, adnak 

2. sz. lal-na-s al-na-ta 
(ög-nös ög-nö-tá 

1. sz. al-na-m (bi helyett) al-na-bda (bidd h.) 
mda 

ög-nö-m ög-nö-bdá v. -mda. 

C) 1-ső végzett jelen (tapasztalati). 
Egyes. Többes. 

3. sz. {alá-ba ő ölt, (én láttam) ( = egyes) 
(ög-bö ő adott stb. 

2. sz. \alá-ba-s alá-ba-ta 
wg-bö-s Ög-bö-td 

1. sz. íalá-ba-b alá-ba-bda 
\ög-bö-b ög-bö-bdá 
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Péld. Namagi gazára id'agara satyabas, engem földi táplá
lékkal jóllaktattál; ene Ödöri bajartai gereldr gegerülbas gézi, sa-
mada bajarlanam, hálát adok neked, hogy e mai nap örvendetes 
fényével fölvirasztottál. 

D) 2-dik végzett jelen. 

2 

sz. 

sz. 

sz. 

Többes. 
( = egyes) 

alhan jüma-ta 
ög-ö-hön jüma-ta 
alhan jüma-bda 
ög-ö-hön jüma-bda 

Egyes. 
alhan v. 
alahan jüma ő ölt (úgy mondják) 
ög-ö-hön jüma ő adott stb. 
(al-han jüma-s 
(ög-ö-hön jüma-s 
\ alhan jüma-b öltem (úgy látszik) 
lög-ö-hön jüma-b 
Péld. buryan samagi jdyis yoriöhon jümab í isten mit tenned 

tiltott (tiltott van); si nahanda jün hain jümataib-si, tedena baráni 
buryanha abhan jümas ez életben a mi jóval birsz, azon mindeni
két istentől kaptad (úgy gondolom). 

E) 3-dik végzett jelen. 
Egyes. 

ala-lai ölt (a mint tudva van) 
ög-löi adott 
ala-lai-s 
ög-löi-s 

jala-lai-b 
\ög-löi-b 

Péld. buryani ünen süberidd éügddt yairain aldalaib ge£i mü 
jüma yeyahdn heríyd zergetdib őrizkednem kell a rósz cselekedettől, 
hogy isten igaz Ítélete által elitéltetve (tkp. «elitéltettem» mond
ván) kegyét el neveszitsem. 

F) Végzetlen múlt. 
Egyes. 

3. sz. 

2. 

1. 

sz 

sz. 

{; 

Többes. 
(— egyes) 

ala-lai-ta 
ög-löi-td 
ala-lai-bda 
Ög-löi-bdd 

sz. 

sz 
[ögö ad vala 
íalá-s 

1. sz. 

(ala ölt (épen most) v. öl vala 

(ai 

(al 
löc 

[ogo-s 
\ald-b  
lögo-b 

Többes. 
(== egyes) 

ald-ta 
ögö-td 
ald-bda 
ÖgÖ-bda 
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Péld. Jisus beja usar . . . . yün-bejetd zergetd bolio jerab 
geSi yelhán jüma, Jézus maga felől azt mondotta, «én mint ember 
jöttem.» 

G) Végzett múlt. 
Egyes. Többes. 

3. sz. (alá belái ő ölt volt (már akkor) ( = egyes) 
\ögö belái 

2. sz. {alá beldi-s ,. alá beldi-td 
X'ógo b ögö b 

Péld. törÖlyi oina uyányaha yarhan jüma ge£i urdan yela 
beldi-bidd, hogy a lelkiismeretet mellőzték, már előbb emiitők (tkp. 
emiitők vala). 

H) Végzetlen jövő. 
Egyes. Többes. 

3. sz. Ud-ya ölni fog, ölni kell (jövőben) 
\ö-yö (ög-yö h.) 

(se az egyes) 3. sz. Ud-ya ölni fog, ölni kell (jövőben) 
\ö-yö (ög-yö h.) 

2. sz. ial-ya-s 
lö-yö-s 

al-ya-ta 2. sz. ial-ya-s 
lö-yö-s öyö-td 

1. sz. (al-ya-b 
\ö-yö-b 

al-ya-bda 1. sz. (al-ya-b 
\ö-yö-b ö-yö-bdá 

III. Föltételező mód.x) 
A o r i s t u s. 

Minden személyü alá bolbol v. bolha (alábal) 
ögö bolbol (ögböl). 

M ú l t idő. 
alahan bolbol v. bolha , 
Ögöhön bolbol. 

Jövő. 
alya bolbol v. bolha 
öyö bolbol. 

l) J e g y z e t . A föltételező igének alanya e nyelvjárásban is 
accusativusban áll, péld. yuni ögö bolbol ha más (tkp. embert) ad ; 
yüni sumagi mukdá bolha ha más téged gyaláz v. megsért; yen sigi 
yügi mülulá bolbol, me-tere tere yüntájd zoyildo ha valakit megsér
tesz, azonnal azon emberrel békülj k i ; ezen mondatban a 2-dik 
személyü alany nincs kitéve, s csak zoyildo «békűlj» mutatja azt. 
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IV. Óhajtó mód. 

1-ső Aoristus i. 
Egyes. Többes. 

3. sz. (alya beldi 
\öy'ö beldi 

( = egyes) sz. (alya beldi 
\öy'ö beldi 

2. sz. (alya belái-s 
(öyö beldi-s 

alya beldi-td sz. (alya belái-s 
(öyö beldi-s öyö beldi-td 

1. sz. (alya beldi-b 
(öyö beldi-b 

alya beldi-bdd sz. (alya beldi-b 
(öyö beldi-b öyö beldi-bdd 

2. Aoristus 
Egyes. Többes. 

3. sz. (alá-hai 
(ög-höi 

( = egyes) sz. (alá-hai 
(ög-höi 

2. sz. (alá-hai-s 
(ög-liöi-é 

(alá-hai-ta 
\ög-höi-td 

sz. (alá-hai-s 
(ög-liöi-é 

(alá-hai-ta 
\ög-höi-td 

1. sz. (alá-hai-b 
(ög-höi-b 

(alá-hai-bda 
\ög-höi-bdd 

sz. (alá-hai-b 
(ög-höi-b 

(alá-hai-bda 
\ög-höi-bdd 

Múlt. 
Egyes. Többes. 

3. sz. (alya-ha 
(öyö-hö 

( = egyes) sz. (alya-ha 
(öyö-hö 

2. sz. íalya-ha-é 
(öyö-hö-é 

(alya-ha-ta 
\öyö-hö-tá 

sz. íalya-ha-é 
(öyö-hö-é 

(alya-ha-ta 
\öyö-hö-tá 

1. sz. alya-ha-m alya-ha-mda (-bda) 
Öyö-hö-m öyö-hö-mdd (-bdd) 

Jövő. 
oi/a bolbol öyö bolbol (minden sze

mélyben). 
Eészesülök 

Jelen idejű: (alakéi 
(ögökéi 

v. alasa Jelen idejű: (alakéi 
(ögökéi v. ögosö 

Yégzétlen múlt: (alá 
\ögo 

Múlt: (alahan 
(ögöhön 

v. alhan Múlt: (alahan 
(ögöhön v. öghön 

Jövő : í alaya 
\öyö 

v. alya Jövő : í alaya 
\öyö ög-yo helyett. 
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Tagadólag, jelen : alá ügdi Ögö ügái 
múlt: alhan ügdi ögöhön ügdi 
Jövő: olya ügdi öyö ügdi. 

Az igenevek alakra egyeznek a részesülőkkel igy : aldsi v. alása 
ölés, ögosi adás; génit, alásin tola ölésért, mert öl; ögo ügdi a nem 
adás; gen. ögo ügáin v. ügdigin tola a még nem adásért; alhan 
gen. alhani már arról, hogy ölt; dat. locat. alhanda akkor, midőn 
ölt, öltében; alya, alyain, alyin tola azért, mert öl vagy ölni fog ; 
dat. locat. alya-da akkor, midőn öl v. ölni fog ; dat. alyaja arra, 
hogy öljön. 

Á l l a p o t j e g y z ő k . 

1 -ső jala-n ölvén, tagadó; alán ügdi öletlenűl 
\ög-ö-n adva stb. 

2-dik cala-zi, ala-£a ölve, ölvén 
\ög-ö-zi, ögö-éö 

3-dik aldt ölvén, ölt és miután ölt 
Ögot 

4-dik ala-sára míg öl, mialatt öl 
ögö-sörö, ök-sörö. 

Köt - , l é t - és s e g é d i g é k . 

A burját nyelvjárásban épen úgy, mint a többi mongolság
ban köt-, lét- és segédigéket kell megkülönböztetnünk. A kötige 
a mondományt köti az alanyhoz s ilyen e nyelvjárásban kettő van: 
a- (irod. a-yo) és jüma tkp. («holmi, tárgyi)). Létige, mely valami
nek létezését jelenti s így mondományúl jelentkezhetik, egy van 
és ez a bi. Segédige, mely a módok és idők képzésénél a főigén 
kívül szükséges, négy van: bai-, hol-, jaba-, hanga. 

A két kötige közöl a-nak csak kapcsoló gerundiuma at for
dul elő, péld. tere buryan at ő isten lévén (— ő mint isten), urdan 
yelhdn yürin medehdn jümat át eleve mondott szavát ismerők léve 
( = ők ismervén). Jüma csak olyan mondomány után áll, mely 
n. agentis vagy ilyen természetű szó, péld. tere ólon yöbütdi jüma 
ő sok gyermekű (neki sok gyermeke van), bisi yuni yüri borü bol-
yozo yelyi-mni yoriöso jüma más embernek szavát elferdítenem 
tiltja. Ha az alany első, második személyű, akkor a mondományt 
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a személyes név más rövidülete is mint személyrag az alanyhoz 
kötheti, péld. bi sini e£in buryan-sni-b én vagyok a te úr istened. 
si orot-si te orosz vagy, bidd gertd-bdd mi honn vagyunk, si yristo-
soin sabi-ju-s ? te Krisztus tanítványa vagy-e ? 

Jüma mint kötige fölveszi a múlt idő ragját (jüma-hanx) 
kh. jümáson) és a személyragokat, péld. Avraam Isaak yöbütdi 
jümahan gelai Ábrahám Izsák fiúval biró (fias) volt, (úgy) mond
ják; si tünhci abhan jüma-s te tőle kaptál (úgy gondolom). Jutná
nak jümahan geldi (mondották, mondják) helyett jüma han£a (kh. 
jüma sdngi) is lehet, péld. tere yöbün-in bisi Izrail geéi nertdi 
jüma han£a azon fia még Izrael nevű is volt (úgy mondják). 

A bi (irod. bui, kh. bi, kaim. bi, be, böi) létigének belái (kh. 
bild, ir. bölögei) nyilvánvalósági múlt idején (3-dik végzett jelen) 
kívül a többi ideji körűlírás v. segédigék által fejeztetnek ki, így : 
bi jüma van, létezik, bi baihan volt, létezett, bi hanga volt (azt 
mondják), bi bolyo lesz, létezni fog; bi bolbol, bi bolha ha van, ha 
létezik, bi bolyo beldi lenne, léteznék; time ulat bi baihan jüma 
olyan emberek voltak. Bi kötige gyanánt használtatik a kérdő 
mondatokban, ha a mondomány ige, részesülő vagy ilyen termé
szetű szó, péld. tere jü hutása jümab ? az mit (mire) tanít ? jün 
derhd time nertd bolhon jümabís 1 miért lettél olyan nevűvé ? 
samda ortö-sni jün bib ? a mi neked magadnak van . . . . bi yada 
buryani usar jün geéi sipsin yelndbi-b én pedig istenről a mit val
lok. Ezt utóbbi két mondat nem kérdő, de alakjára nézve olyan 
lévén, a bi szintén alkalmaztatott. Olyan 3-dik személyű igével 
kérdő mondatokban, melyekben -ju (magy. -e) kérdő szócska van, 
a bi helyett da 2) szócska használtatik, pl. aboragdaya zergedd buja 
yen ügdi, yaysa itigdt jayabyada bolyo-ju-da az üdvözülésre erény 
gyakorlás nélkül a csupán hivésben elég lesz-e téve ? 

1) J e g y z e t . A burját nyelvjárásban nemcsak jüma, de 
minden szó, mely mondományúl vagy a helyett áll, fölveheti a 
személyragokat és a múlt idő ragját, péld. ende-b én itt vagyok, 
si mühansi (mü rósz) te rósz voltál. 

2) J e g y z e t . Ezen da szócska nem lehet egyéb, mint a-
kötigének ada alakja, mely a khalkha népnyelvben előfordul, pl. 
sdin jüm-ada szép, úgy látszik. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 1 5 
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Bai- (állani, élni, lakni) rendesen ragoztatik s a már M-nél 
látott segédszerepen kívül az igék 2-dik (-za, M) gerundiumával 
a cselekvésben való tartósságot, szokottságot fejezi ki, péld. urda 
sakta tizi tayil örg'ö&ö baihan jüma régi időben úgy szoktak volt 
áldozni, bisizi bai írj tovább, folytasd az irást. 

Bol- (vmivé válni) szintén rendesen ragoztatik, s a nomen 
agentisekkel körülírt időket alkot, pl. yaramnd iigdi bolno nem 
akar megkegyelmezni; baiya ulat time nügeltdjdr törösö bolhon 
jüma minden embernek oly bűnösen kellett születnie. Az igék 
2-dik gerundiumával a tehetés kifejezésére szolgál, péld. bisi£i 
bolno lehet írni, jerii bolyo el lehetend jőni. Az igék jövő idejű 
igenevének ablativusával bolyo alakban «nem csak de is» mon
datkötőt fejezi ki hm yiilhdn ulalui inaglaydlia(n) bolyo, öhötdi 
ulahd inagla nemcsak jóltévőidet, de ellenségeidet is szeresd. 

Jabá- (járni, magát viselni, élni) más igék 2-dik gerundiumá
val a cselekvésnek szintén folytonosságát jelenti, hana- gondolni, 
kandza jaba gondolj mindig arra. 

Hanga (khalkha és kalmük népnyelvekben san$i, sd?i$i) 
hihetőleg az irodalmi naksan agi volt, úgy látszik)) állítólagos 
múlt körűlirójának rövidülete s mint látók jüma és bi igék állító
lagos múlt idejét segíti képezni. 

A tagadás az igéknél úgy fejeztetik ki, hogy iigdi «nincs, 
nem» tagadó szó, mely a múlt idő ragját is fölveheti (ügdihdn), 
az idők harmadik személye után személyragoztatik, így : (aorist) 
alna iigdib nem ölök, ala ügdis nem öltél, alhan ügdibdd (végzett 
múlt), olya ügditd (jövő), ala iigdi bolbol ha az ember nem öl, 
alahan iigdi (alá ügdihdn) bolbol ha az ember nem ölt, olya ügdi 
bolbol ha nem ölend, alyaügdi beldib nem ölnék, alya iigdihdnsi 
nem öltél volna stb. 

A részesülők tagadólag ezek: alá ügdi nem ölő, vagy a ki 
még nem ölt, alhan ügdi a nem ölt, alya ügdi a nem ölendő, 
melyekhez járúl még a sa, sd, so, sö és l képzöjü, pl. bolso ügdi 
nem levő, lehetetlen, üyesi v. üyel ügdi meg nem haló, halha
tatlan. 

Az igenevek tagadólag is egyalakúak a részesülőkkel s csak 
a jövő idejű igenév különbözik némileg, a mennyiben a zerge szó 
ilyenkor is hozzájárul, pl. zarliydha jarya ügdi zerge a parancsot 
Át nem hágás stb. 
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A parancsoló mód személyei elé jő a bii, bii tiltó szócska, pl, 
bii ala ne ölj, bii öktögöi ne adjon ő stb. 

Castrén szerént volna a burját nyelvjárásban még iidi «még 
nem» jelentésű tagadó szó, mely a múlt idő ragját és a személy
ragokat veszi föl, így: ala üdib még nem öltem, alá iidinsi (alhan 
iidié) te még nem öltél, olya iidibdá mi még nem fogunk ölni. 
Biéi (más, kívül) minőséget tagadó szó szintén múlt időragot vesz 
föl és személyragokat, pl. tere mm bisi az nem rósz, si yamogi 
sadása bisis te nem vagy mindenható: bi bisib én nem vagyok az 
vagy olyan. 

E é s z e s ű l ő k , i g e n e v e k és á l l a p o t j e g y z ő k . 
A négy részesülő közöl az 1-ső kivételével a többi három 

hol cselekvő, hol szenvedő értelmű s a visszahozó névmások kife
jezésére szolgálnak, péld. buryani eyedá mörgosö zalbaril azon ima, 
melylyel az isten anyjához könyörögnek : (tkp. az isten anyjához 
könyörgő ima) ; yiigi halyin hanátai bolyóso jamar-sgi begin (beje, 
genitívusa) niigeltá buzari yoriöhon jüma megtiltott mindenféle testi 
tisztátalanságot, mely az embert könnyelművé teszi; medd iigái 
jümajá bii yele a mit magad nem tudsz, ne mondd ; buryár bolhon 
eryein zergar azon hatalom szerént, mely istentől (i. által) lett ; 
yiini ögöhin (khal. ögsönigi-ne) ab fogadd el, a mit más ad (az em
bernek adottját). 

Az igenevek, melyek a részesülőkkel teljesen egy alakúak, 
mindig azon esetet vonzzák, a melyet igéik s képesek mind azon 
viszonyulásra, melyek a főneveknél előfordulnak, minél fogva 
esetragok és névutók segítségével a különféle mondatkötök kifeje
zésére szolgálnak, nevezetesen : a genitivusban tola (-ért miatt) 
névutóval az «azért, mert», «azért, hogy», yoina, hiildá (után) 
névutóval a «miután» és usar (-ról, -ről, illetőleg) és orondo 
(helyett) névszóval az «a helyett hogy» vagy «arról, hogy» 
urda (előtt) nóvutóval «mielőtt» stb. mondatkötőket fejezik ki, pl. 
urdayi jümain usar yelasin tola tede ulahi ti£i neriehdn jüma 
azért, mert a jövő dologról szóltak, azon embereket úgy nevezték 
(tkp. a jövő dologról szólásért stb.); tere érdem biligd Solomon . . . 
biihe iigái ulatta durlahana tola aldahan jüma azon bölcseségét 
Salamon azért, mert az asszonyok után járt, elvesztette; tere 

.amar Saryali martaya ügáiginmni tola yaira ögö hogy azon boldog-
15* 
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ságról meg ne feledkezzem, adj kegyelmet (tkp. azon boldogságot el 
nem felejtésem végett) stb. 

Tere yazarta jerii hühan yoina miután azon földre érkezve 
letelepedett; Izrail ydn-töröin halahani hiddá Izrael országának 
megoszolta után; tere ydn-töröin halaza bori ügdi bolhoni usar 
úrit yelhdn jüma azon ország megoszlása és megsemmisüléséről 
előre szólt(ak); yaryaja baiyajd arda idehdn jüma mielőtt kimenni 
akartak, ettek; ama zadayai bolyin orondo düyai zafitai bol a he
lyett, hogy féktelen szájú légy, légy hallgatag. 

A da, dd, do, dö végű dativ-locativus esetben az «akkor, 
midőn, ha, hogy ha, az által, hogy» stb. mondatkötők kifejezésére 
használtatnak, pl. ti%i inaglayada time ulahi nomoyon-sgi bolyoyos 
ha úgy szereted, az olyan embereket szelidekké is teszed . . . . 
aya yüni samda jüma yelyddd sagnaza hü ha az öregebb neked 
valamit mond, hallgass reá, lieüg ügdi naidayada-mni hanct-mrii 
bori a/mar bolno az által hogy kétség nélkül remény lek, gondolatom 
egészen nyugodt lesz ; bisdr yelyddd másszavakkal, tkp. másként 
beszélésben. 

A jövő idejű igenév a ja, jd végű czélt jelentő dativusban 
az irányulás és czélzás forgalmával biró igék kiegészítőjéül áll, 
pl. hűli ödörtö amida-sgi üyehdn-sgi ulahi siiydjd dayin jeryd a vég 
napján az élő és holt embereket megitélni ismét el fog jőni, zarligi 
dürgdydjd baiyada midőn azon van, hogy a parancsolatot telje
sítse . . », uha üyaja osohon víz inni (innia, innya) ment. 

Az igenévek accusativusa a tiltást, tudást, hallást, észlelést 
és várást jelentő igékkel a «hogy» mondatkötő kifejezésére szol
gál, pl. jeyetyi zarlikta buryan samagi jayis(ni) yoriöhon jümab? 
a kilenczedik parancsolatban isten mit tenned tiltott ? bisi yundd 
yudlar gersi bolyi-mni, yudlar dülyaza mediilyi-mni yoriöhon jüma 
megtiltotta, hogy másnak hamis tanúja legyek, hogy hamisan 
árulkodjam ; buryan Avraami zarliyahan yarya ügdi zergegin tur-
saza zarlik bolhon jüma isten hogy megpróbálja, hogy Ábrahám 
az ő parancsát nem fogja áthágni, meghagyta . . . . ; ene yada 
daida-delyegi aboraksa Avraami aimayaha töryö zergegi jorlohon 
jüma ez pedig azt jelentette, hogy a világot megváltó Ábrahám 
törzséből fog születni; üyehdn ulahi bodyigi yüldndm várom, hogy 
a holtak föltámadnak. 

Végre a jövő idejű igenév nominativusa a ge- (mondani, 



BURJÁT NYELV. 2 2 9 

rendelni), igének és yerektai «kell, szükséges*, zergetdi (soros) 
«tartozó, köteles» mellékneveknek kiegészítőjéül áll, tehát infiniti-
vust helyettesít, péld. arya meydhd zaiUa jabya gehdn jüma a ra
vaszságot és csalást kerülni mondotta, jamar-sgi yugi beje deli 
hemaM inaglaza jabya gehdn jüma minden embert magunkként 
tartani és szeretni rendelte, itigeyd yerektai jüma hinni szükséges; 
geri utat yada geri ezihi inaglaya, yündelyd zergetdi jüma .a nők a 
férjeket szeretni tisztelni tartoznak. 

A négy gerundium közöl az 1-ső vagy n-es használtatik: 
a) egy másik ige által jelentett cselekvés vagy állapot 

meghatározására, pl. mörgön yuinam hódolva kérem, sipsin yel-
nds bízva beszélsz s= vallasz, hiszesz, ülden yaryana űzve kime
neszti (kihajtja), miyan beje aban yun bolhon jüma hústestet véve 
emberré lett. 

(3) yairla- (kegyeskedni), alda- (elhibázni, elvéteni, eleresz
teni) igék kiegészítőjéül, péld. mani ödör borin tezali mando ene 
ödör ögön yairla a mi mindennapi táplálékunkat nekünk ma adni 
kegyeskedjél, üyen aldaba csaknem meghalt, kicsibe múlt, hogy 
meg nem halt. 

y) az ügai (nincs) tagadó szóval a magyar «-atlanúl, -etle-
nül» igehatározó értelmében az «annélkül, hogy» mondatkötőt 
fejezi ki, péld. tügdr yenteglen ügai bolő azzal zúgolódás nélkül 
érd be (légy), jüma yelen ügai hüna ül annélkül, hogy valamit 
szólna, mani zet-yertd orülan ügai . . . . annélkül, hogy minket 
kísértetbe vigy. 

A 2-dik vagy módhatározó gerundium használtatik; 
a) épen úgy mint az előbbi, a cselekvés meghatározására, • 

péld. sirli ariün neregi hüzeglen hedeZi duradanam a te szent neve
det ájtatoskodva v. bizva említem. Innen az ein geíi így mondva, 
tein geíi úgy mondva kifejezések, iéi (így), tlzi (úgy) összevont 
alakban határozó szókká lettek, péld. izi jaba így járj, élj, v. tiii bisi 
nem úgy van. 

[3) Ugyan ezen gerundium segítségével szerkesztetnek azon 
igei összetételek, melyek a mongol nyelvben hiányzó igekötőket 
pótolják, a midőn is a fő igék az igekötőket pótló yar- kimenni, 
oro- bemenni, oso- elmenni, jere- eljönni, ab- venni, kapni, oyi-
(kh. oryi-) elhagyni igék előtt ezen gerundiumban állnak, péld. 
absa yar- vidd ki, absa orö vidd be, absa oso vidd el, absa jere hozd 
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el, degdezi yar menj föl, bisiü ab írd meg, írd le, yadalya&a ab 
őrizd meg, tartsd meg, aldaslye (aldaza oyi helyett) veszítsd 
el stb. 

y) a már említett bai- (állani), bol- (lenni, válni), jaba-
(járni, élni, magát viselni) igéken kívül a jada- (képtelen lenni) 
ige kiegészítőjéül áll, péld. olzo jada bolbol ha az ember nem tud 
találni. 

8) használtatik az egy alanytól föggő több igéjü mondó-
mány összekapcsolására, a mi úgy történik, hogy a több igé közöl 
a legutolsót kivéve, a többi mind ezen gerundiumi alakot veszi 
föl, péld. Avel ge&i düjd bujansa jabadalda yara büza, düjd alaza, 
delyeida egén tiirü yü alahan yün gülhdn Kain gasi Ábel nevű 
öcscsének erényes életét irigyelt, öcscsét megölt és a földön leg
először embert ölt ember Kain nevezetű. (Káinnak hivják azon 
embert, a ki öcscsének, Ábelnek erényes életére irigykedett, őt meg
ölte és a földön legelőször embert ölt). 

e) használtatik végre a «hogy» mondatkötő kifejezésére és 
pedig úgy, hogy a kérést, óhajtást, hivést, tanítást, félést, igérést 
stb. jelentő igéket tartalmazó főmondatok előtt a gézi (mondva, 
mondván) gerundium segélyével a mellékmondatok egyenes mon
dat alakjában állnak, péld. bisi ulahi (acc.) manda yelidi ge£i yiihd 
ügdi jumajd (acc.) manigi bisi alatta bü yektün geii, hurydsa jüma 
tanít, hogy a mit nem kívánunk, hogy más emberek nekünk 
tegyenek, azt más embereknek mi se tegyük; (szó szerént, más 
emberek «nekünk vajha tennék» mondván nem kívánónkat, min
ket «más embereknek ne tegyétek !» mondván, tanít), buryani ilnen 
süberidd sügdát yairain aldalaib geéi mü jüma yeydhdn heriyd zerge-
tdib a rósz cselekedetől tartózkodnom kell, hogy isten igaz Ítélete 
által elitéltetvén kegyét elveszítettem (nehogy elveszítsem helyett) ; 
tere yan-uran muyardasa ügdi bolyo gézi itigandm hiszem, hogy 
azon ország végnélküli lesz. 

J e g y z e t . A gézi által a főmondatnak alárendelt mondatok
ban a ya, yd végű részesülőt nom. agentis necessitatisnak kell 
vennünk, péld. buryanha bisigi buryan gézi yündelyd ügdi gézi bur
yani yülin zarliyalia yaran ügdi jabya geZi, manigi hurydsa jüma 
tanít minket, hogy az istenen kívül mást istennek mondva nem 
kell tisztelnünk, s isten törvényének rendeletét át nem kell hág
nunk stb. 
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A 3-dik vagy í-s gerundium, melyet múltnak vagy kapcsoló
nak (copulativum) nevezhetünk, mindig két vagy több mondat 
összekötésére van s jobbára a «miután» mondatkötővel oldhatjuk 
föl. Péld. Izrail ulat Jegipethá rarat . . . . miután Izrael népe 
Egyiptomból kiment . . . . ; dalain uhan yojar tesd yaya hürdt . . . 
miután a tenger vize kélfelé vált . . . Innen a tein gdt (úgy mond
ván) szólás Ugat összevont alakban «és, aztán, mire» mondatkö
tővé vált. 

A 4-dik vagy határvető gerundium a «míg, mialatt, mikor» 
mondatkötőket fejezi ki, péld. Solomon nahanda yürsi üyesard 
érdem biligd yadalrd ügdijüma Salamon egész élte fogytáig (halá
láig) bölcseségét nem őrizte meg. Irodi üyensard mikor Heródes 
meghalt. Á mint ez utóbbi példa mutatja, ezen gerundium mel
lett az alany e nyelvjárásban is accusativusba jő, (cf. khal. Ocirig' 
iréteV a mig Ocsir jő)3 

Névutókid e nyelvjárásban is mint a többi mongolságban, 
szerepelnek 1. önálló főnevek rendes esetragokkal, ilyenek : ara-da 
megett (ara, aro far, hátsó rész) araha mögől; oron-do helyett (oron, 
hely); yazii-da oldalt, mellett, (yazü oldal), yazüraha oldalról 
yazürar oldalt el; yöron-do között, (yöron köztér), yörondoho kö
zöl; zaya-da szélen, oldalt, mellett, (zaya szél, margó), zayalia 
mellől, zaydr mellett, oldalt e l ; bi-dd jelenlétében, előtt, félen 
(bi létező, vagy beje test). — 2. önállóságot vesztett névszótők: 
a) rendes esetragokkal, ilyenek: on-do külön, kivül, kivéve 
(cf. iröd. angi elválás, rész, angida külön stb.); o-dö fölfelé, 
szembe, felé (cf. o kiálló valami); urda előtt (cf. tat. boron orr, 
előtt), urdaha elülről; tula, tulada ért, miatt, végett (cf. kalmük 
tölö ért, tölö- fizetni); dalda megett (cf. tála oldal), daldaha mö
gől; dun-da közepett (cf. irod. dum-da), dundaha középről; sá-da, 
túl, túlsó, sdda bidd túl felül (hihetőleg sa~ mutató elemből). 
($) olyan nem rendes ragokkal, melyek közöl az -a és -sa, -sd 
(irod. -ksi, mandsu -si) a czélt jelentő dativus, a -ra, -rd, -ro, -r 
a dativ-locativus, a -na pedig a looativus esetek régi ragjainak 
látszanak, így : rázd kifelé, kívül, kint, razasa kifelé ; tusa szembe, 
szemben; utasa hosszant (uta hosszú) ; zn-ra közben, között; 
de-rd föl. -ra. -re, fönt, -on, -en, -ön, de-rd-hd felülről, -ról, -ről, 
de-sd fölfelé, -ra, -re, de^-ür fölött, fönt el; dö-ro alá, alant, do-ro-do 
alatt, dö-ro-ho alulról, do-sa alá, lefelé, dó-r-or alatt el ; do-to-r-to 
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belé,bent, do-to-ro-ho belülről (cf. doso, so, soya) ; yoi-na hátúi, 
után (cf. khal. yoi-to, yoi-si) yad-na kívül, kint (cf. khal. yadá) ; 
sana túl mögött (cf. kh. cd-na, cd-dá, kaim. ca-ra, cdi-si, cd 
mutató elemből). — 3. szerepelnek gerundiumok, ilyenek : 
yür-tdrd -ig (khal. kur-tele mig elér, eljut) toir-on, tor-ifi körül, 
környezve (irod. toyori- khal. toir- környezni), yündülün ke
resztül. — 4. igehatározók és egyéb szók, ilyenek: oiro közel, 
oiro-ho közelről, yolo távol, yoloho távolról, yodo által (üres téren), 
sopto által (közegen áthatólag), alut által (vmi fölött), bisi kívül, 
kivéve (más), ügdi nélkül, so, sö doso (gen.) ban, ben, bele, sö-
y-oho ból, bői, deli ként gyanánt. Ezek közöl ondó, bisi, yolo, 
yadna ablativussal, yürtdrd, tusa dativussal, deli, so, sö, ügdi, alut, 
yodo, sopto, züra nominativussal a többiek pedig mind genitivussal 
járnak. 

A már ismert égi (sigi) is, Ugat (és, aztán) üsard (mire) 
kötszókon kívül megemlítendők: balia (kh. basa) még, ali gehd 
(ha «vagy» mondunk) vagy (aut), ehe gehd (ha «nem» mondunk) 
vagy (aut), tin-tin gehd (ha «úgy-úgy» mondunk) úgyszintén, 
yari (kh. ydrin visszatérve, ellenben), de, sőt, tlyddd (teingéyddd 
az úgy mondásnál) akkor, azon esetben, yada pedig, ugyanis. 
Az «és» kötszót igéknél a gerundium fejezi ki, két főnév egymás 
mellé rendelésére úgy e nyelvjárás, mint az egész mongolság a 
yojar (két) számnevet alkalmazza, a midőn is a megelőző főne
veknek ragját ez veszi föl, péld. szeresd apádat és anyádat 
esege eye yojard (al. birtr. acc.) inagla (apa anya kettődet sze
resd). Három főnév összekötésére yurban (három) stb. számnév 
használtatik. 

A «inert» mondatkötő a következő mondatok valamelyike 
által fejeztetik ki: tere jünhab geyddd («az mitől van» mondásnál), 
tere jün derhd geyddd («az miről van» mondásnál), terejünda time 
jumab geyddd (aaz miért [minek] olyan» mondásnál), tere )üni 
tolab geyddd (az «miért» mondásnál, ha azt mundjuk «mi
ért)) ?) stb. 

A kérdő ju (magyar -e?) mindig megelőzi igéknél a személy-
ragot, hosszú vagy ikerönhangzó után yu használtatik, péld. ald-
ru-ta öltök vala-e ti ? 
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S z ó j e g y z é k . 
ai- félni; aura* v. caus. 
aimag törzs. 
aya öregebb fivér, öregebb. 
aya-alta gazdálkodás. 
ayala- főnökösködni. 
ajara csésze, pohár. 
ajar sőt, még. 
an vadállat. 
azad boldogság, szerencse. 
azidla- boldoggá tenni. 
asa unoka, utód. 
asa- terhelni, fölrakni. 
asa teher. 
at ("gerundium a-) léve, lévén. 
atya- (y. 08%®) önteni, ontani. 
ada rósz, gonosz. 
adisla- áldani; adislagda- v. 

pass. 
adtli hasonló, egyenlő. 
adü jószág, ménes. 
adutia(n) (y. adösö) állat, barom, 

marha. 
asa (y. aca) villa. 
asará- hozni; asarül- v. caus. 
anzira- (y. anzira-) meghall

gatni. 
andalda- cserélni, föl- elváltani. 
andalda(ii) csere-, cserélés. 
ab- venni, kapni; yudaldaza ab-

vásárolni, venni. 
ab- £ib bűbájosság, bűvészet. 
abara nagybátya. 
abása- (abon- oci-) elvinni, (tkp. 

véve menni). 

aban fger. ab-) fogva; urdan 
han a. eleitől fogva, előröl. 

abalyasa huza-vonó. 
aborá-, ábor- megmenteni, meg

szabadítani ; aboral n. act. 
aboraksa megmentő, megváltó. 
ama száj, nyilas, szád; Ígéret. 
amar nyugodt, csendes. 
amalda- esküdni. 
ami élet; amitai adj. poss. 
amiorö- föléledni, föltámadni; 

amiorül- v. caus. 
amitan élőlények, állat. (sing. 

amitai). 
amisyul lehelet, lélek. 
amirolro föltámadás. 
ara (y. arö) hát. 
ariün tiszta, szent ; ah- a. igen 

tiszta, legszentebb. 
ariida- megtisztítani, meg- föl

szentelni ; ariülagda- v. pass. 
ariyi pálinka, szesz. 
árig tiszta; tisztaság, szüzesség. 
aril- tisztulni. 
arilra- megtisztítani. 
arur: yerür a. czivódás, zene

bona. 
arra fogás, mód, eszköz, csel, 

ravaszság. 
árban tiz ; arbatyi tizedik. 
alá- ölni; alagda- v. pass. alül-

v. caus. 
ali (y. dli) hol, vagy. 
ali, alin melyik. 
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alta arany. 
altari (p) oltár. 
alda- elhibázni, elveszíteni. 
aldasvye- (%. áldani orki-) elve

szíteni. 
aldar dicsőség; aldarta dicső. 
aldarsi- dicsőülni; aldarsul-

v. caus.; aldarsülagda- v. 
pass. 

aldür- elveszíteni. 
albatai alattvaló. 

eksd épen. 
e/e (y. eke) anya. 
cye, jeye nagy. 
eyerye- büszkélkedni, kérkedni, 

nagyra lenni. 
ege, egein, egén, leg-. 
egesi (y. egeci) nővér; abaja e. 

nagynéne. 
ehe nem (non). 
ezin (y. egén) gazda, úr, tulaj

donos ; geri e. férj. 
ezile- hatalmába venni, elfog

lalni, uralkodni. 
ede vid. ene. 
edege- meggyógyítani. 
esege (y. ecége) atya. 
ene ez ; enüni ezé; ede(n) ezek. 
eb béke, egyetértés. 
eratái reménytelt, bizakodó. 
ere-, jeré- jőni, megérkezni. 
ere- kérni. 
erie (y. erge) part, árok. 
ériül- forgatni, csavarni. 
erye hatalom, erő. 
eryetd hatalmas, uralkodó. 
erdeni drágaság, ékszer, kincs. 

érdem érdem, művészet, tehet
ség. 

elbeg bőséges, elégséges. 

l&i (ein ge$i) így. 
isid verem, gödör, vaczok. 
itige- hinni, bizni; itigid- v. 

caus. 
itigel hit, hitel, hűség. 
itigeltdi hites, hűséges. 
ida (y. ide. idegen) étel, gyü

mölcs. 
idale- étkezni. 
idalül- etetni, ételt adni. 
ide- enni. 
idelgdsi falánk, nyalánk. 
idül- v. caus. ide-. 
inag barát, kedves, szerető. 
inogta- szeretni. 
inaglasi szerető, önött. 
inaglül- magát megszerettetni. 
inadá nevetség. 
ime ilyen. 
ili világos, látható. 
ilia- (y. Hege) küldeni; iliagde-

v. pass. 
ilinseg ősapa. 
Hya-, el- kiválasztani. 
ilyarül elválasztani, megkülön

böztetni. 
iUige szamár. 
ildam nyájas, leereszkedő. 

oi erdő. 
oi(n) ész, értelem, felfogás. 
ointoryotoi figyelmes. 
oilyo- megérteni. 
oiljül- v. caus ; oilya. 
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oktoryo ég. 
oyi- elhagyni, elengedni, meg-

bocsájtani (cf. y. orki). 
oyorod (p) kert. 
oh oltói gondatlan, könnyelmű, 

rósz. 
ojor fenék. 
onyon bálvány ; onyo-tergen id. 
oso- menni. 
ódon csillag ; odo-misi csillagok. 
ozür (%. igakor) eredet, gyökér. 
ondó külön, félre. 
onsolö- különössé tenni. 
omoglo- büszkélkedni. 
orö-, or- bemenni, ereszkedni, 

esni (hó, jég, eső); örül- v. 
caus.; yürtá örül- elcsábítani; 
reábirni; yol örül- föltámasz
tani. 

oron hely, ország; orondo he
lyett (génit). 

orüZa- elesni, bukni. 
örül v. caus. orö-. 
orülalsa- v. coop. örül vid. orö-
ol- lelni, találni. 
ólon sok. 
olzo zsákmány, fogság. 
olzolo- zsákmányolni, fogságba 

ejteni; olzologdo- v. pass. 
olzololyo n. act. olzolo-. 

ögö- adni; ama Ög- Ígérni; ama 
ögölgö n. act. 

öho (y. ösie) ellenséges indulat, 
boszú. 

öhötái (y. öste) ellenséges. 
ohön maga. 

öhör maga; öhörö saját, tulaj
don. 

ötöl- megöregedni. 
ötyöböri eredés, származás, ke

letkezés (cf. y. ösfie-). 
ödör nap ; eye v. jeye ö. ünnep; 

(pl. ödörhüd). 
ödörlö- napolni, jeye ö. nagy na

pot ülni, ünnepelni. 
ösöyön kevés, néhány. 
öbÖsön (y. öbötcin) betegség. 
öböt-, öbödö- betegeskedni. 
ömöt- felöltem, felvenni; Ömötyö-

v. caus. 
ör maga, tulajdon; öriö magá

nak vmije. 
öri adósság ; öritö adós. 
örös'ő- (y. örösio-) irgalmazni, 

megszánni. 
örösoltöi irgalmas. 
örgö- fölemelni, felajánlani. 
örgög királyi palota. 
Örsö más, külön, magára álló, 

különbség. 
örbödö-, örböt- sajnálni, fáj

lalni. 
ölön éhes. 
öltök bőkezű. 
öldö- éhezni. 

ü- inni; ülya- v. caus. 
uyáta okos, értelmes. 
uyán okosság, értelem; törölyi 

oiniu. lelkiismeret (a velünk 
született ész okossága). 

uyanla- érteni. 
üyi- megszakadni, megszűnni, 

végződni. 
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uyá- mosni; uyágda- v. pass; 
uyalya- v. caus.; uyalya n. act. 

uja- kötni. 
ujára- meglágyulni, megindulni; 

ujarül- v. caus. 
ujalya kötés, szerződés, szövetség. 
ujalsa- v. coop.; uja-
uhan (y. usö) víz. 
uhan-yion vízözön. 
usar (y. ucir) ok, eset, alkalom; 

ról, ről, (génit). 
uta hosszú. 
utya jelentmény, értelem ; alap

ok. ; utyata adj. poss. 
utya-ozür nem, faj, törzs. 
una- esni. 
uni hosszú. 
unta- aludni. 
untára- ki-elaludni; untara- v. 

caus. 
uba: u. ügái mindegy. 
ur (y. ör) harag. 
urán ország; yan u. icl. 
úrit előre, eleve. 
úrin hajlékony, engedékeny. 
urya- nőni; urrül- v. caus. 
uryalan növény. 
uréak baj, nyomorúság. 
urda előtt, előbb (génit), buryani 

u. isten előtt. 
ur dalian elölről, elől. 
ürla- haragudni. 
üla hegy; yada-ü. sziklahegy. 
uliyam szolgálatkész. 

üile dolog, munka, ügy; yal üile 
tűzeset, tűzvész. 

üilet- cselekedni. 

üye- meghalni; üyel ügái halha
tatlan. 

üyer ökör, szarvasmarha. 
üyin leány, szűz. 
ügái nélkül, hiány, nincs. 
ügáitái, iigátai szegény. 
ühá szarvazatfa. 
üje tag, iz, nemzetség. 
üjer vízár. 
üze- látni, nézni; üzul- v. caus. 

megmutatni; ada üze- gyű
lölni ; ülii üze- irigyelni. 

üzür vég, hegy. 
ünan igaz ; ünará igazán, való

ban. 
üre mag, magzat. 
üri- elszórni, elhinteni. 
üle- maradni; üle£i bai- meg

maradni. 
ide- fúni. 
üliger példa, hasonlat. 
üligerlá- példálózni. 
ülü több, többé, inkább ; ülügár 

inkább. 
ülde- űzni, hajtani, üldeni. 

keres (p) kereszt. 
kovceg (p) bárka. 

yaisan = yaisin. hogyan ? 
yaira kegy. 
yairáta kegyes. 
yairla- kegyeskedni. 
yaya ketté, szét. 
yayasa- elszakadni, elválni. 
yayurá- feddeni. 
yaja- hajítani, dobni, vetni (ma

got). 
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ya&ü oldal. 
ya&iür kasza. 
yata- megkeményíteni, meg-, ki

szárítani. 
yatará- ugrándozni. 
yatyu- összezavarni, keverni. 
yatyurta szúrós, tövises. 
yada hegy. 
yada pedig, ugyanis, 
yada- szegezni; yadagda- v. pass. 
yadalja- megtartani, őrizni, ol

talmazni. 
yádud pl. yan. 
yan király; e£in y. király (úr) 

ő felsége. 
yana hol; y. yánahan minden

felől. 
yana-jana imitt amott. 
yani társ, barát. 
yanilá- barátkozni, társalkodni. 
yaptayai lapos. 
yabirya oldalborda. 
yamog minden, összes. 
yamta együtt. 
yara- yar- nézni, szemlélni, 

látni. 
yara fekete ; rósz, közönséges ; 

gonosz. 
yaragda- látszani. 
"/arányúi sötét, sötétség. 
yar ab (p) hajó. 
/aram sajnálat, szánakozás; 

yaramta sajnálatra méltó. 
yaralta gondozás, gondviselés. 
yaramna- sajnálkozni. 
^ande , sőt, ellenben. 
yariü (/. ydrio) viszonzás, fe

lelet. 

yariuda- ellenezni, ellenszólni, 
feleselni. 

yarül- v. caus. et pass.; /ara-: 
yalü /. kedvében járni, tetszé
sére lenni. 

yarsa ellenséges. 
yarsalá- ellenségeskedni, hábor

gatni. 
yarda- roszat tenni. 
yalün meleg. 
/cd/a- elfödni, megvédeni, ol

talmazni ; yal/ül v. caus. 
/e- tenni, csinálni, önteni. 
yeir (/. Wer) sivatag, puszta. 
yenyeger ívezet, boltozat, gör

bület. 
yesig áldás, szerencse, kegy. 
yesiktd áldott, szerencsés, bol

dog. 
yeza mikor. 
/en ki, kicsoda ? 
%eúd: saltag /. iigdi minden baj, 

szerencsétlenség nélkül. 
yentegle- nyugtalankodni, béké-

telenkedni. 
yer (y. k'er) hogyan. 
yerí, yirí, kor, idő, mérték. 
/erektdi szükséges. 
yerür (/. tieröl) veszekedés, czi-

vódás. 
/ele- beszélni; sipsin y. vallani, 

állítani. 
/elén nyelv. 
/eleme (p) kenyér. 
yelelsetsi- megszólalni, beszélni. 
yelinse bűn, vétek. 
yeltd- meghajolni, félredőlni. 
yelse- v. coop. ^ele-. 
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yiumhan (y. yumoéo) köröm, 
karom. 

yizar határ, vég. 
yin, yen kor, időszak, mérték. 
yirü (y. Herö) dér. 
yiryag szély, vágat, nyirat. 
yoito hátsó, jövő, ezutáni. 
yoina, yoino után. 
yojar (yojqr) kettő. 
yojülan ketten, mindketten. 
yos pár, kettő; yosót yosöhor 

párjával, két-két. 
yodo át, keresztül. 
yonin kövér farkú juh. 
yonö- hálni, napot tölteni. 
yobor gyér, szegény. 
yopto láda, szekrény. 
yoblo- rágalmazni; yoblolso- v. 

coop. 
yori- korlátolni, körül-bekeríteni, 

tiltani; yoriögdo- v. pass. 
yorin húsz; yorityi huszadik. 
yoryoi bogár, féreg, rovar, soyo-
' x-«. 
yolo távol; yoloyi távoli. 
yoloi, yoloi torok. 
yoloitoi torkos; zölön Y. nyalánk. 
yöyöinyi csecsemő. 
yödö mezőség, falu. 
yödöl- mozogni, munkálkodni. 
yödölmöri munka, foglalkozás. 
yödöhnörsö munkás. 
yödiii mennyi, hány; yödüidá 

mikor. 
yözíin (y. Jcugö) nyak. 
yöbiin (y. ütibegön, kiibön) fiú. 
yölh'ón izzadtság, bér, fizetés, 

kölcsön. 

yölliönsö béres, szolga, munkás : 
fúí: yölhönsöhild). 

yuyalá- gyalázni, becsmérelni. 
yüsin (y. yöcin, yayocin) öreg, ó, 

régi. 
yutyará- keveredni, elegyedni. 
yudar -on, -en, -ön ként. 
yudalda- kereskedni, eladni. 
yudla hazugság; yudlar hazugul. 
yvsa bárány (•/. yucq, kos,). 
yunilag paráznaság. 
yupsahan öltöny, ruha. 
yupsala- ruházkodni; yitpsalül-

v. caus. 
yubi rész ; yubitai részes. 
yürai száraz. 
yuryan (y. yurö) ujj. 
yursa éles; szigorú. 
yursak koporsó. 
yüli (y. yaoli) törvény, törvény

könyv. 
yjdu- lopni. 
yidusi tolvaj. 
yjlhe- (y. hűse-) kívánni. 
yiihel kivánat, hajlam; yüheltá 

adj. poss. 
yüsi(n) (y. Jiiiét) erő. 
•yiisitd erős, hatalmas. 
yun ember ; geri y. feleség, nő ; 

bühe ügdi y. asszony (tkp. öv-
telen ember). 

yünáyi másé, idegen. 
yündetdi tisztelt, becsült. 
yündele- tisztelni, becsülni. 
yür szó (cf. y. Ikurne- beszélni). 
yür- érkezni, jutni. 
yürte- részesülni, (dat.); yürtü-

v. caus. 
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yürtelge részesülés. 
yürne- szólni, beszélni. 
yül-; hai yülhcin jótevő. 
yülci- várni. 

yaiyal bámulat, csoda; yaiyalta 
adj. poss. 

yaksa, yaysa egyetlenegy, egyedül 
való : yaysayan dim. yada y. 
csupán egy. 

yadna kivül (abl.) tünhá y. azon 
kivül. 

yazá (y. yada) kivé, ki (abl.) 
yázása kifelé. 
yazar (y. yagar) föld, hely. 
yamna- kim élni. 
yar- kimenni, fölmenni, eredni, 

támadni, fölülmúlni; yarya-
v. caus. üldezi yarya- kiűzni. 

yara: y. yarahar tovább és to
vább menve. 

yarat gerun. yar-: árba y tíznél 
több. 

yal tüz. 
yalda- megégetni. 
gasi (y. gekci) mondott, neve

zett. 
ge- mondani. 
gegeríd- megvilágosítani. 
gesyi- lépni, tapodni; gesyiül-

v. caus. 
gemsi- bánni, bánkódni. 
gemsil bánat. 
gemsüge megbánás, bánat. 
ger ház, sátorház. 
gerel fény, világosság. 
gergen feleség. 
gersi (y. gereci) tanú. 

gersile- bizonyitani, tanusitani. 
yojo czifra. 
yojoyoi czifrálkodás. 
yorod (p) város. 
yoryon (y. yoriyon) csermely. 
yol folyó, bél, belső rész, lélek. 
yol tengely. 
görohö(n) vadállat an- g. idem. 
yui- kérni, könyörögni. 
yusa harmadizü unoka, kis 

unoka (pl. yusanad) asa y. 
utódok, maradékok. 

yusin (y. yucin) harmincz. 
yurhan (y. yörso) toll. 
yúrban három, yurbatyi (y. yur-

bqdoyar, k. yurbadukci) har
madik. 

yulinsag az ősapának apja. 
güzen (y. guge) has. 
gülhdn (gegül-?) úgy nevezett. 

hain jó, finom ; haiyan dim. 
haisa jól, szépen. 
han kincstár, pénztár. 
haná- (y. sana-) gondolni, szán

dékolni, emliteni. 
hanán (y. sana) gondolat, szán

dék, czél, jelentmóny. 
hanamyai tervezés, szándék. 
hanabari emlék. 
hanül- v. caus. haná-. 
hanza (y. sdn^i, =~ aksan a$i) 

azt mondják, volt. 
hamará- összezavarodni, meg

romlani. 
hamna szét. 
hamnará- el-, szétszóródni. 
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hara (y. sara) hold, hónap. 
hal (y. sal) szál, tutaj. 
hal- (y. sal-) el-, megválni; 

halja- v. caus. 
halyin (y. sálki) szél; szeles, 

kicsapongó. 
hede- bízni. 
heri- ébredni, éberkedni, óva

kodni; félni, tartani vmitől. 
herge- ébreszteni, fölvidítani. 
högö- hők- bontani, rontani; buta 

hamna h. szétverni, össze
rombolni. 

honi (y. sóni, söni) éj. 
hörökso visszatérő, vissza. 
hü- (y. sö-, sayo-) ülni. 
huyain egészen, teljesen. 
hur- (y. sur-) tanulni. 
huralta (y. surulta) kérdés. 
hur ja- (y. suryq) tanítani; haiti-

da h. jóra tanítani. 
huryül- v. caus. hurya-. 
huryar (y. suryql) ianítás, tan. 
hula (y. sídq) üres, szabad, 

tág. 
hülya v. caus. hü-. 
hüzektdi ájtatos. 
hüzegle- (y. sugögle-) tisztelni; 

buzgólkodni, bizni. 
hünehen (y. sunösö) lélek. 
hüme templom. 
hűre- hasadni, elválni. 
hürgülül- eltöröltetni. 
hürde- félni; hürdd- v. caus. 
hul (y. sul, segul) fark, vég, 

utó; hüldd után; hulddyi vég
ső ; hűld id. 

hülde bálvány. 

hülde- végződni; hiildeii jeryddd 
végre (cf. hul-). 

jő,- mit tenni, csinálni; jd£a 
mittéve, hogyan ? jdha-sgi 
bármittéve, akárhogy is, min
den módon ; jdyis yorioso 

jümab ! mit tenned tilt. 
jaha(n) csont, faj, nem; jahatai 

adj. poss. 
jada- képtelen lenni, nem tudni 

nem birni. 
jabá- (y. jqbö-) menni, járni ; 

más megelőző igének folyto
nosságát mutatja pl. hanazaj. 
gondolkozni, emlékezni; yüri 
düláZaj. a szót meghallgatni, 
szót fogadni; bejd bariéa j . 
magát tartóztatni. 

jabadal járás, élet, magaviselet. 
jamar milyen. 
jeye (y. ike) nagy. 
jehen (y. jisen) kilcncz ; jehetyi 

kilenczedik. 
jeyensin legnagyobb rész. 
jer e-, ere- jőni érkezni. 
jeren (y. jiren) ki lene z ven. 
jorlo- jósolni. 
jűn mi? micsoda? 
jüma vmi, holmi, tárgy; mint 

mutató elem kötige gyanánt 
áll múlt idői és személyrago
kat vesz föl; tere hain j . az 
szép; űgdij. semmi. 

sayá ünnepélyes eskü. 
sayama megközelítés, közelség; 

sadar-s. közeli, közel való, fe
lebarát. 
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sagna- (%4 cigna-) hallgatni, 
reáhallgatni, figyelni. 

sazan vallás ; sazanta adj. p. 
sada- (y. éida , cada-) képes 

lenni, tudni, birni. 
sadar közel, közeli. 
sanar (y. cinar) természet, tu

lajdonság ; sanartai adj. poss. 
sabasi sebesült, sérvés. (cf. k. 

sah). 
sabi tanítvány. 
samádu, samda vid. si 
sarai (y. carai, cirai) arczszín, 

kinézés. 
saltag ok, baj, eset. 
si (y. ci) te, gen. siríi. pl. ta. 

dat. samádu neked. 
siyen (y. ciyi) fül. 
sine új, fris, üde. 
sipsi- megvizsgálni, meggon

dolni. 
sipsilge bizalom ; sipsilgetai adj. 

poss. 
sibeksin szolgáló. 
sibel (y. cuböl) csúnyaság, csúf

ság. 
sira asztal, trón. 
sobün madár. 
sor: mü sor kárhozat. 
soroi földpora. 
solün (y. colö) kő. 
sötyör (y. ebikor) ördög. 
suhan (y. cusö, cison) vér. 
sunya- fürödni. 
swhyül- füröszteni. 
ált- (sigiL-) szűrni, vizsgálni, 

ítélni; sügde- v. pass. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII I . 

süden (y. sudö) fog. 
süberi vizsgálat, ítélet, bírálat; 

süberíta ítélő, bíró. 
sgi (y, cig, cigi) is :jamar-sgi bár

milyen ; jü-sgi, bármi, minden 
yen-sgi bárki, mindenki. 

zarya- örvendeni, vigadni. 
zárjai (y. giryal) öröm, víg

ság. 
zible- csalni; ziblesel- v. coop. 
£il (y. $il) év. 
Zoron (y. giran, jiren) hatvan. 
zorjrön (y. ^uryá, k. zurrán) hat ; 

Soryötyi hatodik. 

ta ti, gen. tani. 
ta- sejteni. 
tair (tári-) metszeni, vágni, kö

rülmetélni ; tairalya n. act. 
tail- ki-, szétnyítani, föltárni, 

megoldani, levetni (ruhát); 
tailagda- v. pass. 

tailbari megnyitás, kitárás, meg
fejtés; tailbaríta adj. p. 

tayal dögvész. 
tayi- tiszteim, imádni; tayigda-

v. pass. 
tayil áldozat. 
taha (y. tasö) el, meg, szét. 
tasanyoi kicsapongás, bujálko

dás. 
tasanyoila- bujálkodni. 
tatai kívánatos, gyönyörűsé

ges. 
16 
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tani- megismerni; taniül- v. 
caus. 

tahi- tenni, helyezni, letenni, el
engedni; tahiul- v. caus. 

tabin (y. tabin) ötven; tabityi 
ötvenedik. 

tabon ö t ; tabotyi, tabatyi ötödik. 
tara származni, eredni, elter

jedni ; tara- v. caus. 
tara- eloszlatni. 
tarid vetés, termény, gabona. 
taridUan mező, vetés. 
tarja- v. caus. tara-. 
tarmur gereblye. 
talyan liszt. 
teisd arra felé, felé; sam t. 

feléd. 
teisen, teisin igyekezet, törekvés. 
tengri ég, szellem. 
teza- (y. tezie-) táplálni. 
teZal táplálék. 
tet azonban, de. 
tede azok (pl. tere). 
teneg esztelen, bolond. 
tendeg (y. temdek) jegy, jel. 
tena- megbolondulni. 
teridle- eltávozni, eltérni, elke

rülni. 
tlya (téingeke) olyan (úgy mon

dó); tiyddd akkor. 
tigdt (y. teln gegdd) azután, az

tán (tkp. úgyszólva). 
tíhdn (teln geksen) úgymondott, 

úgy; t.-sgi mindazonáltal. 
tiie- hasonló sorsra jutni, 
tisard (y. teingetel, gekser) mire, 

(mig úgy mondana). 

tin-tin gehd nemkülönben, úgy
szintén. 

tinsdrdn (y. teln geteV) azon 
mondására, arra, akkor, azon
nal (a mint úgy szóla). 

time (y. teime) olyan. 
tö, tön szám ; tö ügdi minden bi

zonynyal (tkp. szám nélkül). 
toirül- megtéríteni, megfordí

tani. 
toyom nyeregalávaló, pokrócz. 
tokto- megállni, megszűnni; 

toktö- v. caus. 
toktoli szerződés, megállapodás 

(statútum). 
totyo- irányozni, czélozni. 
totyobori szándék, czél. 
todorö- világos, nyilvános lenni; 

todorjo- v. caus. 
toniljo- megszabadítani, meg

menteni. 
tono- kifosztani. 
tonolso- egymást kifosztani. 
topsö összevont, rövid. 
topsolö- röviden összefoglalni. 
tomir- igazgatni, kormányozni. 
törin (y. toiron, tororin) körül; 

törinyi körüli. 
toryq tartó, edény. 
torso akadály. 
tola ért, miatt (génit.). 
toli tál. 
toló oldal. 
tölö- számlálni; tolja n. act. 
tolyoi fej. 
töhö kényelem. 
töbhön komoly. 



BUKJÁT NYELV. 2 4 3 

tömön (y. teme) teve. 
törő-, tör- születni. 
töröl születés. 
törölyi veleszületett, termé

szetes. 
töröltö szülött, születésű. 
tölö-üzetni. 
tuha (y. tusa) haszon, segítség. 
tuhatai adj: poss. tuha: baranda 

t. mindenből hasznot húzó. 
tuhalá- hasznot csinálni, segí

teni. 
tuhalasa segítő, segéd. 
tüSi (i* tögi) történet, elbe

szélés. 
tursa- kémlelni, vizsgálni. 
tul- támaszkodni, érintkezni. 
tulalsa- egymásba ütközni. 
tunhd, abl. tere. 
tiiriin fő, kezdet; türüni első. 
türü első, először; egén t. leg

előbb, legelőször. 
tiirye- kenni, dörgölni, zsurolni; 

türyegde- v. pass. 

dá- elvállalni, birni; dálya- v. 
caus. 

dai(n) háború. 
dailá- legyőzni, meghódítani. 
daya- (y. daya-) követni. 
dayi- ismételni; dayin ismét. 
dayul- v. caus. daya-. 
dat-, dad- hozzászokni. 
damzul- közvetíteni (abl.): esegar 

damzülza az atya által. 
dara- nyomni, eldugni, elrejteni. 

daryan kovács. 
dalai tenger. 
dalán (y. dalin) hetven. 
dali szárny. 
dalya- reá bizni. 
degiir fölött el. 
degde- fölemelkedni. 
degdelge fölemelkedés. 
demái hiába, hasztalan. 
dere on, en, ön, ra, re. 
derhá ról, ról; jün d. miről, 

miért (cf. dere), 
deli ként, gyanánt, hasonlóan. 
delyei (y. delekei) föld, telek, te

rűlet ; daida- d. világ. 
dilen szelíd, csendes. 
dihnsi(n) nagyobb, túlnyomó 

rész. 
dosyion tüzes, dühös, veszett, 

bősz. 
doso bent, benne, bele (génit); 

belső. 
doro alatt , alatt való, alább 

való. 
doliöto váltsági. 
doliön hullám. 
doloyonoi tüskés növény. 
dolön (y. dolcín) hét; dolotyi 

hetedik. 
dösin (y. döcin) negyven. 
dörbön négy; dörbötyi negyedik. 
düyai (y. dü ugei) hangtalan, 

hallgatva, csendesen. 
düsa ger. düt. 
düt- végződni. 
divta- hiányzani. 
dutag szükség, hiány. 

16* 
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duda- kiáltani, hivni, szólítani. 
düsa folyvást, mindig. 
dün (y. dó, dayon) hang, dal; 

tengrin-dün mennydörgés. 
dura(n) akarat, kedv. 
duradá- említeni, emlegetni. 
durta kedves, tetszést találó. 
durla- akarni, kedvet kapni, 

beleszeretni. 
dűld- hangoztatni, dalolni, hal

lani ; dülya- v. caus. 
dülyabari hallomás, hir, tudósí

tás. 
dü öcs; aya d. testvérek. 
dür- megtelni; dürsára egészen 

(teltig). 
düre (y. duri) alak, képmás. 
düri- legyőzni ? 
dürge- tölteni, teljesíteni. 
dilrla- ábrázolni. 

sak (y. cak) idő, időszak. 
sayilya- v. caus. sayi-: y. s. vil

lámlást csinálni. 
sayan fehér, tiszta. 
sázala- elhatározni, eldönteni. 
gatya- jóllaktatni, kielégíttetni. 
satyulan (y. catyolqn) jóllakott. 
sáda túl. 
san pléh. 
sapsalan kaszáló, rét. 
sazile- megtanulni, emlékeze

tébe, szivébe vésni. 
sek idő, alkalom. 
sesen okos. 
seber tiszta. 

sereg hadsereg. 
sel mélység, gÖbe. 
sö, soya, son -ban, -ben; uhan-

söyi vizben lévő, vizbeli; sö-
yoho -ból,-ből. 

soyo: s. yoryoi féreg, rovar. 
soya -ban, -ben, alatt (időről) : 

sadaya s. a lehetőleg, kitel-
hetőképen. 

sol kemencze. 
suk együtt, összes. 
stiyari- visszariadni. 

ccrkov (p) templom, egyház. 

zá- (y. giá-) mutatni. 
zailá- eltávozni, kerülni (abl.) 
zailül- v. caus. zailá-
zaya szély, határ. 
zayalá- határolni. 
zayuhan hal. 
zaja-(y. jo/a-^teremteni, létesí

teni ; zajagda- v. pass; zajalya 
n. act. 

zan erkölcs, jellem. 
zafdai jellemes, jellemű, termé

szetű. 
zadayai korlátlan, szabados, fék

telen ; ama z. fecsegő, fékte
len szájú. 

za~n elefánt. 
zabhur rés, repedek, időköz. 
zar (y. gar) hir, hirdetés. 
zaryu bíráskodás, Ítélet, bünte

tés. 
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záriig parancs. 
zala- fenyíteni, büntetni. 
zalarul- kiegyenesíteni, igazí

tani. 
zalbaril imádság, könyörgés. 
zd (y. ge) no, igen, jól van. 
zet (y. $es) vörös réz. 
zetyer akadály, csáb, kisértet. 
zeme hiba, vétek. 
zerge szer, sor, rend, féle, fajta; 

hula jabya zerge a henyélés ; 
ügáitái zerge szegénység ; tűni 
zergar a szerént. 

zergetá, zergetái adj. poss. zerge, 
köteles, tartozó illő. 

zeli kamat, uzsora. 
zoyit illő, rendes. 
zoyildo- kibékülni, egyezkedni. 
zon, zo (y. $on) nép. 
zonyioli- igazgatni. 
zobo- szenvedni. 
zobolon szenvedés. 
zorig szándék, ezél. 
zorikto adj, p. zorig. 
zoriglo szándékozni, czélozni. 
zoltoi szerencsés, boldog. 
zösÖ (f. gori) szerzemény, va

gyon. 
zöb helyes, jó, illő; z. ügai hely

telen, nem illő, ellenséges. 
zöbtoi illő, kellő, helyes. 
zolön puha, lágy. 
zuhar aljas, ocsmány. 
zut csúnya, piszkos, ocsmány; 

(cf. y. gudqr) 
zün (y. gön) száz. 
zur- í rni ; zuragda- v. pass. 

züra közben; or z. egymás kö
zött. 

zuríd- v. pass. et caus. zur-
zü- magára ölteni, fölvenni ; 

zülge- v. caus. 
züil osztály, féle, fajta; zühen z. 

mindenféle. 
zühen (y. gusö) szín, külső, alak. 
zün bal, kelet. 
züryen sziv; yol züryar tiszta, 

egyenes szivvel. 
züryele- igyekezni, törekedni, 

buzgólkodni. 

nai remény, bizalom. 
naida- reményleni. 
naidalya remény. 
naiman (y. ndima) nyolcz; nai-

matyi nyolczadik. 
nairtai mulatságos, víg. 
nahan (y. nasö) életkor; nahan-

da mindig. 
najan (y. najin) nyolczvan. 
ndtyará- gúnyolni, tréfát, bolon

dot űzni (acc). 
ndda(n) játék. 
naran nap. 
nalajai nagylelkű. 
negen (nigen, nege) egy. 
negetá egyszer, egyizben. 
negetye- egyesíteni. 
nere(n) név. 
nerele- nevezni. 
nihi (y. nis-) repülni. 
nile (y. neile-) egyesülni; nüül 

v. caus. 
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noir alvás, nyugvás, álom. 
noyön (y. noyq,) fű. 
nojan (%. nojan, nojin) úr. 
nom vallási tudomány. 
nomoyon csendes, békés, szelid. 
nomso Írástudó. 
nomlo- tanítani, szólni. 
nögö a más, a többi. 
nu költözni, vándorolni; nülge-

v. caus. 
nügel bűn, vétek. 
nö/ödüi néhány, kevés ; n. bolöt 

nem sokára (cf. kai. nekedüi, 
negekedüi). 

nögö második , másik , többi, 
(cf. nögöt). 

na- nyitani. 
nü- eldugni, elrejteni. 
nüdayar alattomosan, titokban. 
nüca titok. 
úücatu titkos, rejtett. 
ivarján (y. nurö) hát, hátge-

rincz. 
niiden (y. nidün, nudö) szem. 
riüsegen (y. nucögei) meztelen. 
nür arcz. 

• 

pasya (p) húsvét. 
pinsalá- tánczolni. 
prorok (p) próféta. 

bai- állani, leani, élni; baiya 
lévő, minden ; bailya- v. caus. 

baidal állapot, élet, természet. 
bakéi tanitó. 

baya kicsiny, kiskorú. 
baha (y. basa) még, megint. 
bajar öröm, vígság, hála; bajarta 

adj p. 
bajarla- örvendeni, hálát adni. 
bata erős, tartós, szilárd. 
batalá- megerősíteni. 
bar a tigris, párducz. 
bara- végződni, elfogyni, kime

rülni. 
bar a vagyon, holmi. 
barag: begin b. yarza az illendő

séget szem előtt tartva {cf. y. 
bárok). 

baran minden ; baranda mind
össze. 

bari- megfogni, tartani; beja b. 
magát tartóztatni; örgön b. 
fölajánlani; yudláryü ariha b. 
az embert rágalmazni. 

bariul v. caus. bar7-
barün jobb. 
barlak szolga. 
balai homály, sötétség, vakság. 
báláira- elhomályosulni; balai-

ralya n. act. 
begin testi, külső (cf. beje). 
beje test, maga. 
bedére- keresni. 
belai vala, volt. 
belet-, beled- készíteni. 
bi én, gen. mini pl. bidá; dat. 

namada. 
bi (y. ir. bui) van. 
bi oldal, rész; bidá oldalt, felől, 

előtt; barün b. jobb felől ; 
yöbulid b. a gyermekek előtt. 
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bisi más, nem az,* nem olyan, 
kívül, kivéve. 

bisiyan piczi, kicsiny. 
bisig irat, levél, könyv. 
bilik bölcseség; érdem b. id. 
bot- fölkelni, futni. 
botyo- fölkelteni, fölkelni en

gedni. 
botiul szökevény, csavargó. 
bodö- (y. bos) fölkelni. 
bodoryo- elszánni, elhatározni, 

megfontolni. 
borü ferde, visszás, helytelen. 
borülá- elfordulni, ferdülni. 
borúiul- v. caus. borülá-. 
bol- válni, lenni vmivé; yaysa-

tügi yarydha bolyo nem csak 
azt látja. 

boli- megszűnni, kedvét vesz
teni. 

bolyo n. ag. fut. bol- : az igék 
infinitivusának abl.- sával, 
» azonkívül hogy« mondatkö
tőt fejezi ki. 

bolyo- létesiteni, semmivé tenni, 
változtatni. 

bolyul- v. pass. bolya- vid. bol-. 
böyö erős; boyösö erősen. 
böy'özö- megerősödni. 
bötö egész, egészen. 
bori minden (cf. baran) ; igen, 

leg-; odor b. mindennap; zühen 
b. mindenféle. 

bű- leszállni; bülya- v. caus. 
yara bü- megirigyelni. 

bu, bü ne. 
buján erény, jó cselekedet. 

bujansa erényes; (y. bujanci). 
bujanta erényes; (pl. bujantan). 
buta szét szórt. 
butára- szétoszlani, szétszó

ródni. 
buzar piszkos, bü. 
burítag fertő, csúnyaság. 
buryan isten; ezin b. úr isten, 
buryasid, pl. buryan 
bula- elásni, eltemetni; bulagda-

v. pass. 
bulid- rabolni, fosztani, erősza

kot használni. 
bü (y. bitege, bité) ne. 
bügedá minden, összes. 
bühetái öves, férfi. 
buta- végezni, befejezni, teljesí

teni. 
bütelge beteljesítés. 
büri- borítani, bevonni. 
bürye- betakarni, borítani, födni. 
büryelge takaró, borító, fedő. 

maya vid. miya(n). 
masag böjt. 
marta- elfeledni. 
malya sapka, föveg;. yan-m. ko

rona. 
mai marha, jószág. 
meye ravaszság, csel, fogás. 
meyele- megcsalni. 
mejetá, meyetd adj. p. meye. 
me-tereazonnal; (cf.y.möndaro) 
meda(n) tudat, igazgatás, hata

lom. 
medatdi kormányzott, alávetett. 
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mede- tudni, igazgatni, kormá
nyozni ; medegde- v. pass. 

medül- v. caus ; mede-; medüUi 
jaba- engedelmeskedni. 

miyan hús. 
minyan ezer. 
miéi: odo-misi csillagok. 
mo£o (y. mogi) megye , tarto

mány. 
mónyó örök. 
móngó(n) ezüst, pénz; 
mösyi- nyomozni, üldözni. 

móri ugyan, valóban, igazán. 
mór nyom. 
morgó- hódolni, tisztelegni. 
morgói tisztelet, hódolat. 
mü (y. mö, mayo) rósz. 
muyar vég. 
muyarda- végződni. 
müsa roszúl. 
mular roszaság, gonoszság. 
mülul- megsérteni. 

láma pap. 


