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SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK. 
Olyan svéd-lapp olvasmány, melyhez a nagy közönség is 

könnyen hozzáférhet, alig van más, mint az a néhány lap, melyet 
Budenz közölt a Nyelvt. Közi. XII. kötében (164—184. 1.) és az a 
csekély számú IpS. nyelven irt költemény, mely" Donnemek «Lie-
der der Lappén» művében látott napvilágot. Az itt közlött szöve
geknek egy részt az a czéljuk, hogy a hozzáférhető olvasmányok 
kis számát gyarapítsák, más részt pedig, hogy a nyelvtanban fog
lalt szabályoknak alkalmas bemutatásául szolgáljanak. — Mint
hogy kezdőknek legkönnyebb gyakorlat a mesék egyszerű nyelve, 
Budenz szövegéből is vettem föl vagy négyet, köztük hármat 
magyar fordítással. Ugyancsak fordítással láttam el a Donner gyűj
teményéből vett és csak nagy nehezen érthető 5. és 6. számú, vala
mint egy zsoltáros könyvből kiszemelt 20. és 21. számú verses 
olvasmányokat is.! A 9—12. számú szövegeket, melyeket különö
sen a többes-szám és a duális feltüntetésére szemeltem ki, össze 
lehet vetni az Uj-Testamentom megfelelő helyeivel. 

A szótárban csak az olvasmányokban előforduló szók vannak 
meg, kivéve a névmásokat, a számneveket, a viszonyszókat, 
továbbá a határozó- és kötőszókat, melyek a nyelvtanban rendsze
resen össze voltak állítva és melyejmek tudása nélkül olvasáshoz 
fogni alig lehet. Az 5—8. számú szövegekhez való szókat, mint
hogy hangalakjuk és sokszor jelentésük is nagyon eltér a rendes 
IpS. szókétól, külön pótlékban állítottam össze, melléjük téve a 
Lindahl szótárában található szóalakot is. E szók magyarázatánál 
első sorban Donner fordítása szerint indultam és csak ott, a hol 
sem Donnernél, sem Lindahlnál nem találtam fölvilágosítást, 
tettem oda csak ugy találomra az illető lapp szó mellé a mondat
ból kiokoskodható jelentését (?) jel mellett. 

NYELVTUD. KÖZLEMKNY'EK. XVI. 1-S 
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Végül összehasonlítás kedvéért és a négy lapp nyelvjárás 
hangalak- és szókincsbeli eltérésének íöltüntetésére az Uj-Testa-
mentom egy helyének fordítását is czélszerűnek láttam függelék
képen az olvasmányokhoz csatolni. 

A) Népnyelvi szövegek. 
I. Buclenz közleményéből, Nyelvt. Közi. XII", 164—171. 1. 

1. Te lijen adna sáme^juhko' lijen küllam: pahatahkeje1 (ve
holace') kaikén pöhtet sijen hohketemen tet. te sije karvetacen adna 
kedkit aktén varén nalla. te ku sije cohketijen ollast, te küllajen taite 
skiálmit. te akté olbma manni (vuelgi) tai veholace kőik. te kaikén 
ta' veholace'1 tobbelet tab olmab, men te vasteti tat olbma (ólmai) : 
jtis mu pajabehU viesot, te kalkab tijeb ohpetet ánabi almáéi kőik. te 
sije pajen sü viesot. te sodn vaggigöti tan varén kőik ja vaggen pai-
jas tan varén met. ku pöhten sije kaska laidoi tan varia, te ta' adna' 
samé' jollartaht elején taite adna kledkite tan varén met vuoles, tai 
rcholaci hohketemen tet, tássa ko hohketejen kaihkit. jate kolbma (tai-
ste pahataJikejistJ pahterejen ravva autest. te lejen mannemen tassa 
ko kaunatejen idnabi skialmi kaim. te sardnotijen siji abmase sije 
mannet tohko, te sije hohketuvve'* te sije alvetijen (sorganijen) tan 
sagga ja jorgetijen vist merraje. 

Hát voltak sok lapp emberek, a kik hallották volt: gonoszte
vők (ellenségek) akartak jönni az ő elvesztésük végett. Ekkor egy 
hegyre sok köveket kezdtek készíteni. A mint egészen [mind] 
leültek, meghallották (tkp. kezdték hallani) azokat a gazembere
ket. Hát egy ember ment (elindult) az ellenségekhez. Az ellensé
gek meg akarták azon embert fogni, de ekkor megszólította az 
ember [őket]: ha engemet élni hagytok, hát el foglak titeket iga
zítani több emberekhez. Hát hagyták őt élni. Ekkor kezdett 
menni azon hegyhez és fölfelé mentek a hegy mentében. Midőn 
ezen hegynek közép útjára jöttek, azok a sok lapp emberek legör
dítették azokat a sok köveket a hegy mentében az ellenségek 
elvesztése végett, míg mind megölték. És ekkor hárman (azon 
gonosztevőkből) gyorsan elszaladtak. Hát mentek [voltak menő
ben], míg találkoztak a többi gazemberekkel. Ekkor mondták 
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nekik, hogy oda ne menjenek, [mert] megöletnek. Ezen nagyon 
megijedtek és megint visszatértek a tengerhez. 

2. Te li sömes pcden akt olbma, juhko limehceb vaggemen ja iud-
dite vuohcemen. te sodne cajanija icci tist sodne heibmai kauna, ko 
saddi seudnet (seudnet, Y.ijja). te sodn pöti vist icas loddi (keinon 
nalla). te sodn vuini, ahte sömes lé vagam su mangesne. te sodn sor-
geni, ku sodn i ville heibmai kaune. té sodn ussotdci aca tollob 
pollajahtet. té sodn ices karvob nuoli ja pieji tab tollon pdldi. ja té 
sodn icci tuosta tollon paldesne vdllahet, ainat sodn vagesti tollon 
pignoles ja vuerdi tassa ku tat pöhta, juhko léi sü mangesne vagge-
men. té tat pöhti ja té vueci pirsoin tan karvoi, juhko lé tollon pal
desne. té vági taté vuehceje olbma ja ussoti, ahte sodn lé hohketamtab 
vdllaheje olmab; i lam likán tat almac, ainat tat karvo, mdb tat 
cajanem olbma lé piejem tollon plildi. té áska tat olbma vueci pirsoin 
tab pahatahkojeb. té vist sodn leggasti tan tollon paldesne tdsa ku 
peive saddi ; té dskan manni icas heibmai. 

Hát volt valamikor egy ember, a ki az erdőben járt (volt az 
erdőt járóban) és madarakat lőtt. Hát eltévedt és nem talált többé 
haza, a mint sötétség (éjjel) lett. Aztán ismét a maga nyomára 
(útjára) jött. Akkor látta, hogy valaki utána ment. Megijedt, a 
mint nem talált többé haza. Hát [úgy] vélekekedett (kezdett vélni), 
hogy tüzet gyújt. A [maga] ruháját levetette és a tüz mellé tette. 
Nem mert a tűz mellett feküdni, hanem egy kicsit félre ment a 
tűztől és várta, mig az jön, a ki ő utána ment (menőben volt). 
Hát ez jött és a puskával azon ruhára lőtt, a mely a tűz mellett 
van. Aztán ment a lövő ember és gondolta, hogy megölte a fekvő 
embert. Pedig nem az ember volt, hanem a ruha, melyet az elté
vedt ember a tűz mellé tett. Akkor aztán az az ember a puskával 
meglőtte a gonosztevőt. Aztán ismét leheveredett a tűz mellett, 
míg nap (nappal) lett. Akkor végre haza (maga hazájába) ment. 

3. Té li sömes olbma ja ahka, ja kolbma mana' lejen sönesne. 
té sömes pálen soi kalkiken kuilide peutet. té sönoj váldiken farosne 
porrasumus pardneb, ja kuikte lapiken köten sisne; tollon ai lahpi-
ken köten sisa, kukte ta kuikte mana' kalkiken pivvat. té ku soi lei-

12* 
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kan kuilide peutam, te sugiken vist heibmi. te vuinigen ahte kohte li 
puöllemen.te tat olbma viagi spaihtemust máti,ja cohketi tai puöllem 
mdnai táktite (rubmahit). te tat porrasumus pardne pütija sardnoi: 
„cicám varresti jaurai"', —ja te tat olbma varresti tohko sü tolvot, 
ab ma sodn höhkanet (icebs hohkatet). naute ko sodnjoksi sü, te sodn 
tobbeli sü ja jorgeli roptot jaurest. 

Hát volt egy (valamely) ember meg egy asszony és három 
gyermekük volt (tkp. volt bennük). Hát egyszer ketten halat 
(halakat) akartak fogni. Társaságukba (társaságban) vették a leg
öregebb fiút, kettőt meg a házban hagytak; tüzet is hagytak a 
házban, hogy a két gyermek ne fázzék (tkp. fogott nem fázni v. 
melegen lenni). Hát a mint halat fogtak, ismét haza eveztek. 
Ekkor látták, hogy a ház égett. Hát az ember szaladt, a mily 
gyorsan (tkp. leggyorsabban) csak bírt és öszeszedte az elégett 
gyermekeknek csontjait (testeit). Ekkor a legöregebbik fiú jött 
es mondta: anyám a tóhoz szaladt, — és hát az ember oda sza
ladt öt követni, hogy el ne vesszen (meg ne ölje magát). A mint 
utolérte, megfogta és visszafordította a tótól. 

4. Jetanasen hdgga. 

Te lei pör es ahkasne kalles (olbma), kuhti lei cieajápe torrom 
jetanasin, kujetanes ohci koddet tan pöres ahkan podnab (kalleb), 
vai sodn kalka ofáot valdet tab pöres ahkab Icases ahkan. ku cica 
jápe (jaké) ollanam lien, te iiska puokteti koddet tab pöres olmab. 
mutto te lei tan pöres ahkasne ja tan pöres kallasne (olmasne) akt 
pardne, kuhti ai ohci (ohceti) jetanaseb koddet, vai 0330 haddotet 
(makset haddoin v. vostallostet) tan tét ku jetanes lei koddam aldas 
ahceb, vai kalki ofáot valdet aldas ciceb icases ahkan. 

Ja tat pardne (alke) jetti icas ciccai : „tieta"1 todn, kusne jeta
nasen hdgga le, ku mon ib mahte koddet sü ? todn kalka' kacatét 
jetanaseb, kusne sü hdgga lé", té kacati cicce jetanaseb: „kusne lé, 
jetanes, tü hdgga?" té vasteti jetanes: „manne (man-tét) todn kah-
cata' tan plraí" te vasteti pöres ahka jetanaseb: „jus mon nietastuv-
vab, té mon 0330b torvostallet tü hdggai." — Té sardnoi jetanes hdg-
gas pira ja jetti: puölleje mieran tuokkesne lé suolo, ja tan suolosne 
lé todno, ja tan todnon sisne lé akta sauea, ja tan saucan sisne lé 
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vuencis, ja tan voncan sisne le monne, ja tan monnen sisne le mü 
hagga.'1 te pöhti pöres ahkan pardne cices kőik (lássa) ja jetti : 
..juoko W todn ciccam o^om küllet, kusne le jetanasen hagga f" te 
vasteti cicce icas (ecas) pardnai(alkai): ,,juo léb oj$om kuliét, pard-
nam (alkom) !'puolleje mieran tuokkesne, supcesti jetanes, sü hagga 
le • ja suolo le tovven (tuvven), ja tan suolosne le todno, ja tan tod
non sisne le sauca,ja tan saucan sisne le monne, ja tan monnen sisne 
le jetanasen hagga." te jetti pardne ciccasas : „te mon covorab (virdeb) 
palhkit (palhkitef) icasan teudnarit, kei kőim mon mahtab mannet 
puolleje mieran cada." te sodn palkiti birreb ja seipekeb (gumpeb) 
ja hapikeb ja divvekeb, ja te sodn manneji (mannaji). ic manni 
kasko vadnaseb route-loutuken vuollai, ja valdi hapikeb ja dv-
vekeb icas kőik loutuken vuollai, vai ía' kuikte e' kalke publlet 
(puellet),ja birreb jc*~ seipekeb pijajei sühkat (sühkamen). te le nau 
atte birre adna ruskis ja cahpes kuolgit, ja seipek adna ai vilkes 
ja cahpes 'a ruskis treplit (fiHikkai.t) kuolgaisne, ku puolleje mieran 
cada le mannám, te pöhtin tan suolon kőik, kusne jetanasen hagga 
lei, ja te vaggei paijas suoloi ja pöhtin todnon kőik. te loski birre icas 
autes-juelkin (rabmin) todnon bodneb irit, ja te vanekati (vulgi) 
idkos sauca, ja seipek vanekati mafmesne (mangesne) ja tobbeli tab 
saucab cauk ja kaihkoli. tan saucan sist halani vuencis, ja tan von
can mannesne Jialani hapik ja kremsi tab ja kaihkoli. tan voncan 
sisne lei monne, ja tat monne kaccai cacai ja vuojoi (vojoi) bodnai. 
te divvek v^ihkai tan mafmesne; ja vuostas aiken vieihkai divvek 
monnen mannesne ja kuhkeb katoi, ja ku icci sodn killa kuhkebu 
aktén aiken orrot cacen vuolesne voinenapta, te spohkiti sodn paijas 
voidnosis cacen nall voinastemen tet, ja ku sodn lei voinastam, te 
vieihki vist mubbadest ja katoi ane (ville) kuhkebu ku vuostes aiken, 
mutto icci kauna. te vist pöti voidnosis cacen nall voinastemen tet, ja 
ku voinastam lei, te vleihki kolmaden aiken ja ane ville (vilV-e) kuhkebu 
katoi ku tan kuikten aiken (palen). te kaunai monneb mieran bodnest, 
ja pöti paijas cacen nall. te voidni (voidnaji) pardne, monne lei divve
ken nalmesne, ja te púekti (pukti) divvek monneb pardnen kőik. ja 
pardne valdi tab monneb ja puollajitti tollob tadnak suolusne, ja pi-
jaijei tab monneb tolloi puöüemen (puöllejen tolloi). ku puöllegöti, te 
sühkaji roptot tat pardne, ku ofj^om lei ullefet tab man-tet lei man
nám, te pöti sodn tan sarjai, kuste sodn lei mannaijam, ja mannái 
tallak ku kaddai lei pötam, jetanasen kőik, ja voidni: jetanes lei 
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sammalahkai puöllemen ku monne, mab sodn mieran suolusne pijm-
jei tolloi.ja pardne vaggi cices kőik, ja cicce saddi stuora avoin, ku 
voidni: su pardne leipöhtam varres roptot; ja ainemust avosi,juhko 
sü pardne lei vidnam ja atte sodn lei oibmatam koddet jetanaseb. 
tat pöres ahka kiti pardnebs ja jetti: „stuorra kihto (kito) tűni, 
mü pardnam, ku todn le' vidnam jetanasen hdggab." ja ku ane 
tat pöres ahka supcestallemen lei ecas pardnaí, te lei pne viWe 
unna hággac jetanasesne, ja jetanes vasteti tan pöres ahkai: 
,.aj! manne leccib (leccéb) supcestam tan pahas ahkai mü haggan 
jnraf" ja te-haukesti jetanes silait ja kunait icas sisa, ja te pueli 
jetanasen nalmen kuebme ja habkai (habkatuvvi), ja te nohki sü 
rubmaha tollast, tat mi mahti puóllet, ja te jamkai (v. jaksai) tolla, 
ja, nohki sü hagga aktén tollin. 

-
I I . Donner közleményeibőL 

5. Páiven parne'. 

Jahta leijdhtam, saga li piéggam: A hír mondta, a monda fújta : 
tavvelen núoratum nasten, az éjszakcsillag x) mögött, 
allelen pdiven ja manun, a naptól és holdtól nyugotra 
silpa kolíe juova ilrek, ezüst, arany kőhatárok [vannak1, 
aren kedge, arja keőge ; tűzhelykő, hálósülyesztő kő ; 
kóffle kila, silpa sila, arany fénylik, ezüst ragyog, 
mdra-kaise'' kovvaides káhce\ tengeri sziklák képeiket nézik; 
pdivesa', manusa\ naste napocskák, holdacskák, csillagok 
Hka\ kilte', múotoses moije . fénylenek, villognak, arczukra 

nevetnek. 

Pdiven parne laivems lítota 
oivamus olmaides valta. 
Piéggapa porjosit possuiit, 
Jahnapa vadnasatn vüojet, 

paru' podhit pCiteriahte\ 

A nap íia eloldja hajóját, 
legfőbb embereit veszi. 
A szél a vitorlákat fölfujja, 
a vizi szellem (Jahna) a hajót 

hajtja, 
a habok a férfiakat [előre] hajt

ják, 

*) Tkp. leszegezett c-úllag. 
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skerruska mellasem maca, 

lülat laivem lafferdatta 
meddelen manun, meddelen 

páiven paitejen skerrun. 

Saftdai mdnu, sad&ai páive 
nuórtq-nasten unnekaccain • 
muhtatalla stuorap páivin, 

cuóukasin jdca lajiti, 
raópsahahtá, calmetahta. 
Jdpit pira jaukasien, 
te te vlmak mannjucási 
jehtanan rqbdq rapasi, 
éalmai sqimahi allehahti. 
Neita núora jehtanosen, 
calmeies aijan aine körij, 
svaiterin piktasit pessa, 
colkusahta, capmacahtá, 
nöruhta korkuhta korcims, 
nabbudalld cabbudalla, 
nammositis nalkutalla, 
rqoitiumitis vilutalld, 
cuö'ugittis ceggesti parnai: 
„kustis pótahk ? kannes ohcahk? 
tuonen talun, Páive-parnaé ? 
ahcasamma jükamussain, 
állasamma nammamussain, 
velljaiddnima vaiven tuólgln, 
mákaitam mállásén áriti?" 

Pdiveu pár ne : 
,,Sarakkam sfiri ahcastam 
stiöpis sáonait, faggai famuit 

a kormánykulcs a kormányt for
gatja, 

a keleti szél a hajót röpít i 
nem érintve a holdat, nem 

ér in tve 
a napnak fénylő korongját. 

Let t a hold, lett a nap 
kicsiny min t az éjszakcsillag; 
[ez] nagyobbra változik a nap

nál, 
más féle fényességűvé, 
p i rosan fénylik (piroslik), vakí t . 
Evekig x) körül hajóztak, 
hát, há t végre, utoljára 
az óriásnak partja megnyí l t , 
a szemek látásához2) emelkedett . 
Az óriás fiatal leánya, 
a vak aggnak egyetlen varrója, 
fáklyánál ruhákat mos, 
csapkodja, veregeti 
öblögeti, kifacsarja. 
Szárogat ja 3) , fehérí t i4) , 
emlőit édesíti, 
pil lantásait gyorsan vet i 5 ) , 
t ek in t e t é t 6 ) i rányzá a legényre : 
«honnan jössz ? kit keressz ? 
a halál lakát , n a p fia ? 
a tyámnak italul, 
m a g a m n a k nyalánkságul 7 ) 
bátyáimnak fáradság ju ta lmául , 
sógoraimnak tűzhely ebédjéül ?» 

A n a p fia: 
Sarakká teremtet t a tyámtól 
hajlékony idegeket, szerzett erőt, 

*) tkp. éveket. 2j tkp. pillájához. 3) tkp. megtöröli. *) tkp. tisztogatja. 
5) tkp. gyorsan ránéz. °j tkp. fényét. 7) szopni valóul. 
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nidce-ednest ahcest masti, 

Uksa-Akkam melkin meidai, 
leikisti cahkasam mielait. 
Ohconi okten öijudeijem, 
morrasam möcuit mielait, 
vuotnin jelem jdmem kuóimem, 
mietalahkin adnaleijem, 
vuosstalahkin vuörgqleijem, 
vaimupakcasin tuőlglm, 
vaiven múodisn öijadeijeni, 

sálahaisti, jáokaisii nalmebalas-
tqllim, 

siipmaisinne aimuu ttedum, 
tiiokasemen puólvqn jotkum." 

Jehtan neita : 
„Tie tal vqrrqmq'' vamce', 
neitan púoűnq paijanahée\ 
midla^am mü modduslen. 
Mqstaftemen varrastemen, 
mqstqftemen vaimui&emen, 
vaivei&emen, vúoluidemen, 
vierasagan e&nagen kuódda I 
ahcasdsqm püorrasasqm 
sügacqm sdvuifiam sdriium, 

kqknelqm karmsam hajam 
e&fiasqm saddui p>essi vú'őlin.-

(Jehtan aigü sü porrat; hal-
peden:) 

Potus pdggan pdive parnen 
súöpis súonqn súorma koukq, 

1) tkp. megtörő. 2) tkp. elrejtöt 

anyámtól, atyámtól összeke
verte, 

Uks-Akkam a tejbe vegyitette, 
észt öntött a fejembe. 
Keresek esőben megnyugtatót, 
haragomhoz fékező x) észt, 
a szerencsében élet-halál társat, 
jó sorsban megtartóztatót, 
balsorsban oltalmazót 2), 
szívfájdalmakban jutalmazót, 
bajban, aggodalmakban meg

nyugtatót, 
halfogásoknál, osztalékoknál ve

lem szólót, 
elragadtatásban öntudatot [adót] 
méhében3) nemzetségnek foly

tatását ». 
A jehtan leánya: 
«Hát ime vérem pezseg, 
a hajadon keble dagad, 
gondolataim kerengenék.4) 
Vegyítsük össze vérünket, 
vegyítsük össze szivünket, 
bajainkat, örömünket, 
idegen anyának gyermeke! 
atyámnak, a jónak, 
megmondom vágyamat, kíván

ságaimat, 
keserű könnyemet lekiáltom 
anyámhoz homok [sl nyírfáké -

reg alatt. 
(Az óriás őt megenni szán

dékozik ,• gúnyolódva:) 
Jöjjön szélként nap fia 
hajlékony idegének ujj kampója; 

3) tkp. kettőnknek ölébe. 
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kásgcgttun ketgitemen, 
koppan suorma' soijeleppu', 
koppan ciidé' cgugeseppu1! 

(Neitgp aija-7'öudem gtnelisti.) 
Jehtan: 
„kallepa karmsa' oitu 
páive-pelen suórma-$úona\ 
páive-párnen koura-kouka." 

Viióitas-tiL&no súongo-miedain, 

tárve• tu&no súongo-süruiji, 

obbo-kggg kaskestahkin. 

Víihüi te dal vúolatuovac, 
karra sküre kávehtüvac, 

máor(in, küol'en vúoja vúoja, 
vaimui vieka, nnörenahta. 

Aija-röuMm rap:nainis rohti, 

pevastglla, pahkastalla. 

Cglmetgs cuóuggtgs aca 
caö'^etahta, cahketaJita 
falán, cacen haitién, taóljen 

nalne, ceheerit calaca, 
rnalidaskan mgstgtglla, 
kietait ketji, vatmit vatmai, 

cnmmg-cuolmait enolmad. 

húzogassuk egymás kezeit, 
kinek ujjai hajlékonyabbak, 
kinek ujjai erősebbek. 

(A leány vas horgot nyúj
tott oda [az ifjúnak] 

Az óriás : 
«Elég keményei valóban 
napfélnek ujjidegei, 
nap fiának ujjkampói.» 

Egy hordó zsírx) leánykérő mé
zül 

egy hordó szurok2) leánykérő 
italul 

egész-patás [ = ló] .falatokul.8) 

0 jaj, hát ím megrészegszik, 
a ké*mény fej megnehezül [meg

keményedik ?] 
fának, halnak zsirja hajtja, 
szívhez szalad, megindul (ellá

gyul). 
A vas horgot markával(?) meg

ragadta, 
nagyon izzad, melege van. 

A vak, világtalan atya 
odaállítja, odahelyezi [őket] 
a bálnának, a víz uralkodójának 

bőrére, 
a kisujjakat fölkarczolja, 
vérüket összekeveri, 
a kezeket összefűzi (?), kebleket 

kebelhez, 
a csók-csomókat összeköti. 

*) tkp. zsír-hordó. 2j tkp. szurok-ho.ló. 3J adatik a nap fiától az 
óriásnak leánykérő ajándékul. 
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Polpit, polhturit pátertahtá, Az akadályokat, a gátokat (?) 
eltávolítja, 

kietait cuoppa, cuolmait suódda. a kezeket eloldja*), a csomókat 
szétvágja. 

Hája-kepmit ceggln, ka$in. Lakodalmi üstöket állítottak föl, 
ittak. 

6. Pissan Passan pardne. 

Pissa, páivepelen sitai oive, Pissa a napfél falvainak feje, 
Passa ijapelen sitai oive neita, Passa az éjszaki falvak fejének 

leánya, 
leiká valdumin vuordnusam a házasságnál esküt esküdtek 

vuordnum. 
aijataka nalne. a medvebőrön. 
I kaik mubben elmen siele coiiket a másik világnak szikrája nem 

fog fényleni 
tan kute vuordmisan tója. annak, a ki az esküt megszegi. 
Tallak stálu olman hdggam suo- Azonnal ellopja egy stálu az 

lat, embernek életét, 
ára hautem, aluv valta. kincsét, 2) nyáját elveszi. 
Nisun pitkgm potki, yáterá, Az asszony egy részt3) kiszakít 

[a nyájból], elfut, 
páterá avve vuólen. elfut teherben. 
Több son pardnem kuoddá. Ott egy fiút szül 
Pardne kacca: „koll'e mu acce ?" A fiu kérdi: «hol az én atyám ?» 
,,i pardnam tusne V acce". «nincs neked, fiam, atyád.» 
Pardne kár dut álla :. A fiu ismétli: 
„snottunle h űrre, kopp elén cukce, «a nyirfajdnak van hímje, a 

fajdtyúknak van hímje, 
fidnalan le riéksak, áldun le a hófajdnak van hímje, a rénte-

sarva, hénnek van bikája, 
smalden le vibe, jrridda le tavin, a medvének van hímje, a jávor

szarvasnak van hímje, 
ibken mon le kedgist , maorist én sem lettem kövektől, fáktól.» 

saddan/" 

1) tkp. elvágja. 2) tkp. kincses gödrét. 8) tkp. sorozatot. 
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Pardne japist japist sadda, 
olmaitüva, mecin vagga, 
ednebs talssa : „kutte V mu acce?" 

aska vastata: 
„accat sarvab púokta. possü nal-

mai, 
te sori ai púokta hankahiste, 
sarvab sabbeki nalne kesa. 
„ednam, ednam, sardnu mu accen 

namab". 
„Accat púokta vuovde-vahgejeb, 
múoren, marén possü nalmai". 

Kaptebs kedcadi, vuöígi kerrega 
kotai, 

tasti vuolga, kielain valta luotui 
edneb, 

müreten, mcircten.jorrelen, vieren; 

murgestattd, piskastatta, 
púokta possun nalmai, 
kotai caftga : 
,,ednam, ednam, takka murii lai

peb." 
Ednes laipeb laipü, passa silai 

nalne. 
„Ednam kietainat vadde tdb lai

peb, 
nicce ednam vadde tall kiatabtl" 

Ednes kidtabs kalgi. Pardne 
pahka laipin kdtab takcast: 

„ednam, ednam, ka le mu acceV 

1) tkp. erdőben jár. 2) t. i. a n 
csinálj. 6) tkp . emlő. 

A fiu évről évre nő. 
Emberkedik, vadászni jár,1) 
anyját faggatja: «ki az ón 

atyám ?» 
végre felel: 
«atyád arénbikát [elevenen] hoz

za a hátajtóhoz, 
most a rénlegelőről is hozza, 
arénbikát hótalpakon húzza.» 
«Anyám, anyám, mondd meg 

atyámnak nevét.» 
«Atyád hozza az erdőjárót2) 
morogva, ordítva a sátor hátsó 

ajtajához.)) 
Ruháját rávette 3), elment a ta

nács házba, 
onnan elmegy, hurokkal meg

fogja 4) a pusztaságok anyját 
[t. i. nőstyén medvét] 

morogva, ordítva, forogva, hen
teregve ; 

hagyja morogni, ordítani (?), 
behozza a sátor hátsó ajtajába, 
belép a házba: 
«anyám, anyám , süss 5) nekem 

kenyeret.» 
Anyja kenyeret süt, süti pará

zson. 
«Anyám kezeddel add a kenye

ret, 
szoptató 6) anyám add most ke

zedet ! * 
Anyja kezét kinyújtotta. A fiu 
a forró kenyérrel a kezet szo

rítja : 
«anyám, anyám, ki az én atyám?» 

ídvét. 3) tkp. fölhúzta. *) veszi. 5) tkp. 
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,,Pissa Vassá, pardnam". — 
„ Kobbu sodn f** — 

„Uappis dsin kalles súollet koddi, 

valdl alame, valti ara hauteb. 

Jü leb mon tü varutnm, 
I kaik cappis asit altait, 

Baikkala petit, kaddit.e( 

Olnui la' cojutam kerrega 
köteb, 

kietpels ndra, valtu riara, 
jatan josteje la cogganaddam. 
„Eduam, ednam, 
vadde accan söte-sobbeb, 
kobde accan söte-kapteb kalbuin, 

varrekite, krappukite." 
„Te mon aktukpörespdivenpdk-

kaláb, 
i kuttek haggab morrete, 
%ke pessi, s.iddui vuolan vuorkke." 

Pardne ednabs siunita, kana, 
vu'ólga, 

cappis ase kece-kötai canga, 

canga, jattá : 
„vaggebet, jdttebet ecete siti 

oivai : 
te le Tiubbe sita oive 
tai sitai oive koiku pötam." 

«Pissa Pissa, fiam.» — «Hol 
van ő?» — 

«A fekete halmoknak örege tit
kon megölte, 

elvette nyáj unkát, elvette kin
cses gödrünket. 

Már intettelek tégedet, 
ne [menj] a fekete fénylő hal

mokra, 
Baikkala oldalaira, partjaira.)) 

A férfiak tanácsot tartanak l) 

a segéd2), a sírásó 8) 
a hirdető összegyűltek.4) 
«Anyám, anyám, 
add atyámnak harczi botját, 
add atyámnak harczi ruháját 

a sisakkal, 
gyorsan futó czipőit, kesztyűit.» 
«Most én öreg napjaimban egye

dül mászkálok, 
senki sem gondoskodik rólam 5) 
s nem temet el (rejt el) nyirfa-

kéreg s homok alatt.» 
A fiu anyját megáldja, megöleli, 

elmegy, 
a fekete halomnak utolsó (vég) 

gunyhójába belép, 
belép, mondja: 
(•menjetek, mondjátok a saját 

falvaitok fejének: 
most a másik falunak feje 
ezen falvak fejéhez jött.» 

*) tkp. fölállították a tanácsházat. 2) tkp. az egyik kéz embere. 3) tkp. 
az elesett embere. 4) tkp. a fogadás rugója. 5) tkp. életemről. 
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Hüren orje jucca, 
Hüreskuce áltagosait kaska, 
Ilmaracca, váraidén accen oiva-> 

mus orje, 
obluit vuoca, kalgata cáce-kdreb. 

Kaggi vagga, aijai sardnu: 

„te le nubbe siti oive pötam." 
„Koccubete nubben sitan oiveb 
nubben sitan oiven kuóssai. 
Man míiotok le son ?" — 
„Kaikaist oiven alleb hartuist, 

kaiba kopca, pane', cúoné' ceske, 

söte-sobbe kidtan, krappuk, 
söte-kapte súojal, 
le harta\ le takta'. 
Keure ströpa,játan jostejejabma, 

ketpels nara' tuja sü 
teávan kuökten pelen vagge'. 
Valta Jiara' karvasin la'." 

„Ceggebct mallasav, obbo tab stai-
nam, 

Piiö'ktebet rouoe sarkkab, 
júoksit, nuolait, saitit, spaggakit." 

Pardne pöta, káhca oivesküreb 
caggi kecin; 

soddi-kerbma' cadnasin, 

x) tkp. kinyújtja. 2) tkp. másik, 
csontok. r'j tkp. kötelékben. 

Hűre szolgája dörög, 
Hüreskuce villámokat csihol, 
Ilmaracca, a világ atyjának leg

főbb szolgája, 
nyilakat (?) lő, a vizes edényt 

kiönti1). 

A szolga megy, az öregnek 
mondja: 

«most a másik falvak feje jött.» 
Hivjátok a másik falunak fejét 
ezen2) falu fejének vendégéül. 
Milyen külsejű ő?» — 
((Mindenkinél magasabb egy fej

jel vállaktól [fogva], 
a sisak befödi, a fogak, a tekin

tetek3) villognak (előtűnnek ?), 
a harczi bot kezében, a kesztyű, 
a harczi ruha védi, 
vállas, csontos. 4) 
A varázsdob pereg, a hirdető za

jong, 
a te segédjeid és az övéi 
a dombnak két oldalán mennek. 
A sírásók készen vannak.» 

Készítsétek el a lakomát, az 
egész róntehént, 

hozzátok a vas inget, 
az íjjakat, nyilakat, lándsákat, 

dárdákat.*) 
A fiu jő, látja a koponyát az osz

lopok végein; 
viperák csomóban 5), 

s) tkp. szikrák. *) tkp. vannak vállak 
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masti mana sdlgait níwlit tuós-
tutalli. 

Jdtab josta, hasta: 
„Hastab, hastab cdce kedrki!"— 

(i mietit). 

„Hastab, hastab cacevúölai!" — 
(i vastet). 

„Hastab, hastab kidta-kecit !"— 

„Hastab, hastab fadmataki!" — 
(% vastet). 

„Aijam, aijam , kan le oive-
sküre ?" — 

„Pissan Pissan oivesküre /** — 
„Hastab, hastab núolen núim-

nai !" — 
Aija akkunasti vúoca. núolab. 

1pást a m. 

Roliti, raska keokai vuóstai : 
„aijam, aijam, 
kusne le tat núola núosatiivum ?" 
„Pissan Pissan pánin !" 
„Oitu pdne1 hürain." 

„Hastab, hastab saite-kecaif" — 
Röuca-saiteb jtioksin vuoca. 
Spaggakme spigfiasta, valta, 
2>astat sokai, soijoldatta: 

„köss tat tü saite soijolam?" — 

„Pissan Pissan pánin/" — 

melyből egy gyermek mérget 
kapott a nyilakra. 

A fogadást hirdeti, kihív: 
i Kihívok, kihívok víz színére 

[t. i. viz szinén való küzde
lemre] » — nem felel [senki]. 

Hivők, hívok víz alá!» — nem 
felel [senki]. 

Hivők, hivők kézzel való bir
kózásra x) 

hivők, hívok birkózásra ! »2) — 
nem felel [senki]. 

Öregapám, öregapám, kié a ko
ponya?!) — 

«Pissa Pissa koponyája!*) — 
«Hivők, hivők nyílhegyre!» — 

Az öreg az ablakból egy nyilat 
lő. 

Nem volt éles (azaz: nem ha
tott keresztül). 

Megragadta, kő ellen üti : 
0 öregapám, öregapám, 
hol tompult el ez anyíl?» 
«Pissa Passa fogain!» 
«Valóban a fogak repedéssel 

[voltak] !» 
«Hívok, hivők kopja hegyre !» 
Izzó kopját lő íjjal. 
A lándsával félre üti, veszi, 
beleszúrja a nyírfába, meggör

bíti : 
dhol görbült meg ez a kop

jád?)) — 
«Pissa Passa fogain.» — 

*) tkp. kéz végekre. 2) tkp. ölelkezésre. 
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„Hastab, hastab spaggaki spoh-
kui !" 

Juólgi-jíioksin ikkunasta 
sdlgatum spaggakeh luóita. 
Söte - sobbin vüojeje spaggakeb 

spohki, 
valta, kedki kaski jostist, 
soijaltatta, cuópki, jcira: 
„Aijam, aijacis, kuss tát tu spag-

gaka spohketi ?" — 
Pissan Passan pánin.'" — 
„Aha! pira le piajuii mosku-

nwm." — 
„Kuggus mon táll, aijuv, cuoce-

lab, 
uksa-raiken vaipossa-raikerű"— 

„öpöte aijam tábkaposstt-raikeb." 

«Hivők, hivők lándsa küzdelem
re !» 

Lábíjjával az ablakból 
mérgezett lándsát bocsát el. 
Harczi botjával a röpülő x) lánd

sát félreüti2), 
veszi, a kövek közé taszítja, 
meggörbíti, eltöri, kérdezi : 
«öregem, öregecském hol törött 

el, ez a lándsád ?» 
«Pissa Passa fogain !»> — 
«Ehe! a medve barlangjában 

bezáratott.*) — 
«Merre álljak föl most, unokám, 

az ajtó nyilason vagy a possu 
(belső) nyiláson?» 

«oh jöjj, öregem, ezen possunyi-
láson.» 

Alja vakne kiata pata, 
pardne söte-sobbin tuóstu, 
kurhte maddekist roggosta, 
ruoude-sarkkan cangait 
raddait tá'Wal, soijoldatta. 
Aija : „pötebet, pötebet vehken, 

te lápa kuakten sitan oive' töja-
laddemen." 

Az öreg fegyveres kézzel jön, 
a fra a harczi bottal fogadja, 
torka gyökereinél megragadja, 
a vas ingnek rugóit 
széleibe3) nyomkodja, hajlítja. 
az öreg: «jöjjetek, jöjj etek segít

ségül, 
most két falunak fejei küzdenek 

[egymással].)) 

7. Wedde-karin vuolle. 
Surgosn le mu vaimo, ja leulak le mu vaimo, 
jukko érit valdain mu jasketis vuoreb. 
Albmai mon vainotab, kusne monno kalkin kaudnotet, 
ikka varaid mu kaudnase surgokes ja vaivems (ívaives). 

x) tkp. hajtó. 2) tkp. elűzi. 3) a mellbe. 



1 8 0 HALÁSZ IGNÁCZ. 

Neitab mon valjib, mab mon kerast adneb, 
sodn mu vaimob adna, man kukkeb leb mon. 
Man kukké le varre pakkas ja hdggasne le, 
tie mu vaimo puolla surgosne mangemus aiken. 

Loddac laulot avosne su para-peleb ; 
valV, kösse luode érit valda su lakkamusen vanab, 
tie su vaimo puolla surgosne ja vaivesne. 

Akt kareb keresvuotest tievas mon tűni vaddib; 
ikka aika ja váraid tab leikéin le. 
Tat kolka aremust kaik adnamen mete, 
dauk mangemus nores tu kátai sis. 

Falskes vanah Jeh modde, kutteh leh monnon vdnakvuoten 
jallam • 

tah lijen tall monnon pajelen vidnam, 
ja nan (nau ?) monnon keresvuoten loptam.1) 

8. Cuőihkan vú'óle. 
Nul&üdeje nuigüb dihci: 
Meide tton kiesien poddom párka ? — 
— Juoigam mon. — Meide donjes? 
Gahpadam mon. 

1) E vers Donnernól több sajtóhibával vagy talán inkább leiráshibá-
val van közölve. Ezeket mind kijavítottam, de mégis számot akarok adni 
az eredetiben levő helyekről. Don.-nél 2. verssz. 1. sor mon helyett man, 
adneb h. udneb, 4. verssz. 1. sor vaddib h. vaddal, 3. sor kolka h. Jcalkah, 
5. verssz. 1. sor jallam h. jallo-t találunk. A nan a szokott nau helyett 
valószínűleg szintén sajtóhiba és így a nyelvtanban is fölöslegesen szerepel. 
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B) Irodalmi szövegek. 

9. Tanka sabbaten ekkeden, kösse uksah lijen tappasah, kusne 
oppetesolmah lijen coggom, judari pallón tet, potiJesusja cuo^ati 
jurr sijan kaskan ja jatti siji: „rafe lekes tiji." Ja kösse tab jattam 
lei, vuoseti sodn siji kdtitas ja sidobs. Te saddin oppetesolmah avon 
taste, atte vuoidnin herrab. Tas vitt jatti Jesus siji: „rafe lekes 
tijain. Nau ko acce le mu rajain, nau ai mon tijeb rajab." Kösse tab 
lei játtam, possi sodn sijan nála ja jatti siji: „valdet tab ailes vuoi-
genaseb : kutita tije suddoit andagas luoitebet, siji andagas luoiteto-
veh, ja kutita, tait adnetebet, siji ai adnetoveh.<: Válla Thomas, mi 
namma márki juomicab, akt taiste lokke ja kuektist, i lam sijan kum, 
kösse Jesus poti. Te játtin tah áca oppetesolmah süni: „mije vuoid-
nime herrab." Sodn jatti siji: „jus ib vuoidne nauleraikit alde ka-
tisne, ja cakab ecen suormeb naideraikit, ja cakab mu kdtab alde 
sidoi, te ib tab jakke." Ja kakce peivi tatte mangelt, lijen vast oppe
tesolmah sisne, ja Thomas sijan kum. Te poti Jesus, kösse uksah 
lijen tappasah, ja cuoggati sijan kaski ja jatti: „rafe lekes tijain." 
Taste jatti sodn Thomasi: „kalge tek suormebt, ja káca mu kdtait, 

ja kalge kát ab t teke ja cake tab mu sidoi, ja ale kuektastalla, ainat 
orro jakkoles". Tliomas vasteti ja jatti süni: „herram ja jubmelam"-
Jesus jatti süni: „jutte vuoidnih mu, Thomas, jakkah todn talle : 
salogah lah tah, kuteh ah vuoine, ja dauk jakkeh". Takkai ai Jesus 
modde aca autóit oppetesolmais vuoidneten, mah tan kirjai ah le 
caletum ; válla tah lah caletum, acabet jakket, atte Jesus le Kristus, 
iubmelen pardne, ja atte tije jakkon cada kalkabet adnet jelemeb alde 
nammasne. [János ev. 20, 19—31.] 

10. Puore vdljehf mon vakotab tijeb ko kuossit ja ammasit, 
vai kattebetet ojjjelaca ustoist, mah toroh sálon vuoste, ja cabbast 
tomotebet hednigi kaskan, vai tah, kuteh holeh tijan pira nau ko pa-
hatakkeji pir, liceh vuoidnet tijan puore pargoit, ja rampet jubmeleb, 
ko ocotem peive pota. Orrot tanteti vaitasah kaikit almáéi piejetusit, 
herran tet, lekes konogasi, ko oivamusi, jalla vedditi (oiveolmaita), 
ko taiti, kutteh lah suste piejetovum, pahatakkejiti haddon, válla 
taiti puoretakkejiti heveimen. Jutte nou le jubmelen situd, atte kalka-
betet puore tomotemin tappet tai ovisaki ja jerbmetes almaci nalmeb. 

NYELVTUD. KÖ7.LF.MKNYEK. XVI. 1.3 
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Nau ko tah, kuteh lah skalasah, ah kait, ko tah, kutteh adneh luo-
vesvuoteb pahavuoten kopcesen, ainat ko jubmelen teudnarah. Jenen 
adttet kaikit, ecet vdljitete, paliét jubmeleb, kudnetet konogaseb. Tije 
teudnarah, orrote koten oivitete vuollekacah sáttokes pallóin, i koros 
taiti valjoit (lojasit), mutto ai taite cuolopelakita. Jutte tat le arbmo, 
jns kutteh vaimon tobdon tet jubmelen auten kierda vaiveb, juob anse-
tek 0330. Jutte, mi maino le tat, atte slovítallemeb kierdebet assite 
tet ? válla jns tije puoreb takkebet ja te kierdebet, tat liko jubmeli. 
ESi. Péter I. levele, % 11—20.; 

11. Tan aiken vagikan kuektes sijast tanka peiven somes lad-
dai, jukko lei kotalokke stadei tuoken Jerusalemest, nammain Emaus, 
ja holeikan kaskebska kaik tan pir, mi saddam lei. Ja saddei, kösse 
leikan holemen ja kaccatemen kueibme kueibmestes, lakkani ai Jesus 
ec ja vaggi sonon kum. Válla sonon calmeh lijen adnelovum, atte soi 
eikan tobdo su. Te jatti sodn sonnoi: „mah lah tah holoit, juoite 
adnebeten kaskabten, ko mannebeten, ja nou vajesen vuoidnebeten?" 
Te vasteti mubbe sonost, juon namnia lei Kleofas, ja jatti süni: ,,leh 
kus todn aktok ammasi kaskan Jerusalemesne, ja ih tete, mi többen 
saddam le tai peivií" Ja sodn jatti siji: „mi?" Soi vastetikan : 
„Jesusen pira Nazaretest, jukko lei profeta, famokes pakoisne ja 
pargoisne jubmelen ja almogen auten ; ja kokte tah oivemus prástali 
ja mijan oivemusah paijelvaddin su jabmemen duobmoi ja krussinau-
letin sü • válla mije toivoime, atte sodn lei tat, jukko Isradeb coutet 
kalkai; ja likán le udne tat kolmad peive, mangelen ko tat saddai. 
Kallekacah mija nisunist lah mai paldam mijeb ; jutte kösse aive 
arret iddieten lijen potom gruoptan kőik ja ij,j,in kauna alde rubma-
hab, te sije potin ja jdttin, atte sije ai dngela sdmosemeb vuoidnam 
lijen, kösse dngelah jdttin, atte sodn vieso.Ja kallekacah sijast, kuteh 
mijan kum lijen, va^in gruoptan kőik, ja kaudnin, kokte nisunah 
lijen jdttam, válla su ifyjin kauna". Te jatti sodn sonnoi: „O kai-
vasah ja kalses vaimokah (tuomaseh vaimosne) jakket kaik tab, mab 
profetah játtam lah ! ijji kus Kristus berri tab kierdet, ja nou sisa-
mannát hárlogvuotasas ?" Ja sodn algi Mosesest ja kaik profetaist, 
ja cdlgesti sonnoi kaik, mi calogisne su pir lei ealetum. Tané kaskan 
lakkanikan laddai, kossá leikan mannemen ; ja sodn heiveb takkai, 
(vuoidneti) aive ko sittéi autebus raguét. Válla soi naggikan su ja jdt-
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Ukan: „orrú monon ludne, jutte le ekkeducemen ja peive le vasam". 
Ja, te vaggi sodn sisa orrocet sorion ludne. Ja saddei, kösse lei tálloi 
cokkahemen sonnoin, valdi sodn laipeb, puoresugnati, tojitabja vaddi 
sonnoi. Ja sorion calmeh rappasovin, kokte tobdajikan su,ja te aipani 
sodn sonon vuoidnosest. Te soi áskan jattikan kaskebska: i lam kus 
monon vaimo puolejen monon sisne, kösse sodn holi monnoin kdinon 
naln ja cdlgesti monnoi calogit ? Tanka poddacen cuoggelikan ja 
vaggikan ruoptot Jerusalemi, kusne kaudnikan cogganam tait aktja 
lokkasit ja tait, kuteh lijen • sijain, kuteh jdttin : „herra le sadnan 
paijascuoggelam, jutte le vuoidnom Simonest"; ja soi supcestikan, 
maite saddam lei kdinon naln ja kokte sodn sonost tobdoi laipen tojc-
mesne. [Lukács 94, 13—35.]. 

12. Tan aiken, kösse sije aldanin Jerusalemi, ja potin Betfa-
gei Oljovaren palden, raji Jesus knekt oppetesolmaites ja jdtti son
noi : vaggen sitai, jukko tonon auten le ja talla kalkebeten kaudnct 
akt mingeles osnab canatamja meseb alde ludne, ntiolen tait ja Iái
dén mu lusa. Ja jus kuttek hola tonnoi mabken, te jattén : „herra 
tar'baha tait ja talla luoita sodn tait. Válla tat le kaik saddam, 03311S 
tat ollonet, mi jdttetum lei prófétán cada, jukko jdtta: „sardnot nei-
tai Sioni : „kdca, tu konokespota tu kőik, lojes, cokkaheje akt mingeles 
osnan nála ja aktpargejen osnan mesén nála". Oppetesolmah vaggika h 
érit ja takkaikan nau ko Jesus koccom lei japuoktikan su lusa osnab 
ja meseb ja pidjeikan karvoiteska tai nála ja cokkedattikan su tai 
nála. Adna almog luobbin karvoites kdinon nála ; tah dcaseh suóddin 
tuorgit muorist ja piejin kdinon nála. Válla almog, jukko auten 
vag^i,ja tah, kutteh mangelt cuovoin, éuorvoin ja jdttin: „Hosianna 
Dávidén pardnai! puoristsugnaduin lekes tat, jukko pota herran 
nammasn, hosianna allakesne. [Máté. 21, 1—9.]. 

13. Kristusen pinon ja jabmemen pira, kaikéi evangelisti sup-
cestaHemi cagge. 

Vuostes pekke. 
Maite Kristus, ko lijen aksatallemen alde hdjgab, takka ja 

kierda oppotesolmaise ludne Jerusalemesne ja vaggetines urfes-gar-
deni, varteje jabmem-oibomes autel. 

1 Q:!: 
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Kösse surotek laipi passe kdckani, jdtti Jesus oppotesolmaitis : 
„tije tetebet, atte kuekte peiveh tan mangelen sadda pdssac, ia alma-
cen pardne kalka. paijelvaddetovet krussinauletovet". Te cokenien 
tah oivemus prástah, tah calogoppasah ja vuorasubmusah almogesne 
kotai oivemus prdstan, kuten namma lei Kaifas ja radotallin tasne, 
kokte kalkin mattét sluokin tuobbelet ja hokketet Jesuseb, jutte sije 
pallin almogast. Te sije jdttin : „i passe palen, abma sttiibme sadda 
almogen kaskan. Tané kaskan lei." satan cagilam Judasen vaimoi, 
jukko koccotova Iskariot, ja lei akt taiste kuektist lokken nal. 
Sodn vuolgi tantét ja holei oivemus prdstai ja tempelen cuof^oteji 
kum lakén pir, kokte sodn kalkai puoktet sn sijan kataiti ja jdtti 
siji: ,}maite sitebete muni vaddet, jus mon tiji paijelvaddab m?" 
Kösse sije tab kullin, saddin sije avonja toivotin süni vaddet kolm-
lokke silba pednikit; ja tattá palest ocai sodn sdttes tarbmeb paijel-
vaddet su siji stuibmen vana. Vuostes suroteki laipei passe-peiven, 
kuten pdssac sauc berri vdrotovet, potin oppotesolmah Jesusen kőik 
ja jdttin süni: ,,kusne sitah todn, atte mije kalkabe karvetet tűni 
porret pdssac sauceb í(( Te sodn raji kuektaseb sijast, Petruseb ja 
Johanneseb, táin koccomin: „vaggoten stadai, ja kösse potebeten 
tasa sis, kalka somes ólma kaudnetet tonoin, juok kuedda cace-kru-
seb ; torreten su kotai, kosa sodn cagna ja jattén koten oivai: mds-
tar le piejam tűni jattét: mu aike le aive lakk; km ne le piábmost al
lém sal, juosne porrocab pdssac sauceb ecen oppotesolmai kum ? Te 
sodn kalka tonnoi vuosetet stuora lacatum ja reidetum (saleb) sto-
pob, karveten tasne miji". Oppotesolmah vaggikan érit, potikan sta
dai ja kauneikan nau ko sodn lei jdttam sonoi, ja soi karvetikan pds
sac sauceb. 

Pdssac passen autelen, jutte tol Jesus téti, atte su aike li potam 
ja atte sodn kalkai vuolget vdraldest acéen kőik, te, jutte sodn lei 
ecqm tait, kuteh alde eces lijen orrom tané vdraldesne, te eci sodn ai 
sijab kitta nokkomi. Kösse ekked saddei, poti sodn fa cokketi peudai 
(buordai) ja tah kuekte ja lokke apostolah suina. Te sodn jdtti siji : 
„mon leb stuora vainoin vainotam porret tab pdssac sauceb tija kum, 
autel ko vaivastovet potab ; jutte mon jdttab tiji: ib kalke vele taste 
porret, autel ko ollast sadda jubmelen rikasne". Nou sodn valdi kal-
keb, kiti ja jdtti: „ valdet tab ja jukket taste, mubbe mubben man-
gen; jutten mon jdttab tiji, atte mon ib kalka jukkát vinamuoran 
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saddost kitt tan peivai, ko mon kalkab jukkát oddaseb jubmelen 
rikasne". 

Ko ane lijen peudai cokkahemen, tan ijan, kösse herra Jesus 
paijelvaddetovoi, valdi sodn laipeb, puoresugnati, toji tab ja űúddi 
oppotesolmait ja jatti: „valdet ja porret; tát le mii rubme, jukko 
tijan autest ulkosvaddetova; tab takket mu muitolasen". Nou ai valdi 
sodn kalkeb pássic-sauca- mállásén mangel, kitija vaddi siji, jattén : 
„jukket táste kaikah; tát kaik le tat oddo testamenta.mu varrasne, 
jukko tijan ja moddasi autest ulkosnorkotova suddoi andagas lui-
temi; táb takket, man taivai ko tije jukkabet, mu muitolasen. Ja sije 
jukkin taste kaikah. Kösse tal ekkedesmallas lei saddam, ja ko par
kéi juo lei sisa-cakam Judas Iskarioten, Simonén pardnen vaimoi, 
atte sodn kalkai paijelvaddet su, te, ikka Jesus téti, atte acce lei 
vaddam kaik su kataiti ja atte sodn lei ulkosmannam jubmelest ja 
mannái jubmelen kőik, ciiojjeli sodn likán peudast (mallasest), erjt 
piejei karvoit, valdi akta lineb ja canei eces pir; dskan koisti sodn 
cacit passatem-karai ja algi passatet oppotesolmai juolkii ja sakkar-
tet Uniti, mab sodn eces pira cadnam (pirakcis-elam) lei. Kösse tal 
sodn poti Simon Petrusen kőik, jatti tat süni: „herra, sitah ktts 
todn passat mu jtulkit ?:: Jesus visteti ja jatti suni: ,,mib mon tak-
kab, ih toln talle tajete, válla táte kecest kalkah todn tab oj^ot tetet". 
Te jatti Petrus suni: ,, ih kalka todn kössek passatet mujuolkit". 
Válla Jesus vasteti suni: ,,jus ib passate tu, te ih mabken oseb műin 
ane". Simon Petrus jatti tantét suni: „herra, i koros juolkitan, 
mutto ai kiitaitan jaoivam". Man nála Jesus jatti suni: „tasa, jukko 
juo rainesen passatum le, le nuokes, atte sodn passata juolkit ja te le 
sodn obbolakai raines. Talle lépet tije raineseh, daiik epet le kaikah". 
Jutte sodn téti, kutte tat lei, jukko su jxiijelcaddet kalkai, jatti sodn : 
„tije epet le rainaseh kaikah". 

Kösse sodn talle lei passatam sijan juolkit, valdi sodn karvoi-
tes nalas, cokkei vast peudai ja jatti siji: „mali kus tobdebet, mab 
mon tiji takkam leb? Tije koccobet mu mastaren ja herran, ja tije 
jattebet rekto, jutte mon leb ai nou. Jus talle mon, jukko leb herra ja 
mástar, leb passatam tijan juolkit, berribet tije ai passatet kueime 
kueimitete juolkit. Jutte mon leb vaddam tiji piuoikaldakab, atte nau 
ko mon leb takkam tiji, berribet ai tije takkat. Sadnan, sadnan jüttab 
tiji: teudnar i le oivab herrastas,iken rajetumbuda-kueddeje stuorabu 
suste, jukko tab rajam le. Jus tije tab tetebot, lépet tije salogah, jus 



186 HALÁSZ IGNÁCZ. 

tab takkebet. Ib hola tija kaikéi pir, jntte tetab, kuiit mon leb saldem, 
ja tat verti ollanet, mi caletum le: tat jukko porrai laipeb műin, 
sodn tálmoi mu juolkes vuolen. Talle jattab tiji tab, autelen ko sadda, 
vai, kösse saddam le, jakkalite, atte mon leb tat. Sadnan, sadnan 
jattab tiji: jus kuttek tuostota tab, kuteb mon rajah, sodn tuostota 
mu, ja tat, jukko tuostota mu, sodn tuostota sti, jukko mu rajom le". 
Kösse Jesus tab játtarn lei, vaivastovei sodn vaimosnes, vittenasti 
jajátti: „sadnan, sadnan jattab mon tiji, atte akt tijast kaik i mu 
2>aijelvaddet". 

Te kdein oppetesolmah kueibme kueibmise nalja muodastovin, 
jntte iggin vittast tete kan pir a sodn holei, ja kacatacin fart kutte 
kueimestes, ka makké tat luli sijast, jukko tah kalkai takkat, ja jatte-
gotin fara kutte autestes süni: „herra, ib lica mon talek !:í Sodn 
vasteti : „akt taiste kuektist lokkeu naln, jukko puono karai muina, 
sodn le mu pettejassa ; almacen pardne manna kalle érit jabmemi, 
kokte caletum le sápira; válla ve tan almáéi, hiten jmkto almacen 
pardne paijelvaddetova ; tan almacai luli pareb, atte i lulu rágatum." 
Tan nála vasteti Judas, jukko su paijeJvaddi, ja játti: „mástar, ib 
lica mon tatek?" Sodn vasteti: „todn tab játtih(i. Te lei akt Jesusen 
oppetesolmaist, kuteb sodn eci, cokkahemen peudai süni lakkamusan. 
Tasa seiveli Simon Petrus, vai kalkai jáskotet, ka tat lei, juon pira 
sodn holei. Tat neikeli te ecebs Jesusen miálgan vuost ja játti süni: 
„herra, ká le tat V: Jesus vasteti: „tat le, kása mon vaddab tah puo-
tlotum laipe pekkeb". Puonoi nou pekkaceb ja vaddi Judasi Iskario-
ti, Simonén pardnai. Ja kösse sodn lei valdam bittab, cagnei sata-
nas su sis. Jesus játti tantét süni: „mab todn sitah takket, tab takka 
varg". Válla i%%i kuttek taista, kuteh peudai cokkahin, tajete, mab 
sodn ussoti, ko tab játti, ainat, jntte Judas pednik-pursab ani, toivon 
muttemah, atte Jesus koccoi su ostet tab, mi tarbahovi passai, jálla 
juobka vaddet hájoita. Kösse sodn tal lei valdam tab bittab, vaggi 
sodn talla ulkos, ja te lei ija. Kösse sodn lei ulkos vagyam, játti 
Jesus: „talle le almacen pardne hárlogen vuosetovum, ja jubmel le hár-
logen vuosetovum su sisne. Jus tal jubmel su sisne le hárlogen vuose
tovum, te kalka ai jubmel su hárlogen vuosetet ane vele ecesnes,ja sodn 
kalka vargoi su hárlogen vuosetet". Kösse sije mangel lejin laulom 
lievetes-laulotaseb, vaggi Jesus ulkos oppotesolmaise kum mubbe pelai 
Kedron jokkab Oljovarai. Sija kaskan lei tal ai rito saddam tan pir, 
ká sijast béri oivainmsen adnetovet. Jesus játti tantét siji: „almogi 
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konogasah orroh oiven sija paijel, ja tah, kittek sija paijel veldebsa 
vuoseteh, koccoteh eéeitesa, puoretakkejin ; válla epet tije noute bére 
orrot, ainat tat, kutte le oivaimus tijast, kalka orrot ko tat slatteimus 
ja, tat, kutte le ceggetum mubbi paijel, kalka. orrot nau ko tat, jukko 
teudnaha. Jutte kobba le oivab, tat, jukko peudai cokkaha, jdlla tat, 
juok koccos le ? Ikus tat, jukko peuden auti cokkaha ? Válla, likán leb 
mon tija kaskati nau ko tat, jukko kaggoha ; ja jutte tije lépet tah, 
kutteh lépet orrom muiiia kdccelemisne, juoh murli saddam láh, te 
mon taibetab tiji rikab, nau ko accam le muni tab paijelvaddam, 
acabetet porret ja jukkát mu peuden paldan mu rikasne ja cokkahet 
stuoli nal ja duobmet tait lokke ja kuekte Israelen verrekit". Tan 
mangel jdtti Jesus siji: „tané ijan kalkdbet tije kaikah heitet mu ; 
jutte le caletum: mon kalkab slovet reinohejeb ja savcah kalkeh pod-
danet • válla kösse leb paijascuo^^elam, sitab vagget tijan auten 
Galileai". Taste jdtti herra: „Simon, Simon, kde, satan le ocam, 
atte siktet tijab ko hveiteb, válla mon leb rokkolam tu autest, abma 
tujakko kalkai tossanet; kösse todn tal jorgelum lek, te nannote vdl-
jaitat". Petrus jdtti te süni: „ikkabe kaikah lulun tu heitet, ib kalka 
likán mon tab takkat". Válla Jesus vasteti: „sadnan jdttab mon 
tűni, udne, tan ijan, autelén ko vuoncan orres kuekti cuojam le, 
kaikah todn kolmi mu hitet. Te Petrus jdtti aríe vele : „ikkabe jabma-
lulib tuina, ib kalka likán tu hitet". Tabka jdttin ai kaikah. Te jdtti 
Jesus siji : „kösse mon rajib tijab pursetak, neste-vuossetak ja kab-
makatta, lekus miken tiji vadnonam ?" Sije vastetin: „i miké". Válla, 
talle jdtti sodn vele: „tat, jukko pednik-purseb adna jdlla neste-
vuosseb, sodn valdes tab, ja tat, kutte i ane sverdeb, sodn vuobdes 
piktas'tas ja ostes tab. Jutte mon jdttab tiji, atte tat kalka ane olla-
net mu nal, mi caletum le: sodn le lokkotum pahatakkeji kaskan, 
jutte mi autelt caletum le mu pira, pota talle ollenebmai'1. Te jdttin 
sije: „herra, kac, tasne lah kuekte sverdeh/*• Tasa vasteti sodn : „tat 
le nuokes". 

14. Tat mubbe pekke. 
Mab Kristus takka ja kierda almen acces ludne urtesgarde-

nesne, autelen ko sodn oggotalla. 
Aska te Jesus poti sija kum somes saijai, juok koccotova Get-

semasne, kosne lei grase-gdrd, juon sisa sodn ja alde oppetesolmah 
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vaggin. Téti ai Judas, jukka su paijelvaddi, tab saijeb puorist, jutte 
Jesm lei harjanam taivai tokko vagget oppotesolmaise kum. Tasne 
jatti sodn oppotesolmaita: „cokkahet tasne, tané kaskan, ko mon 
tokko vaggab rokkolacet". Dauk valdi sodn eceines Petruseb ja Jako-
buseb ja Johanneseb, tait kuekte Sebedeusen pardnit, ja oggotallegoti 
vajesvuotast ja aive pakces vaimon muodest. Játti rum siji: „mu sálo 
le vaiven kittajabmemi; orrot tásnak, kocet muinaja rokkolet, abma 
káccelemen vuollai saddebet". 

Taste sodn vaggi ucanaci autebus tan kukkas, ko almac ked-
keb palkesta, kobmartallai vuolos adna mi ja rokkoli, vai tat poddac 
luli su luoitet,jus matteles luli. Ai vast játti: „abba, tat le : acce, kaik 
le turíi matteles, valdi tab k dkab mu lute, dauk i nau ko mon sitab, 
ainat nau ko todn sitah". Taste poti sodn ruoptot oppotesolmai kőik 
ja kaiméi sijab odemen • játti tantét Petrusi: „Simon, odahkus ? nau 
eite veje muina kocet poddaceb herma ; kocet ja rokkolet, abma tije 
kaccebet káccelebmai; vuoigenes le mai suves, válla of}f,e le vesés. 

Tas vitt vaggi sodn érit mubbadest,'rokkoli ja játti: „accam, 
jus tat i le matteles, atte tat kaik manna mu lute, ainat mon vertib 
tab jukkát, te saddes tu sitiid". Kösse sodn ruoptot poti, kaunai sodn 
sijeb vast odemen; jutte sijan calmeh lijen lossanaddant ja ifáin 
tete, mab sije síuíi vastetin. Te pajei sodn sijeb orrot ja vuolgi vast 

ja rokkoli kolmaden aiken, játten : „Acce jus nou le tu situd, te valde 
tab kalkeb mu lute! dauk éles mu situd sadda, ainat tu. Acce, o, vai 
sitalih valdet tab kalkeb mu lute.' dauk álles mu situd sadda, ainat 
tu". Talloi ángel vuoidnoi almest, jukko su kiáuroti. Ja jutte sodn te 
oggotallai stuora vaimon muodest, rokkoli sodn caukabut ja alde 
piávas lei nau ko varra-koikotasah, mali kaccin vuolos ádnamen nal. 
Rokkolvasen mangel cuogjeli sodn ja vaggi oppetesolmais kőik, kutit 
sodn te kaunei odemen vaján téti. Sodn játti tantét siji: „manne ode-
bet ? Odet áca palen ja vuoignastet; nuokes le tallé ; poddac le po-
tam ; káé, almacen pardne paijelvaddetova suddari kátaita ; cuogge-
lob, vaggajob, káé, tat le tásne, kutte mu le talle paijelvaddemen". 

15. Tat kolmad pekke. 

Maite Kristus takka ja kierda tai vuoignelaca acci, Hannasen 
ja Kaifasen ludne, ja cojgo rektasen auti kerrevesne. 
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Kp sodn ane lei holemen, poti Judas, akt taiste kuektist lokke 
naln ja suina olló almacist, varjotum sverdi ja staurai, raját um oive
mus prastaist, fariseaist, calogoppasist ja taiste vuorasubmusist. Te 
lei talle petteje vaddam siji cuoldem-rektotaseb ja jdttam : „kutteb 
mon culestab, sodn le tatek ; valdet ja tolvot su puoren katton". 
Jesus, jukko téti kaik, mi suni saddet kalkai, vaggi te auti ja jdtti 
siji: „kab oeebet?" Sije vastetin suni: ,,Jesuseb Nazaretest". Jesus 
jdtti siji: ,,mon leb tattek". Ja te cuojjoi Judas, alde petteje, sija 
kaskan. Kösse tal sodn jdtti, mon leb tattek, loidestijen mangas ja 
jorrin ddnami. Tas kacati sodn sijast: ,,kdb oeebet V1 Sije jdttin : 
„Jesuseb Nazaretest". Jesus vasteti: ,.juope leb tiji jdttam, atte mon 
leb tattek. Jus mu oeebet, te ptajet tdite va^^et1'. Nau atte tat ottani, 
mab sodn jdttam lei: taiste, juoit todn muni vaddam leh, ib le kutteb 
henna lappetam. 

Te Judas va^^eüi spaita su kőik, puorastatti ja jdtti: „rabbi", 
ja culesti su. Válla Jesus jalti suni: „vánakam, manne mokken 
potah i Juda, petahkus todn almacen pardneb culestemin ?is Te vag-
$estijen auti, piejin kdtait Jesusen nála ja tuobbelin su. Kösse tal 
tah, kuteh suina lijen, vuoidnin mi saddet kalkai, jdttin sije suni: 
„herra kalkebe kus sverdai toppét f" Te lei Simon Petrusen sverde, 
ma') sodn saggi ulkos ja keiveli tain oivemus prdstan svaidnaseh, 
kuten namma lei Malkus, ja cuoppei taste olkes peljeb érit. Te jdtti 
Jesus: „pajet naute orrot", ja jdtti Petrusi: ,,cake sverdebt sajasas ; 
jutte kaikah tah, kuteh valdeh sverdeb, kalkeli hokkanet sverdin. 
Jdlla toivohkus, atte mon ib kalle matté rokkolet accam, ja sodn luli 
rajét muni dnabeb ko lokke ja kuekte legionit dngelist ? Ibkus mon 
kalkab jukkát tab kalkeb, kuteb accam muni kalgam le í Kokte válla 
te lulin alas calogah ollanet, juoh jatteh, atte nou berri saddet?" Te 
sodn tuottei svainasen peljeb ja talkoi sú. 

Te áska jdtti Jesus oivemus prástaita, tempelen cuo^^otejita ja 
vuorasubmusita, kuteh potam lijen su tuobbelet: „nau ko revaren 
kőik, lépet tije potam sverdi ja staurai kum mu kitta valdacet. Mon 
leb fart apeiven cokkaham ti ja kaskanja oppotam tempelesne, válla 
talloi tije epet le mu valdam ; válla tat le tijan poddo ja seudneden 
fabmo, vai calogah kalkin ollanet". Te heitin kaik oppetesolmah su 
ja paterin. 

Te tuobbelin toro-kniktah aktén oiveolminesa ja judari teud-
nari Jesuseb ja cadnin su. Tolvon su nou vuostek Annasen kőik; 
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jutte sodn lei Kaifasen vuoppa, jukko tan jakén lei oivemus prdsta. 
Tat Kaifas lei tattek, jukko lei skdrgelam judarita tab radeb, atte 
puoren kalkai sáttet, atte akt luli almogen autest jabmet. Válla akt 
nuor ólma cuovoi su, kásne lei koros akt line-piktesac puojos krop-
pen nal • tab viggin nuor olmah tuobbelet; válla sodn kuodi line-
piktasebs ja pateri sija hite puogot. 

Tan mangel tolvon sije Jesuseb paijemus prdstan Kaifasen 
kőik, kan ludne calogoppasah ja vuorasubmusah lijen cokenam. 
Simon Petrus torreti Jesuseb aktén somes dca oppetesolmain, ja jutte 
tattek lei oppes oivemus prdstain, te va.^^i sodn sisa Jesusin paijemus 
prdstan heibmai, válla Petrus pacei cuofcjOt ulkolen uksan paldan. 
Tuot mubbe oppetesolma, jukko lei oppes paijemus prdstain, vaföi 
tantét ulkos holacet uksa kattejin ja puokti nou Petruseb sisa. Kösse 
somes tárdno vuoini su cokkahemen tollo kadden, vartahi tat su ja 
játti: „todn lijih ai Jesusin Nazaretest". Válla sodn hiti kaikai 
autenja játti: „ib mon tobdo su, ibken tajete, mab todn játtah!t. 
Vag§i nou ulkos ulkobu. gardeni ja te vuoncan orres cuojei. 

Tané kaskan kacati oivemus jwásta Jesusest alde oppetesolmai 
ja oppotusan pir. Mása Jesus vasteti süni naute : „piko-pe mon leb 
oppetam synagogaisne ja tempelesne, kusa judarah fártet harest akti 
poteh ; suollet ib le mahke holam. Mannes jani must kacatah. ? Kacaté 
taiste, kuteh láh mu kiillam, mab mon siji holam leb. Tah teteh almo, 
mab mon játtam leb". Kösse sodn tab lei játtám, te akt taiste teud-
narist, kutte tasne palden cuoggoi, spekkei alde niárab ja játti: „kal-
kahktts todn nau vastatet oivemus prástai?" Jesus vasteti: ,.jus leb 
pahab holam, te cálge tab, atte i le rekt, válla jas leb rekta holam, 
mannei te slovah mu?" Válla Annás lei te juo tolvotam Jesuseb 
canatum oivemus prdstan, Kaifasen kőik. 

Talloi, jutte coskem lei, lijen svaidnasah ja teudnarah cakke-
tam cadda-tollob sisnebu gardenesne, man auten sije cuojjonja pik-
tatallin. Petrus cuofj^eti tantét sija kaski ja piktatallai. Tas vitt 
somes tárdno vuoini su ja játti taiti, kuteh tasne lijen: „tát lei ai 
Jesusin Nazaretest". Te játtin sije süni: „Ihkus todn ai le akt 
oppetesolmaist /"'' Sodn hiti vast ja vuordnoi: „ib le mon". Ucanaci 
tan mangel, likká timen muddon, corgei somes dca tabka, játten: 
,,vittast leh todn akt sijast, jutte, atte todn leli Galileast, kullo holem 
lakestat". Te játti ai süni akt oivemus prdstan svaidnasist, jukko lei 
tan párah, kuten pelje peleb Petrus cuoppestai: ,4$$ib kus vuoine tu 
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suina grase gárdesne V( Te sodn algi karrotet ecebs ja vuordnot, atte 
sodn ifjf/i tobdo tab olmab, juon pir sije holin, ja tolla, ko ane lei 
holemen, éuojei vuoncan orres mubbi. Konse tal herra jorgeli ecebs ja 
kácesti Petrusi, muiteli Petrus lierran pakoit, ko sodn játtam lei : 
autelen ko vuoncan orres cuoja mubbi, kalkah todn kolmi hitet mu. 
Petrus vag^i te ulkos ja ceroi karrasikt. 

Tané kaskan ocin tah oivemus prástah tai vuorasubmusi ja-
obbo radin falskes carrem-omit Jesusen vuost, vai kalkin su j ab merni 
puoktet • válla ifjúin kanna. Sutte mai puoktin falskes carrem-omit 
su vuoste, válla i,j$in tah nuokascb takka. Sitta auti potika kuekte 
vére vittenah, kuteh jattika : „moi liin hullám su jattét : inon kalkab 
vuolos kaikot tab tempeleb, jukko kátéi kani ceggetum le ja kolman 
peiven akteb ácaseb paijas cegget, jukko i kalka orrot kátéi kum tak-
katum". I lam likán tat vittenastem henna ane nuohes. 

Te cuojáeli paijemus prásta sijan hashast ja játti Jesusi : ,,ih 
kus vastete mabken t. mabtes vittenasteh tah tu vuoste '?" Válla sodn 
capp.ei savót ja i§§% mabken vastate. Ai vitt kacati paijemus pfasta 
ja játti: „leli kus todn Kristus, tan puoresugnatovumen pardne? 
Mon vuordnotab tu viesoje juhmelen pakto, vai todn játticah mijif 

jus todn leli Kristus, juhmelen pardne". Jesus vasteti: „todn játtih 
tab: mon leb tat. Ja mon játtab tiji: táte kecest kalkabet vuoidnet 
almacen pardneb cokkahemen kaikvejelesvuotan rektes kátan nal ja 
potemen almen palvai nála". Te kaiketi oivemus prásta karvoitas ja 
játti: „sodn le albetam jubmeleb; masas mije vele tarbahebe vittenit? 
Tije kullaite talle alde albetemeb, kokte kaudnetebet tije?" Te kaikah 
duobmin su sakkolacen jabmemi. Tah olmah, kuteh adnelin Jesuseh, 
alhetin su ja colgin su arodrjai ja spekkin su nárah ; muttemah cad-
nin kopceseb alde calmi auti, slovin alde arodejeb ja játtin : „kütto 
talle, Kriste, ja muona, ká tat lei, jukko lu sloveiV Ja modde áca 
albetasit luoitin sije ai su vuost. 

Kösse tal iddiet saddei, jurr peivojotemen, cokenijen kaikah 
.oivemus prástah tai calogoppasi ja vuorasubmusi kum almogast ja 
obbo rádin Jesusen vuoste, vai kalkin jametet su, man mangel sije 
puoktin su sija raden auti. Tasne játtin sije süni: „jus todn leli Kris
tus, te sardno miji tab". Sodn vasteti: „ikkabe lijeb tab sardnot tiji, 
te epet tab likán jakke, ja jus kacatab tijast, te epet muni vastete, 
epetken luite mu; valld taté kecest kalka almacen pardne cokkahet 
kaikvejejen olkes kátan nal". Te sije jüttin kaikah: „te leh jani todn 
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jubmelen pardne ?" Sodn vasteti: „tije jattebet rekto, jutte mon leb 
nou". Man nála sije játtin: „masas ville vittenit tarbakebe? Écah 
lepe tab kullam dlde nalmest". 

16. Tat neljad pekke. 

Mait Kristus takka ja kierda tai varaidaca duobmari, Pilátu
sén ja Herodesen ludne, ja CU0330 rektasen anti Jcerrev-kotesne. 

Te cuoggeli obbo tat almaca coke, tolvoi Jesuseb cadnetum ker-
rev-kotai ja paijelvaddi su landsherrai, Pontius Pilatusi. Kösse te 
Judas, jukko su paijelvaddam (pettam) lei, vuoini, atte sodn duob-
metum lei, sangert saddei süni, ja sodn macestatti tait kolmlokke 
silba pednikit oivamus prástait ja vuorasubmusiti ja játti: „mon leb 
asseb takkam, atte leb pettam mainetes varrab." Válla sije játtin: 
„mi lokkoit le taste miji • ec tan kautoi vuoinijah". Te sodn palkesti 
silba pednikit tempelen sis ja vag^i ruoptot, vuolgi dska érit ja ka-
costi ccebs. 

Válla paijemws pr•attah topóin pednikit ja játtin: „állasa tah 
piejetovo varokistoi, jutte le varran verte". Radohemen mangel ostin 
sije tai autest somes lairelitte-takkejen páltob abmasita gruopta sai-
jen, mantet ai tat saljo koccotova varran kitta udnac peive rajai. 
Naute le tat ollanam, mi játtétum le próféta Jeremiásén pakto, ko 
nau hola: „ja sije valdin tait kolmlokke silba í^dnikit, verteb tan 
autest jukko vuobdetovi, kuteb sije tan verten autest érit vuobdam 
láh, Israelen manaist; tait sije láh vaddam akt lairelitte-takkejen 
okeren autest, nau ko herra muhi koccom lei". 

Kösse jam sije potam lijen Jesusin kerrev-kotan auti, te ijjin 
sitajudarah tokko sisa cagfiet, kokte áh kalkam podvo'ovet, ainat 
mattét porret pássaé sauceb. Pilátus vag^i tantét ulkos sijan kőik ja 
játti: „mab kueddob adnebet tije autipuoktemasan tán olman vuo-
ste ?" Sije vastetin ja játtin suni',': ,.jus sodn ilulu pahatakkeje, te 
eime lam sutnni paijelvaddam", Man nála Pilátus játti siji: „valdet 
napa tije su ja duobmet ecete lagan mete". Válla judarah vastetin: 
„miji i le loppetum kuttebken hággai pakkatet" ; atte Jesusen hol le 
naute ollanam, maina sodn lei tetetam, maggar jabmem-lake lei su 
auten cuo^omen. Ja sije kueddegotin su naute : „mije lepe tab kaud-
nam, atte tát ólma cajeta almogab, piátto vaddemest keisari skatteb 



SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK. 193 

ja jdtta, atte sodn le Kristus, akt konoges". Te vaggi Pilátus tantét 
vast sisa oivemus vakten saijai, koccoí Jesuseb auti ja játti süni: 
„leh kus todn judari konoges ?" Jesus vasteti süni: „holah kus.todn 
tab ecestat, jálla lah kus dcasah tűni tab jdttam tnu pir ? " Pilátus 
vasteti: „mon kus lebjudari Tu landan almacah ja tah oivatumus 
prástah lah tu muni paijelvaddam. Mab leh todn takkam?" Jesus 
vasteti: ,,mu konogrik i le tdte váraidest. Jus mu konogrik luli taté 
váraidest, te lijeb kalle adnám teudnarit, kuteh lijen mu autest oibom, 
kokte ib lam judariti paijelvaddetovet; válla mu konogrik i le tatte 
váraidest." Te jdtti Pilátus süni: „te leh jam todn konoges?" Jesus 
vasteti: „todn játtih rekto; akt konoges leb mon, tasa leb mon rága-
tumja tasan leb mon potam vdraldi, atte kalkab puoktet sadnasi 
vittenusab. Fártahac, kutte eca sadnaseb, kuldela tantét mu holab". 
Pilátus jdtti te süni: „mi le makké sadna?" 

Ja kösse tab lei jdttam, vaggi sodn vast idkos judari kőik ja 
játti siji: „mon ib kanna mabken vikkeb susne". Válla kösse kued-
detallai oivemus prástaist ja vuorasubmusist, te sodn i§£i vastete 
mabken. Tantét jdtti Pilátus süni: „ihkus kulla, man ádnakit tah 
vittenasteh tu vuoste ?" Válla iggi sodn süni vastete akt ainaken car-
rem-omen kautoi, kokte landsherra autohi aive sagga. Válla sije 
puoson te ville ja jdttin: „sodn áuca almogeb sturjeb takkatja almota 
oppotusabs obbo Juda landasne, Galileast, kusne sodn algám le, kitta 
tán rajai". 

Kösse Pilátus kullai Galileab pdggotovet, kacati sust, jus lei 
Galilealac. Ja kösse sodn oggoi tetet, atte sodn lei Herodesen vdldan 
vuolesne, rajai sodn su Herodesen kőik, jukko lei Jerusalemesne tan 
aiken. Kösse Heródes vuoini Jesuseb, avosi sodn, jutte sodn lei kuk-
keb vainotam vuoidnet su, taste, atte lei ádnakeb kullam su pira ; 
sodn toivoi ai tantét, atte kalkai talle oggot vuoidnet juobka auto-
pargob suste takkatovet. Válla ikka sodn kacasti suite modde kaccal-
vasait, te sodn iggi likán vastete másakén, ikka mai ai oivemus prá
stah ja calogoppasah cuoggon ja kueddin su karrasikt. Heródes 
hágga-vakteines tantét paijelkácei ja albeti su, karvotatti su velkes 
karvoi ja rajéi su nou ruoptot Pilátusén kőik. Tané peiven saddeika 
Pilátus ja Heródes tanain, kuteh autel leikan kobba kueibmaseska 
vasseb adnám. 

Te Pilátus aktikoécoi oivemus prástait, vuorasubmusit ja almo-
gab ja játti siji: „txje lépet mu lusa puoktam táb olmab, ko taggareb, 
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kutte cajeta almogeb ; válla vuoidnebet, atte leb ocotam Hja palan ja 
ib le kaudnam su vikkalacen másakén taiste mdddoist, juoi autest 
tije kueddebet su. I le ken Heródes tab kaudnam ; jutte rajain pe 
leb tijab su kőik, válla kde, i le tat kaudnetovum, atte miké suste 
takkatum le, mi sujabmemi sakkolacen takka. Mon tantét sitab pak-
katet ja dska Iuovasen luoitet su". 

Talle lei landsherra pdssac passen harjanam luitet almogi 
akta fangeb Iuovasen, ikke kutteb ecah vainotijen. Talloi sije aduin 
akt hulló fangeb, somes revareb, kuten namma lei Barrabas, jukko 
kittetum lei aktén kradneis kum, juoh stuibmeb takkain lijen ja stuib-
mesne almaceb koddam. Te cuorvogoti obbo almog ja rokkogoti, vai 
ai talle takkat luli nau ko alde laké alo lei. Vasteti Pilátus ja jdtti: 
„tija ludne le harjetuptum, atte kalkab luoitet tiji fangab Iuovasen 
•passacen • kobbab sitebetet, atte mon talle kalkacab tiji luoitet, Bar-
rabaseb, jalla Jesuseb, judari konogaseb, juok koccotova Kristus?" 
Jutte sódn téti, atte tah paijemus prastah lijen niddost paijelvaddam 
su. Válla tah oivem-us prastah ja tah vuorasubmusah pagjin almogab 
adnot faut Barrabaseb Iuovasen ja hokketet Jesuseb. Te cuorvoi obb 
almog, jattén: „valde tab érit ja luoite miji Barrabaseb Iuovasen". 
Te ai vist Pilátus, jukko viggei luoitet Jesuseb Iuovasen, jdtti siji : 
,,mabtes jam sitebete, atte kalkacab süina takkat, kuteb tije koveobet 
judari konogasen ?" Te cuorvón kaikah : ,,krussinaulete, krussinaidete 
su". Sodn jdtti tantét kolmaden aiken siji : „mab le jam tat pahan 
takkamf Ib susne kaudna aktebke hdgga-asseb, tantét sitab pakkátét 
ja Iuovasen luoitet su". Válla sije cuoggotijen stuora cuorvomin, atte 
sodn kalkai krussinauletovet • já sijan ja oivemus pr'istai cuorvom 
corgei dne dnabut. 

Taste valdi Pilátus Jesuseb ja tipti ilcestattet su; dska tuoston 
landsherran torokniktah Jesuseb ja tolvon su oivemus vakten kőik, 
kusne cokijen obbo fuovab su pira. Sije nuoletin dska sust karvoitja 
karvotin su akt purpurkaptai. Sijepodnin ai akt kronob ceskesmuora-
laríeist ja ceggin tab alde oiven nála; vaddin suiú akt sava r no-
kob alde olkes kdtai, luoitadijen puolvei nal su auten, albetin su ja 
puorastattin su, jattén : „vai luli likko, judari konoges /" Sije colgin 
su nal, spekkin alde ndrait, valdin ruokob ja slovin taina su oivai. 

Taste vaggi vast Pilatos ulkos ja jdtti siji: ,,kdcet, talle ulkos-
puoktab su tiji, accabet tetet, atte ib kauna mabken vikkeb susne". 
Nou poti tol Jesus ulkos ja ani nalnes ceskes-lana-kronob ja pur-
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purkapteb ja te jdtti sodn siji: „kde almaceh !" Válla kösse paijemus 
prdstah ja teudnarah vuoidnin su, cuorvon sije ja jdttin : „krussi-
naulete, krussinaulete". Pilátus jdtti siji: „valdet napo tije su ja 
krussinaulet, jutte ib mon kauna mabken vikkeb susne". Válla juda-
rah vastetin süni: „mije adnebe aktab lagab ja mija lagan mrfe 
berri sodn jabmet, jutte sodn le takkam ecebs juhmelen pardnen." 

Kösse Pilátus kullai tab holab, pallai sodn ane vele ; vaggi 
tantét vast sisa oivemus vakten saijai ja jdtti Jesusi: „kuste leli 
todn?" Válla Jesus iggi vastete süni mabken. Pilátus 'jdtti tantét 
süni: „ihkus todn sita muina holet ? Ihkus tete, atte mon anab famob 
krassinauletet tuja aifamob anab luoitet tu luovasen ?" Jesus vas-
teti: „todn ih lam adnet mabken famob ?nu paijel, jus tat i lulti titni 
vaddetuin paijet; tantét adna tat stuorab suddob, jukko mu tűni 
paijelvaddam le". Taté palest viggei Pilátus luoitet su luovasen. 
Válla judarah cuorvon ja jdttin : „jus todn luoitah su, te ih le kei-
saren vdnak ; jutte tat, jukko takka ecebs konogasen, cuofáo keisaren 
vuost." 

Kösse ial Pilátus kullai tab holab, puokti sodn Jesuseb ulkos 
jaxokketi duobmo-stuolen nal, jukko lei somes saijesne, mi koccotova 
Lithostrotos, hebreari kid'en mete Gabbatha. Tat saddei karvetem-
peiven pdssaci, kotaden timen muddon. Kösse sodn talle lei cokkalw-
men duobmostuolen nal, lei ai edde akka rajain su kőik ja koccom 
jattét süni: „ale mabke takkamusen valde tdin rektesfdrdog ólmain, 
jutte mon leb adna vaiveb tobdam udne odeten su, tetu. 

Pilátus jdtti te Judarita: „kdeet konogasabte.'" Válla sije 
cuorvon: „valde érit, valde érit, krussinaulete su". „Kalkabkus", 
jdtti Pilátus, „krussinauletet konogasebte ?!í Oivatumus prdstah 
vastetin: „epe mije ane aktebke konogasab, ainat keisareb". Kösse 
Pilátus naute vuoini, atte sodn i$$i mabken matté aikalasi puoktet, 
válla atte stuibrne saddei stuoraben, te sodn sitai takket almogan 
situden melt ja mid loi tasa, mab adnon. Taste sodn valdi caceb, 
passai kdtaitas almogen auten ja jdtti: „vikketak leb mon tán rek-
te-fdrdogen varrasne. Tije ecet vuoinac". Te ohb almog vasteti ja 
jdtti: „potes alde varra mijan ja mija manai paijel. Te sodn luoiti 
siji Barrabaseb luovasen, kuteb sije lejin adnom, tab, kuttc fangako-
tai haiketum lei sturjen ja koddemen tet, válla Jesuseb paijelvaddi 
sodn situdesa melt krussinauletovet. 
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17. Tat vitád pekke. 

Mait Kristus takkaja kierda kaikat ludne, kösse duobmo kai-
kai ollanet Golgota varén naltne ja maite sadda alde jabmemen 
poddon. 

Te toroolmah tuoston Jesuseb, nuolin sust kapob, kgrvotin su 
eces karvoija tolvon su érit krussinaidetovet. Ja sodn kueddi krus-
sebs. Kösse sije ulkos laidin su, fattatijen sije somes olmab, jukko 
vaggi sija paldelen, kuten namma lei Simon Cyrenest, Alexanderen 
ja Rufusen acce, jukko te saljost li potemen ; su naggin sije kueddet 
Jesusen krusseb, su nála piejin sije krusseb, vai kalkai kueddet tab 
Jesusen mangesne. 

, Tai kaskan, kuteh stuora ollón su t orr étin, lijen ai kallasac 
nisunah, juoh slovin mialgaitesa ja armestin su. Válla Jesus jorgeli 
ecebs ja jdtti siji: „tije Jerusalemen neitah, alet cero mu paijél, 
vala cerot eceitete ja manaitete paijel.Jutte kde, tat aike kalka potet, 
kösse almac kalka jattét: salogah láh tah manatebmeh ja tah coiveh, 
kuteh ah le piábmam ja tah nif^eh, kuteh ah le kuttebken namma-
tam. Te kalka almac jattét varita: stauéaret mija paijel, ja tavait a: 
kopcet mijab ; jutte j-as tat le saddam varrás muorai, mita jam kalka 
saddet tasa, mi assnes le !" 

Aktén sitina, laidetoveikan ai kuekte déah ulkos, kuteh leikan 
pahatakkejeh, koddetovet. Kösse sije talle potin tan saijai, juok heb-
reari kidlen mete koccotova Golgata ja nilgestova oiveskure-saijen, 
vaddin süni jukkát vinab mastetum mirrhain, jdlla átikeb mastetum 
sappin • válla kösse lei tobdam tab, te ififii sita jukkát. 

Ja sije krussinauletin su Golgata varén ja suina tait kuekte 
pahatakkejit, akteb rektes pelai, mubbeb korro pelai, nau atte Jesus 
lei jura kaskan; inán pakti calog ollanam le, jukko jattá: assalaci 
kaskan le sodn lokkotovum. Ja lei tat kolmad tim, kösse sije su krus
sinauletin. Ja Jesus jdtti: „acce, luite siji tab andagasi, jutte ah 
tete, mab sije takkeh." Pilátus lei ai caletam akteb paijelt-calogab ja 
piejetam krussai tai pakol: Jesus Nazaretest, judari konoges. Tab 
paijelt-calogab, jukko lei caletam hebreari, grekanja latinán kidlen, 
lokkin moddeh judarist, jutte saije, kosne Jesus krussinauletovi, lei 
stadai lakká. Judari oivatumus prdstah jdttin tantét Pilatusi: „ale 
cale judari konoges, ainat atte tát le jdttam: mon leb judari kono
ges". Válla Pilátus vasteti: „mab mon leb calam, tab leb calam". 
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Kösse toroolmah tal lijen krussinauletam Jesuseb, valdin sije 
alde paijeltes piktasit ja juokin nelje saijai, kokte akt ose saddei juo-
kahac toroolmai. Valdin ai sisnemus kerdeb; vallé jutte tat i\lam 
korotum, ainat kodetum obboti, te játtin kaskebsa: „allob cuoppete 
tab, mutto vuorbatob tan pir, kan kalka saddet". Ja noute le calog 
ollanam, jukko játtá : sije láhjuokammu karvoit kaskebsa ja vuorbeb 
caskam mu sisnemus kerden pir. Tab takkin toroolmah. Jesusen 
krussen palden éuo$~§on alde edne, alde ednen óbba, Maria, Kleofa-
sen nisun, jaj Maria Magdaléna. Kösse tal Jesus viioidnaji ednebs ja 
oppetesolmab, juob eci, paldan cuoggomen, játti sodn ednasas: „nisun, 
káca pardnabt". Askan játti sodn oppetesolmai : „káca ednabt". Ja 
taté aikest valdi oppetesolma su eces kőik. 

Almog cuofffjOi tané kaskan ja káceti tab. Válla tah, juoh taggo 
vasin, albetin su, fvrketin oivitesa ja játtin: „kalle, kalle ; todn, jukko 
mattah vuolos kaikot jubmelen tempeleb ja kölnien peiven tab vast 
paijas cegget, coute ecebt; jus leh jubmelen pardne, te luoitate krus-
sest". Sabmalakai ai tah oivemus prástah aktén tai calogoppasi ja 
vuorasubmusi kuni albetin suja játtin : „ácasit le sodn vekketam, ecebs 
i matté sodn vekketet. Jus sodn le Israelen konoges, te luoitadus talle 
krussest ja mije sitebe jakket süni. Piájam pe le sodn oskalebs jub
melen nal; sodn kajos talle su, jus sodn eca su, jutte sodn le játtam: 
mon leb jubmelen pardne". Nalsetin su ai toroolmah, vaggestin ja 
kalgin süni átikeb, játten: ,.jus todn leh judari konoges, te vekkete 
ecebt". 

Válla akt tuoiste pahatakkejist, kutteh krussinauletum leikan, 
spoddei ai suja játti: „jus leh Kristus, te vekkete ecebt ja monnob". 
Válla mubbe sárgoi suja játti: ,,ih kus todn ken jubmelest p álla, 
todn, kutte le sabma duobmon vuolen ? ja moi len nou rektasen melt, 
jutte moi kuedden, maite nionon takkoh ansem láh, válla tát i le mab-
ken pahab takkam". Taste játti sodnJesnsi: „herra, muitele mu, 
kösse potah rikasat1'. Jesus vasteti: „sadnan játtab mon tűni, udnek 
kalkah todn orrot muina paradisesne". Ja tát lei kotad timan 
muddon. 

Ja kotaden timan saddei seuned obbo landan paijel kitt okcad 
timaija peive kaik seunotovi. Ja okcaden timen cuorvoi Jesus lognes 
kiálin: „eloi, eloi, láma sabathani?'' tat le: „jubmelam, jubmelam, 
mantet leh todn heitam mu?" Kösse válla kallasacah taiste, kuteh 
tasa cuojgoin, tab kullin, játtin sije: „Eliaseb tát cuorvota". Jutte 
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tal Jesus téti, atte kaik ácajuo lei ollanam, te, vai calog kalkai olla-
net, játti sodn: ,,mon koikab". Te lei tasne karé teuvas átikin; ja 
talla viákeli akt sijast, valdi svaipob, pira pieji isopeb, pieji tab 
(iskan ruokon pira, puokti tab nou su nalmen auti ja falci süni juk
kát. Válla tah ácasah játtin : „paja, vuoidnob, jus Elias pota (kajocet 
su) valdacet su vuolos". Kösse tal Jesus lei rákiam átikeb, játti 
sodn: „tat le ollanam", cuorvoi tas vitt lognes kiálein ja játti: „acce, 
tu kdtaita mon paijelvaddab viioigenasam". Ja kösse tab játtam lei, 
te sojoti oiveb vuolos ja luoiti vuoigeneb. 

Ja kde, tempelen uksek (aut-kopces) kaikani kuoutot paijelt 
kitt vuolos, adnám skelbi, vare-plassah luoddenin, gruojrtah rappasin 
ja moddeh tai ailesi kroppeh, kuteh odam lijen, kocajin ja vasgin 
ulkos gruopteistese alde paijaS'CUo$gelemen mangel, potin tan ailes 
staddai ja ittin moddasita. 

Válla kösse oiveolina, jukko éHojgoi su puot ja tah, kutteli suina 
vakten cuoggon Jesusen vuoksoi, vuoinin, atte sodn luoiti vuoigeneb 
taggar cuorvomin, vuoidnin adnamen skelbemeb ja tab kaik, mi sad-
dei,suorganin sije aive sagga, hevetin jubmeleb ja jdttin : „vittast lei 
tat rcktesfárdog ólma ja jubmelen pardne, ja kaikah tah, kuteh tokko 
potam lijen kacecet tab, slovin miálgaitesa, ko vuoidnin tab mi sad-
dei ja macin heibmai. 

Vala kaikah alde tobdokah aktén tai nisuni, kuteh su cuovom 
lijen Galileast, cuo^on maikatesne ja kdeetin tab; kúti kaskan lei 
Maria Magdaléna ja Maria, tat nuorab Jakobusen ja Josen edne, 
ja Salome, Sebedeusen pardni edne, kuteh ai, kösse sodn lei Galile-
asne, lijen cuovom Jesuseb ja teudnaham su. Lijen ai tasa vele mod
deh ácasah, juoh lijen Jesusin paijas vaggam Jerusalemi. 

Abma tal kroppeh kalkin pacet krussen nal sabbaten paije\ te, 
jutte lei karvetem-jieive ja tat sabbat-peive lei stuores, rokkolin juda-
rah Pilatuseb, atte sijan ndcekah cuouketovidin ja sije te áska vuolos 
váldetovet. Te napo toroolmah potin ja cuoukin vuostek akt olman 
nácekit ja áska tan mubben, jukko suina krussinauletum lei. Kösse 
válla potin Jesusen kőik ja vuoidnin, atte sodn juo lei jabmam, i§$in 
mutke alde nácekit, ainat akt torolm%ist raiketi alde ertekeb saitin ja 
talla ulkos kolkei varra ja cace. 

Tat, jukko táb vittenasta, le táb ec vuoidnam ja su vittenastem 
le sadnes. Sodn teta ai, atte sodn sadnab hola, kokte mattebetet tasa 
jakket. Ko tát saddei, le calog ollanam, jukko játtá: suste i kalka 
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aktek takte cuouketovet; ja cica saijen le caletum : sije kalkeh vuoid-
net, kasa sije poskotam láh. 

18. Tat kot ad pekke. 
Kokte Kristus gruoptetova Josef est ja Nikodemusest akta grasi 

gdrdenesne, ja mi tasa vele sadda. 
Ekkeden, jutte tat lei karvetem-peive sabbaten autelen, poti 

Josef, kuten maddo lei Arimathiast, somes judari stadast, akt 
bondas ólma ja vuokas radepele, puore ja rektok, kutte i lam ecebs. 
piejam sijen radai ja pargoi, jutte sodn lei ai akt taiste, kuteh 
vuordin jubmelen rikan mete ja lei Jesusen oppotesolma, válla 
suollet, pallón téti judarist. Sodn valdi allasas tab jalosvuotab, 
atte vagget Pilátusén kőik ja adnot Jesusen kroppeb. Pilátus autohi, 
atte sodn juo te jabmam lei, koccoi tantét oiveolmab lusas ja jaskoti, 
mah juo te jabmam lei. Ja kösse Pilátus oiveolmast tetet 0330Í, atte 
nuovte lei, te vaddi sodn Josefi loppeb valdet kroppeb. Sodn te osti 
akt line-karvob. Nikodemus, jukko autebut lei potam Jesusen kőik 
iko, poti ai talloi ja puokti eceines akt mastetaseb mirrhamest ja 
aloest, paiken cuote puddeist arvost. Tah valdikan nou Jesusen krop
peb vuolos ja kásecikan tab line-karvoi sis aktén tai nalgast hapsiteje 
kruddei kum, nau ko judari le karvetet gruoptetebmai. Te lei tané 
saijen, kosne Jesus lei krussinaidetum, akt grasi gard, ja grasi gard-
nesne oddo gruopta, kuteb Josef lei cuoppetam akt varé plassai, kusa 
i lam ane aktek piejetiim. Ja jutte tat gruopta lei lakká, te piajeika 
Jesus eb tasa, judari karvetem-p>eiven téti, jutte sabbat juo lei cuou-
ketacemen. Te dska jollertikan stuora kedkeb gruoptan nalmen auti 
ja vaggikan nou káinosás. Kallasac nisunah, kuteh lijen potam Ga-
lileast Jesusen faron, kúti kaskan leikan Maria Magdaléna ja Ma
ria, Jose edne, lijen cokkahemen gruoptan puott kdcemen tet gruoptab 
ja kokte alde kroppe tasa piejetovi, vágóin áskan ruoptot ja karvetin 
nalgast hapsiteje kruddeit ja vuoitasab, válla sabbat-peiveb cappin 
sije juolosne, kokte lagan piejetum lei. 

Mangebun peiven taste, jukko lei karvetemen peiven jdrgast, 
cokonijen oivemus prdstah ja fariseah, va$$in Pilátusén kőik ja ját-
tin : „herra, mije muitelebe, atte tat cajeteje jdtti, ko ane lei vieso-
men: kolma peivi mangelen sitab vast cuojgelet; kocco tantét atte 
gruopta vuorist várjelova kitt kolmad peivai, abma alde oppotesolmah 

14* 
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pote ijan ja suolate su érit ja játte áska almogi: sodn le paijaséuoj-
f,elam jabmeki hite; kokte mangemus cajanes várrabun sadda ko 
vuostes". Pilátus játti siji : ,,adnebet vakteb, vag^et ja varjelet, kokte 
puoremust máttebet". Síje eritva^gin, kattetaUin gruoptab taina, atte 
vakteb piejin ja signetattin kedkeb. 

19. Kokte akt oddosist ceggetum kirko kalka jubmclen teudnoi 
ailestovet. 

Kösse biskop (jálla tat, juob biskop le koccom kirkob jubmelen 
teudnoi ailestet) le kakce peivi autelen prádikostolest tetetam peiveb, 
ko tat pargo kalka saddet, koccotovoceh kallekaceh taist lakkamust 
orroje kirkoherraist, jálla, kusne táh áh kaudnesoveh, kommeniste-
rist, accaseh, ko paldcuofáojeh, tassa stádes potet, kutteh, aktén taina, 
jukko tab vidnob cuo^^ota, berrih hárvasnese karvotovet. 

Kösse kaik le kokte tat berri orrot, laulotoves éoggolvasest 
Obb o váraid avotalles, jálla áca sáttokes psalm, man kas
kan prástah vnggiceh kirko-kammar^st ; vuostaken paldcwo^fjojeh ja 
áskan biskop, jálla katte alde saijen le. Tat, jukko tab vidnob cuoj-
£ota, korejes paijas altarai, ja páldcuo-fóojeh konokesa kobba pelen 
oltárén keiden ulkolen. 

Kösse le laulomest orrojam, alges biskop: Ailes, ailes, ailes, 
herra, jubmel kaikvekses ! Teuvaseh láh almeh ja ádnam hárlogvuo-
testat. Tente ai talle kudninat ja hárlogvuotinat tab tempelebt ja 
kaiki kristegasi vaimoit tu ailes namman tet. — Te adnes biskop 
akteb sáttokes holemeb ja ko tat le loptetum, játtes sodn: Armosikt 
kiüli herram Salomonen rokkolvaseb tempelen paijel Jerusalemesne. 
Of)f)Otuse ai mijén aktetum rokkolvaseh puoresugnaduseb tan ailes 
saijen paijel. 

Biskop ja paldcuofj^ojeh luitadese puolvi naln ja te biskop 
rokkoles : Ekeve, kaikvekses jubmel, tu lakáéi aktek kaudno, juogo 
paijen allakesne jálla vuollelen ádnamesne, nau molsotekes armosne, 
ko nannos littoisne tu teudnari kuni, kutteh kaikest vaimost tűni liko-
kasin viesoh. Tűni i ádnam matté orrom saijeb vaddet. Alme ja kaiki 
almi almeh áh matté tu caketet • taté ucebut tat kote, jukko udne tu 
nammai ailestova. Káceste armosikt tu teudnari rokkolvasiti ja suo-
kenasiti, o herra jubmel! Kulla tab vuollekes rokkolvaseb, juob tu 
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teudnarah udne tu auten puokteh. Kocuse tu calmeh peiven ja ijan 
tan tempelen paijel, jukko talle tu hevetusi ailestova. Sojote peljitat 
tait rokkolvasiti, juoit tatne saijen tu teudnarah tu auten puokteh. 
Vaipe todn lulih kuliét teudnaritat, fuolkat suokenasit, juoit sije, co-
kenum tatne saijesne, tu auten ulkoseh f Vaipe todn, kösse tait kul-
lah, lulih armokes orrot! Ekeve armolasteje, ale paje kuttekeb petto-
kes jdlla tidestalleje oppetuseb tassa cagnet. Aipanes ojakkokesvuoten 
seuned tu pakon cuoukasen autest, cajanem tu sadnasen fámon 
autest. Potuse alo tassa jakkolesah ja paijascuouketum reinohejeh, 
hitek vuoigenen tuodain ailes hdrvasne karvetum, dneteh tu rikab, 
sardnoteh tu radit ja ruoptot puokteh cajaneje saloit tu sadnes tob-
demi ja teudnestemi! Puoresugnade tab pakob, juob todn pajah tasne 
sardnotovet, puoranemi, jakkoi ja ailestemi. Takke fuolkabt ajatalle-
jen tu sadnasit, kullogasen tu piejetusit, kaitejen válkokesvuotitis ja 
salogen tai olletemesne. Ko sijan vaimoh tasne rossotoveh ja sije 
puoraneje vaimoi ecebse tu auten vuolos luitadeh ja lodnestejen 
Jesus Krisiusen tet tu armon pira cuorvotalleh: vaipe todn te sitalih 
almesnat sijab kuliét ja jasketet sijan saloit taind jubmelac jasketu-
sein, atte kaikah sijan suddoh lak siji andagas luitetovum ! Ko sije 
tasne vaimoitis tdkosnorlcoteh ja tu auten ecese jdlla kaikasac vaiveb 
kueddeh: vaipe todn te sitalih sijan suokenasiti armosikt kdcestet, 
vaiveb eritjorgelet ja armob vuosetet! Ko sije tasne tu auten puokteh 
jakkoles 7'okkolvasit vdljaise autest: vaipe todn te sitalih rok-
kolvasebse armosikt kuliét ja jasketet kierdejit tu jasketusin, tu 
vekkin ja puoresugnadusinf Paijasvalde tu armon littoi kaikéit 
manait, kutteh tasne kastetemesne tűni vaddetoveh. Ja ko sije aktén 
aiken ecah tűni tasne oddostovum toivotasit takkeh, te vadde tait 
ailes toivotasiti oddostovum corgetemeb almen armost, oddosto
vum nannosvuoteb sadnasen famost! Tu vuoigenes adnetus sijeb 
jakkosne ja, jubmelpallosne kitta nokkemi. Tan altaren kuoren 
kalka mija lodnestejen muito passotovet ja alde ailes ekkedesmal-
las adnetovet. 0, vai i luli kuttek rektes karvetemen vana lakka-
net tan armon tdlloi ! Vaipe lulin kaikah Jesusen sadnes tobdestejeh 
tasne kaudnet nannosvuoteb jakkose autest, corgetemeb suddoise an-
dagas-luitemen pir ja oddo rákötésit viesomen puoretemai ! Puore
sugnade tait kalacbaddit, kutteh tasne tu vuoidnosne canatovojeh ja 
corgetattetoveh. Todn, juok sojotah almaci vaimoit, aileste tait tasne 
akt aktetemai, kutte, vuodotum visesvuoten ja puorcvuoten naln, nan-
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nostovum oskalemest ja jakkokesvuotest, keppeta viesomen hugsoit ja 
vdlkokesvuotit. 0 jubmel, mijan aéce ja herra, kulid tab rokkolvaseb! 
Aileste mijeb ja tab koteb, Jesus Kristusen c/ida, juon nammasne 
mije rokkolebe: Acce mijén, jukko leh almisne, ailesen saddes tu 
nammá; potes tu rik; saddes tu situd ko almesne, nau ai ddnamen 
nalti; vadde miji fdrten aiken mija fart peivasac laipeb; ja luite 
miji mija suddoit andagas, nau ko ai mije luitebe mijén velkolacita; 
ja ale sislaide mijeb kdccelebmai; válla var jele mijeb pahast • jutte 
tu le rik ja fabmo ja hdrlogvuot, ekeven aikai. Ámen. 

Áskan cuo^^eles biskop ja paldcuofáojeh, ko biskop jorgeles 
ecebs coggolvasai ja jattes : Puoktob jubmelen auten hevetuseb ja kitob 
cuovoje psalmin !— Te laidos coggolvas: Kaik al m o g jub m el eb 
talV kites av oin stuor e, jdlla kuttekeb dca psalmeb. 

Ko laulomest laita, paijaslokkuse paldcuo^^ojeh, fártahac ak-
tekeb jdlla dnabit taist cuovoje calogen sardnotemist: Kutten saijen 
mon takkab mu nammati muitolaseb, sitab mon potet tu kőik ja puo-
resugnadet tu. — Ailes le tat saije ! Tat i le dca, ko akt jubmelen 
kote, akt port almai. — Kattetalla ecet nála, kösse todn mannah 
jubmelen kotai ; viljokes kidlogesvuot le puoreb, ko opuoratieji vdro. 
— Tu stuora armokesvuoten cada cagnab mon kotasat ja kobmar-
tallab ailes sarjat auti pallosnat. — Sadde cuoukesebt ja sadnabt, 
vai tah mu tolvoba ja vast puokteba tu orrom saijai, accab caghet 
jubmelen altaren lusa, jubmelen lusa, jukko le mu avo ja vuolo ja tu 
hevetet, o jubmel, mu jubmel I — Potet ja paijasmannob herran kotai, 
atte sodn óppeta miji kdinoites ja mije lulime mannát alde palgai 
nalne. — Kattejob eceme nála kaskame ja viggob, vai hastebe kueime 
kueimeme keresvuotei ja puore pargoiti ja epe heite ecen coggolvasen 
sebrevuoteb, nau ko somaseh takkeh, ainat vakotebe kueime kueimeme. 

Vele biskop vaddes fuolkai tab vakoteseb, atte adnet tab talle 
passotum herran koteb ailesen, tasne rokkolet, kitet ja hevetet jubme-
leb, dljost kuliét alde pakob ja ailes ajatallemin niktet tait deuras 
sakramentit. Mangemust jattes biskop: Sojotet vaimotete jubmelen 
kőik ja tuostotet puoresugnaduseb: herra puoresugnadus tijeb ja 
varjelus tijeb; herra paijascuoukes arodejebs tijen paijel ja orros 
tiji armokes ; herra jorgelus arodejebs tijen kőik ja vaddus tiji ekeve 
rafeb, jubmelen, accenja pardnen ja tan ailes vuoigenen nammasne. 
A men. 
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Mangemustan latdotoves akt sdttokes psalm, man mangel tat 
harjetum jubmelteudnestem algetoves. 

20. 0 Jesu Krist, juok jabmemist 
mu lodnestih varrainat: 
tu cuorvotab, salogvuotab o^ot kalkab, 
jus tu nal jakkab caukat. 

Ib ecem tust, ibken tu must 
mon kössek cuoldet sitab. 
Oppete mu kaik viljob tu, o herra mu, 
ja vadde, vai tu kitab. 

Tat viljo tu le usto mu, 
o Jesus, herra keres! 
mu aktete tuina talle, ja varjele, 
ton jiurílen libba lojes. 

Cuorvob tu kőik, ale mu hóik ! 
Mon corgab armot nála. 
Jesu Kriste, mu kuldele ja vekkele 
tu armost fdrta pala. 

I kuttek le, Jesu Kriste, 
tuta jukko nou mattá 
mu vekketet • tu pakoi met, ja armon tet 
ton mu ec jalostattah. 

Kaik surgosne, kaik nddasne 
ton valljast avodattah. 
Mon jakkab tab, ib kacca, mab kierdet kalkab. 
Jesus mu coutet mattá. 

Mon tietab kalV, o Jesu, talV, 
jutt' ih kaW ton mu heitet. 
Ton jdttam leh : mu cuorvote kaik hetesne, 
ib sita mon tu peistet. 
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Vaip' mije te, lodnesteje, 
nau lime pahast piáset, 
vai almesne stuor avosne ekevesne 
tusne lulime viesot! 

Oh Jézus Krisztus, a ki a haláltól 
engemet megváltottál véreddel: 
te hozzád kiáltok (tkp. tégedet kiáltlak, szólítlak), [hogy] 

boldogságot kapjak, 
ha te benned hiszek erősen. 

Sem magamat tőled, sem tégedet tőlem 
soha sem akarlak elválasztani. 
Taníts meg' minden akaratodra (tkp. akaratodat), oh uram, 
és add, hogy hálát adjak neked. 

A te akaratod kívánságom, 
oh Jézus, szerelmes uram ! 
egyesíts veled most engemet, és oltalmazz, 
te istennek szelid báránya. 

Kiáltok hozzád, ne taszíts el! 
Bízom kegyelmedben (tkp. -re). 
Jézus Krisztus, hallgass meg engemet és segíts 
a te kegyelmed folytán (tkp. kegyelmedből) mindenkoron. 

Senki sincs, Jézus Krisztus, 
kivűled, a ki így 
segíthetne engemet; szavaid szerint és kegyelmed által 
te magad bátorítasz engemet. 

Minden bánatban, minden szorultságban 
te bőségesen fölvidítsz. 
Hiszem ezt, nem kérdezem, mit fogok szenvedni. 
Jézus megszabadíthat engemet. 

Tudom bizony, oh Jézus, most, 
hogy nem fogsz engemet elhagyni. 



SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK. 2 0 5 

Te mondtad: hívj engemet minden veszedelemben, 
nem akarlak tégedet elrontani. 

Vajha mi tehát, megváltó, 
így minden gonosztól megszabadulnánk, 
hogy az égben nagy örömben örökre 
te benned élhetnénk. 

21. Jubniel le miji armokes, 
ko kullogaseh budaites 

su nála torvob piejeb'. 
Son vanest, nádest varjela, 
son miji laipeb raddeta, 
vai avotallicebe. 
Rokkolesin ja aljoina 
kaik' pargo potet palkaina. 

Ko válla vaddasitas te 
ih kitemin, ih muddosne 

taidemeb ane neutot, 
tu piabmo sálgan sadda te. 
Tu vaino vaisselakac le, 
mást almáé kalka peistot. 

Coiveb kutt' adna jumlenes, 
le vuostes budai máddokes. 

Mait valljesne ton nokketah 
jum'lattes karrasvuotina, 
ton kueimat vekkest revah 

ja ecet kroppen, sálon nal 

Isten nekünk kegyelmes, 
[ha] mint engedelmesek paran

csolatinak 
belé x) helyezzük reményünket. 
Szükségtől, szorultságtól megóv, 
kenyeret ad nekünk, 
hogy örvendjünk. 
Könyörgéssel és szorgalommal 
a munka jutalommal fog jönni. 

A mint pedig hát adományait 
sem hálával, sem mértékletes

séggel 2) 
nem tudod 3) élvezni, 
a te eledeled méreggé lesz. 
Vágyad állatias, 
a mitől az ember meg fog rom

lani. 
A ki a hast istenéül tartja, 
az első parancsolat ellen vétkes. 

A mit a bőségben elhasználsz 
istentelen keménységben, 
[azt] felebarátod segítségétől 

elrablód 
és a magad testére, lelkére 

x) tkp. rája. 2) tkp. -ben. 3) tkp. nem bírsz tudást. 
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tain revemin koddemeb ai, 
o muddotes, ton takkah. 
0 almac, ale rassohe 
nau ila jalok vabmeti. 

ezen rablással gyilkosságot is 
hozol,*) oh mértéktelen. 
Oh ember, ne siess 
oly szerfölött merészen vesz

tedbe. 

Koce ja madde jubmelest, 
vai ecet o$gen, varran vuost 
ton mattaluluh torrot 
ja vaimo i líd' lossanet 
raddokvuotest ja vuolakest 
ja tan varaidén ustoist. 
Vuoidna, abma ton hokkicah, 

ko herra hdkket potica. 

Tat peive pota nau ko kidl, 

Vigyázz és kérd istentől, 
hogy a magad húsa, vére ellen 
küzdhess 
és a szív meg ne nehezedjék 
dorbézolástól ós részegségtől 
ós ezen világnak kívánságaitól. 
Láss hozzá, hogy el ne vesz-

szél, 
midőn az úr hirtelen megjő. 

Az a nap eljő mint lópvesz-
sző (tőr), 

juoi tabraneh tah, kúti miül melyhez tapadnak azok, kiknek 
elméje 

le kimom kaikit suddoit. minden bűnre hajlott. 
Nau viesot tantét, juhmel, vadd', Azért add, isten, hogy ugy él

jünk 2) 
ja vekkebt armost miji sadd', és kegyelmed folytán segítsége

det küldd nekünk, 
vai epe speje sdloit. hogy el ne rontsuk a lelkünket.3) 
Te copcob cauka, rokkolen, Tehát álljunk erősen, könyö

rögve, 
vai straffest paseV jubmelen. hogy isten büntetésétől meg

szabaduljunk. 

Pof, ailes vuoig'nes armoinat, 
mij'n vaimoit oco famoinai ; 
tu ailes armob vaddeste 
ja mijén pargoit sunate. 

22. 
Ton leli tat aina jasketes, 

kaik tobdesvuoten vuoigenes ; 
ton karras vaimoit nuoretah 
ja keresvuoteb cakketah. 

*) tkp. cselekszel. 2) tkp. úgy élni. 3) tkp. lelkeket. 



SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK. 207 

Vadd' cuoukesebt vainioitane, 
pait' seunedeb süloistane ; 
maii1 miji vanorí, ollete 
ja abma maddeV} vekkete. 

Moddelakac tu vaddes le, 
akt sadnes jubmel almesne ; 
ton jumülen pakob pikotah 
kaik kiüli, pira varaida. 

O herra Krist, tu kitebe, 
juok mijan lodnesteje leli, 
ton tnijab kaikit morrotah 
ja üngelinat varjelah. 

Toll vaggeb'1 lacoi odeman ; 
mab müddam lepe peiven tan, 
tab andag's luite Jesu'n tet 
ja ale makse suddoi met. 

Tu angel mijab kattetus 
ja mijan pira kocetus, 
vai pürkel i luV hokketet, 
ijan jálV peiven viljos met. 

Mifn viholacit sürgote, 
ja rafeb miji vaddele. 
Mifn pargoit torjo fürtén aik, 
vai autanebe peivi kaik. 

Ai janiién accen tobdemai 
vekketf mijeb ja pardnen ai ; 
tab tas ai mijeb oppete, 
jutt' sonnost idkosmannam leli. 

Toll, skada, nüd i teites mu, 
tab mattá takket armo tu, 
to nammasne talV lüggesteb, 
kuli' armostat, mab rokkoleb'. 

Vadd' armob ecet manaiti, 
juoit pardnat Jesus lodnesti, 
tűin viesobe, tűin jabmeb' ai, 
tu manah lepe jelemai. 

Ámen, ámen, píior' ijab vadd\ 
tu ailes angelit ai sadd', 
juoh mijab kalkeh varjelet, 
ámen, te va$$eV lüggestet. 

Te alnien acceb mainotob, 
ja alde pardneb hevetob, 
tan ailes vuoig'ni naute ai 
kaik rampo saddes ekevai. 

23. 
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Acce mijan, juok almen lek, 
ton tetah maite tarbaheb'' ; 
tan-tet ton koccoh armosikt, 
vai rokkolebe torvosikt. 
Te jöttes mijan rokkoles 
kaik vaimost, miálast vuollekes. 

Vadde, vai pakot cálgesikt 
luV sardnotovet rainesikt, 
vai pettoges oppetuseb 
heitalime ko peistemeb. 
Tv namma sadda ailes te, 
kösse tu pallón riesobe. 

Tu armon rika aldanes, 
vai lassanic tu coggolvas ; 
vuoigenes mijab torjotes, 
vai lime kaudnot jakkoles / 
Te miji armo-rikat ai 
kalky saddet cagnem sis almai. 

Ádnamen nal nau viljo tu 
ko almen saddes ; vekketoh, 
vai kullogasah lulime 
tu vuost ai orrot kaikisne ; 
mait mijan o^en situd le 

ja párk'len rade, herete. 

2é. 
Fart peiven laipeb vaddele, 
ja kaik, mait miji tarbes le; 
torost varjeV ja puocelvist, 
kaik vuordebe tu vaddasist; 
pargoitan jJuorist-sugnade, 
te tah ai vargoi autaneh. 

Andagas luoite, acce puor'! 
máddoitane ja laikoit stuor, 
nau ko ai vaimost luoitebe 
tait, hűit éh miji máddam lak. 
Tast sadda rafe, vánek'svuot, 

ja mija kaskan keresvuot. 

Ai varjeV taggar pettemest, 
juok o$3est le ja váraidest, 
main párkel.sita káccelet 
ja suddoi mijeb cajetet. 
Vekketf, vai jakkoin cuofáebe 
su vuost ja naute vidnebe. 

O acce ! coute pahast kaik', 
ja kösse aldan' jabmem aik, 
te rekket' mijeb armosikt, 
vai odajebe jalosikt ; 
ja valde táte vaivest ai 
sáloitan ek'ven elemai. 
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Betűrend: a, a (a és a közt), a, e, i, o, u, u (mélyen ejtett u); 
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Eövidítések: L.: Lindahl «Lexieon Lapponicumo ; — L. n. 
= Lindahl szótárában nincs meg; — B. = Budenz: «Svéd-lapp 
nyelvmutatványok» (NyK. XII.); — D. = Donner: «Lieder der 
Lappén»; — E. = «Evangeliumeh ja epistoleh» czímű szöveg; 
— Ps. = «Same coggolvasen psalmkirje»> czímű szöveg; — f. = 
finn; — sv. = svéd; — 1. = lásd; — v. ö. = vesd össze; •— id. 
= idém; — v. frequ. = verbum frequentativum; v. inch. = v. 
inchoativum; — v. mt. = v.-momentaneum; — v. caus. == v. cau-
sativum; — dim. — diminutivum. 

aike idő; -szer(mal), f. aika. 
aikalasi (illat, alak; csak így 

használatos) czél, szándék (i 
kössek aikalasi potet soha czélt 
nem érni). 

aitigeh szülék. 
aina egyetlen, egyedüli. 
ainemust leginkább. 
aipane- eltűnni. 
aive nagyon, igen (aive ko mint

ha, mintegy). 
ailes szent. 
aileste- szentelni, fölszentelni 

(pass. ailestove-). 
ailestem szentelés, föl-sz. 
autane- előre haladni, gyara

podni. 
autes első, elülső. 

autel előbb, azelőtt (autel ko mi
előtt). 

autó csoda, f. outo. 
'autohe- csodálkozni. 
akka, B. ahka asszony, feleség 

(£. akka). 
aktete- egyesíteni. 
aktok egyedül. 
aksatalle- leselkedni, lesni. 
ajatalle- meggondolni, megfon

tolni (f. ajattele-): ajatallem 
meggondolás. 

acce, B. ahce atya. 
asse bűn, vétek. 
assalac bűnös. 
adne- bírni (habere), tartani, 

használni (pass. -töve). 
adnete- tartani. 
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adnele- megtartóztatni, viszatar-
tani., fékezni. 

adno-, ano- követelni. 
assnes száraz, kiszáradt, kia

szott. 
andagas, -ges: a. luoitet meg-

bocsátni (f. anteeksi). 
anse- érdemelni. 
ansete- v. frequ. 
ansetek érdemetlenűl. 
abba (L. nincs) erősítő parti-

cula E. 
avo öröm. 
avotalle- örvendeni. 
avodatte- megörvendeztetni, föl

vidítani. 
avose- örülni. 
abmas, ammas idegen, ismeret

len; járatlan (vmiben). 
arodeje, arodea arcz, kép (fa-

cies). 
arvo érték, becs, f. arvo. 
armeste- megsajnálni, sajnálni. 
anno, arbmo kegyelem, irgalom, 

f. armo. 
armokas,- kes kegyelmes, irgal-
• mas. 
armokesvuot kegyelem, irgalom. 
armosikt kegyelmesen. 
armolaste- irgalmazni, kegyel

mezni. 
aloe áloé. 
alke fiú (L. alge). 
alge- kezdeni, f. alka-. 
altar oltár (sv. altar). 
aldane- közeledni. 
albete- csúfolni, gyalázni, káro

molni. 

albetes káromlás, gyalázás. 
alvete- megijedni. 
almac ember. 

- salme ég, coelum. 
almo azonfölűl; önkényt; bizo

nyára, kétségkívül. 
almog nép, néptömeg. 
almote- terjeszteni, elhíresztelni 

(divulgare)* 
allak magas, magasság. 
allé nyugati. 

auce- fölizgatni, fölbiztatni. 
dtik eczet (sv. attika), 
adnám föld. 
adna sok (B. comp. dnab, ^ináb 

több). 
dnete- szaporítni 
dngel angyal (sv. engel). 
dljo szorgalom. 
aljost szorgalmasan. 

ekked este. 
ekkedes estéli (e. mallas). 
ekkeduce-, due- esteledni. 
ekeve örök (f. ikdvd). 
ece- szeretni. 
edne anya. 
érit el, félre. 
ertek oldal. 

ikkat folyton, örökké. 
ikkabe ha is, wenn auch (i. kai-

kah lulun tu heitet ha mind
nyájan elhagynának is). 

W, B. ijja éj. 
ittac holnapi. 
itte- megjelenni, mutatkozni. 
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isop izsóp (sv. isop,). 
irit = érit 
ilcestatte- megvesszőzni. 

oivatumus E. legfőbb (L. n.). 
oivamus legfölső, elüljáró. 
oive fej (oive-olma fő-ember, 

elüljáró, hadnagy; oive-skure 
koponya). 

oibo- küzdeni. 
oibom küzdelem. 
oibmate- B. bírni, megbírni 

(vmit tenni). 
oker szántóföld (sv. dker). 
o-jakkokesvuot hitetlenség. 
oce-, B. ohce- keresni (f. etsi-). 
ocote- frequ., B. ohcete" 
ocele- vminek híjával lenni (ver-

missen, entbehren). 
ojje hús. 
oggelac húsos, testi. 
0330- kapni, nyerni; módot kap

ni vmire, -hatni, -hetni. 
oggote- szerezni. 
o^otalle- elfogatni, megkapatni 
(ergriffen werden; —puocelva-

sest sodn o^otalli betegségbe 
esett). 

ode- aludni, odaje- v. inch. 
odd, oddo új. 
oddosist újra. 
oddostove- megújulni. 
ose rész (f. osa). 
oskal, oskelem bizodalom. 
oste- venni, vásárolni (f. osta-) 
osna szamár (sv. ásna), 
o-puoraneje javíthatatlan. 
oppete-, B. ohpete- tanítani. 

oppetes, oppotes, -tus tanítás 
(o.-olma tanítvány). 

oppes ismerős, ismeretes, jártas 
(calog-o. írástudó). 

óbba nőtestvér. 
obb, obbo egész (obbolaka egé

szen), f. umpe. 
ohboti egészen, mindenütt, in 

totum. 
o-visak oktalan. 
ome holmi, dolog (finn oma). 
orres hím (mánnlich). 
orro- lenni (esse), lakni, marad

ni. 
orrom levés, lakás (orrom -saije 

lakóhely). 
orroje- megszűnni. 
olkes jobb, dexter. 
ollast egészen, teljesen. 
ollete- elvégezni, elkészíteni, vég

rehajtani. 
olletem teljesítés, végrehajtás. 
ollane-, ollone- elvégződni, betel

jesedni. 
ollanem beteljesedés. 
olló sokaság, bőség ; —• adv. bő

ven. 
oljo olaj (sv. ólja). 
ólma, B. olbma, ólmai ember 

(vir), férfi. 

ukse,4tks ajtó (f. ukse) 
uksek soporlát; a lappoknál 

ajtó durva gyapjúszövetből 
(tempelen uksek kaikani kuoutot 

a templomnak soporlátja ketté 
szakada Luk. 23, 45.) 

ucanaci egy kissé. 
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uce kicsiny, kevés (taté aeebiit 
annál kevésbé). 

ussote- vélni, hinni. 
ussotace- v. inch. B. 
adne ma, udnac mai. 
usto kivánság, vágy. 
unna kicsiny, kevés. 
urtes angélika (engelwurz). 
ulkose- nyilatkozni, említni (sich 

áussern). 
ullete- B. = ollete-

kaik, B. kaihk mind (omnis), f. 
kaikke. 

kaikasac általános. 
kaikane- megrepedni, szétsza

kadni. 
kaikét e- széttépni, megszaggatni. 
kaiko- szaggatni, lerombolni. 
kaihkole- B. szétszakítani, szét

tépni. 
kaives ostoba, stultus. 
kaudne- találni. 
kaudnete-, kaunete- találkozni 

vkivel. 
kaudnesove- E. találtatni (pas-

siv.) 
kaudno- sich finden (reperiri). 
kagge szolga. 
kaggohe- szolgálni. 
hajó- segíteni. 
kacca- kérdezni. 
kacaté-, B. kahcate- kérdezni. 
kaccalvas kérdés. 
kacce- esni. 
kacoste- fölakasztani. 
kato-, B. kato- abesse, eltűnni 

(f. katoo-). 

katte- őrizni; E. őrizkedni, óva
kodni ; katteje őrző: uksa-k. 
ajtónálló. 

kattete- frequ. 
katetalle- frequ. 
katto őrizet. 
kadde part (tollo k. tűzhely). 
kastate- nedvesítni, megáztatni 

(manab kastatet gyermeket ke
resztelni), f. kasta-, 

kastatem nedvesítés; kereszte
lés. 

kapó köpönyeg (sv. kapa, kap-
pa). 

kapte fölöltő, ruha. 
kabmak lábbeli (csizma, czipő). 
kammar kamra, szobácska. 
karé edény. 
karte- szeretni, ragaszkodni 

(vkihez). 
karvete- készíteni. 
karvetace- inch. B. 
karvo ruha. 
karvote- ruházni (pass. — töve). 
karvotatte- öltöztetni. 
karras kemény. 
karrasikt keményen. 
karrasvuot keménység. 
karrote- átkozni, szitkozódni, 

esküdni. 
kalac, kalaceh házasok, conju-

ges (kalacbadde házassági kö
telék). 

kaik kehely (sv. kaik). 
kalke- fogni (v. aux. «werden, 

sollenw), akarni. 
kalge- kinyújtani, odanyújtani; 

kibonyolítni, eloldani. 
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kalses hideg. 
kallasac néhány. 
kalle bizony, ugyancsak, nagyon 

is (f. kyllá) 
kallete- jóllakatni (sáttigen). 
kalles férj B., öreg ember D. 
káino út (f. keino). 
kác ime ! (káce- igétől). 
káce- nézni (paijel k. lenézni). 
káceste- id. (mt.) 
káccelem kisértés. 
káccele- kisérteni. 
káckane- közeledni. 
káté kéz. 
kátto- pontosan leírni; jósolni. 
kásece- E. begöngyölgetni. 
kásele- begöngyölni, bonyolí

tani (pira k. körültekerni). 
keivele- ráütni, megütni. 
keule gyűrű, kör. 
keisar császár (sv. kejsare). 
kece vég, extremitas. 
kedke, B. Uedke kő. 
kese- húzni. 
keppete- könnyíteni, enyhíteni, 

kevesbíteni. 
kerahe- szeretni. 
keres drága, szeretett. 
keresvuot szeretet. 
kerde -szer; vidék, táj ; egyet

len és vékony darab ruha 
(koros akta kerdin leb mon csak 
egyetlen (és vékony) ruhába 
(tkp. egyrétűen) vagyok öl
tözve ; sisnemns kerde köntös 
[a görög eredetiben yirajv, a 
latinban tunica] : valdin ai 

NYELVTÜIí. KÖZLEMÉNYEK. XVI. 

sisnemns kerdeb vették a kön
töst is Ján. 19, 23. 

kerrev tanácskozás. 
kiáura, -ras erős. 
kiáurote- erősítni. 
kiál nyelv. 
kiála hurok, tőr (laqueus). 
kierde- tűrni, szenvedni. 
kite-, B. kthte-, kite- köszönni 

(f. kiitá-). 
kitem köszönet. 
kito-, kihto köszönet. 
kitta usque (finn asti) ; meg-( = 

f. kiinni), fest (kitta valdacet 
festnehmen). 

kittete- elfogni, börtönbe vetni. 
kistó láda (sv. kista). 
kimo- megrozsdásodni; ragasz

kodni vmihez, el nem állani 
vmitől, rajta lenni. 

kirje könyv, levél (f. kirja). 
kille- kibírni B. 
koike- száradni, aszni; szom

jazni. 
koikotes csöpp. 
koiste- meríteni. 
kocco- hívni, parancsolná (f. 

kutsu-). 
koccotove- pass. 
koccos szolga, szolgáló. 
koccom parancs. 
kocaje- fölébredni. 
koce- ébren lenni, vigyázni, őr

ködni. 
kocete- ébren tartani (caus). 
kote, B. köte, köhte ház. 
kodde- ölni, megölni. 
koddem ölés, gyilkosság. 

15 
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kodé- szőni. 
konoké- maradni, késni. 
konogas, -ges király (sv.konung). 
konogrik királyság (sv. konun-

garike). 
kopce- befödni, betakarni. 
kopces födél, takaró ; aut-kopces 

vorhang (aut-k. tempelesne 
soporlát a templomban Luk. 
23, 45). 

kobmartalle- E., Kk. (L. n.) meg
hajolni, imádni (f. kunimar-
tele-). 

kommenister segédpap, káplán. 
koré- fölmenni, fölszállni, föl

lépni. 
koreje- id. (inch.). 
koro- varrni. 
koros csak, csupán (i koros — 

mutto nemcsak — hanem). 
korro bal. 
kolke- folyni. 
kueibme társ (kueibme kueibme 

egyik másik, der eine, der 
andere), f. kaima drusza. 

kuektastalle- kételkedni. 
kuedde- hordani; ellenig szülni; 

vádolni. 
kueddegote- id. (inch.). 
kueddetaUe- hordatni, vádoltatni 

(portari, accusaii). 
kueddo vád. 
kuebme íny (gaumen) B. 
kuele hal, piscis (B. többes-sz. 

acc. kuilide). 
kuit bizony, legalább. 
kaode- hátrahagyni, elhagyni. 
kuosse vendég. 

kuolg, kuolga szőr. 
kukké, B. kukké hosszú. 
kukkeb E. soká (mart k. meddig). 
klikkemé- hosszabodni; távo

lodni. 
kukkete- meghosszabbítani. 
kudne tisztelet; gyönyörűség (f. 

kunnia). 
kudnete- tisztelni; gyönyörűség

gel nézni. 
küna hamu B. (f. kiiöna salak). 
kuldele- meghallgatni, engedel

meskedni. 
kulle-, B. külle- hallani. 
kullaje B. id. (inch.). 
kulloges engedelmes. 
knikt katona (sv. knekt), 
kradne, kradna társ, czimbora. 
kremse- megkarmolni, körmei 

közé fogni B. 
kristegas keresztyén. 
kron korona (sv. krona). 
kroppe test. 
krudd, krudda fűszer; méreg. 
kruse agyagedény (sv. krus). 
krusse kereszt: krussi-naulete-

keresztre feszíteni. 

garden major; kert (sv. gárd). 
garden, gárd bekerített hely, kert 

(sv. gárde). 
gumpe, kumpe farkas, lupus. 
graseíü (sv. gras). 
gruopta sír., 
gruopte- temetni (pass. -töve). 
gruoptete- id. (frequ.) 
gruoptetem temetés. 
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haukeste- hirtelen elnyelni B. 
haddo bosszú, megtorlás. 
haddote- bosszút állani, megto

rolni. 
haste- kihivni, fölszólitani. 
hdpik héja, ölyv B. 
hapsite- szaglani, illatozni, bűz

leni. 
habke-, habketuvve- megfúlni B. 
hare hely, táj (fdrtet harest min

denünnen), f. haara ág. 
harjane- szokni, assuefieri. 
harjete- szoktatni (f. harjoitta-). 
harjetove- szokni, assuefieri. 
harjetuptum szokott, szokásos. 
halane- röpülni (ki-, föl-r.-). 
hdgga lélek, élet (h.-asse főben 

járó bűn), f. henke. 
hdggac id. (dim.) B. 
hdjo szegény. 
hárv, hdrva dísz, ékesség. 
hdrlog dicső, pompás, nagyszerű. 
hdrlogvuot dicsőség. 
heite- abbahagyni, megszűnni, 

elvetni (f. heittd-J. 
heibme, heima ház, otthon. 
heive látszat. 
hete veszedelem (f. hdtd). 
hednig pogány (sv. hedning). 
hevete- dicsérni. 
hevetus E., L. he vetés dicséret. 
heves fényes, pompás. 
hevesvuot pompa, fény. 
hevete- akadályozni. 
herra úr (sv. herra). 
hite- tagadni, megtagadni. 
hoike- Ps., L. hoikete- elűzni, el

taszítani; küldeni. 

hohkane- elveszni, perire. 
hokke-, hokkete-, B. hohkate-, hoh-

kete- elveszteni, megölni (um-
bringen); hohketuvve- pass. B. 

hol, hola, E. holo beszéd. 
hole- mondani, szólni, beszéllni. 
holem beszéd, mondás. 
hugso gond. 
hveit, hvete búza (sv. hvetej. 

jaure tó. 
ja ke év, esztendő; 1. jdpe. 
jakke- hinni. 
jakko hit. 
jakkokesvuot hűség. 
jakkoles hívő, hű. 
jakse- elaludni (tűz). 
jaskete- vigasztalni. 
jasketes, jasketus vigasztalás. 
jdpe év, esztendő. 
jam tehát, hát, igitur. 
jabme- meghalni. 
jamete- megölni E. 
jabmek halott. 
jabniem halál. 
jamke- elaludni (tűz) B. 
\jalok merész, bátor. 
jalosikt bátran, bátorságosan.-
jalostatte- bátorítani. 
jalosvuot bátorság, merészség. 
jdtte- mondani. 
jdskote- kérdezni, kutatni, vizs

gálni. 
jdrga kevéssé. 
jdrgast után (vuostak le kidda 

ja taté jdrgast kese először van 
tavasz és azután mindjárt 
utána] nyár). 

15* 
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jetanes mesebeli óriás. B. 
jette- B. = jatté. 
jena nagy (jenen adnet nagyra 

becsülni). 
jerbmetes esztelen. 
jelem élet. 
jokk, jokka folyó, fluvius. 
jokse- érni, utóiérni. 
jötte- haladni, költözni. 
jorgete- fordítani, megf.- (érit j . 

el- v. félre fordítani). 
jorgelove- (refl.) megfordulni, 

megtérni. 
jorre- esni, dőlni. 
jollerte- hengeríteni, gördíteni. 
jollertahte- B. id. 
jollertalitele- B. id. (v. frequ.). 
juoke- osztani, elosztani. 
juomic iker, kettős. 
juolo nyugodalom, csönd. 
juolke láb (B. com. juelkin). 
jukke- inni. 
judar zsidó. 
jubmel (Ps. gen. s.jum'len) isten. 
jubmelac isteni; jubmelattes (Ps. 

jwnilattes) istentelen. 

éaukat, cauka Ps. E., L. cauk 
erősen. 

cakete- befogadni, helyet adni. 
cagne- bemenni, belépni. 
cajane- eltévedni. 
cajanes tévedés, eltévedés. 
cajanem tévedés, eltévedés. 
cajete- elcsábítani, félrevezetni. 
cace, B. cace víz. 
cadd, cadda szén, korom. 
caske- vetni, ledobni. 

cadne , cane- kötni, megkötni. 
canate- id. (v. frequ.). 
cabbe, cabbes, cabbak szép. 
carrem szemrehányás, vádolás, 

(c. ome vád, dolog, a melylyel 
vádolnak). 

cale- vésni, írni. 
calegote- id. (v. inch.). 
calog irat (paijelt c. fölirat). 
calme szem, oculus. 
cahpes fekete B. 
calga, calges tiszta. 
cdlge- kiderülni, kijózanodni; 

megmagyarázni. 
cálgeste- megmagyarázni. 
cero- sírni. 
cicce, cice anya B. 
coive has. 
coutc- fölnyitni (ajtót), megsza-

dítani. 
coke csoport, gyülekezet. 
coke- összegyűjteni. 
cokene-, cokone- összegyűlni, ösz-

szejönni. 
cokke- (L. n.) és cokkahe- ülni. 
cokkedatte- leültetni. 
cokkete-, B. cohkete- leülni. 
coggane- összegyűlni. 
cogge- gyűjteni, szedni. 
coggo- összegyűlni. 
coggolvas gyülekezet. 
coskem hideg, hidegség. 
covore- coactum esse, debere B. 
corge- bízni vmiben, vmire; erő

sen állítani; erősödni. 
corgetatte- Kk. (L. n. ; de :) cor-

gete- erősíteni, meg-e. 
colge- köpni. 
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cuouke- világítani, fényleni; 
megvilágítani. 

cuouketace- (v. inch.) megvilágí
tani ; fényleni (sabbat juo lei 
cuouketacemen szombat már 
virradóban vala Luk. 23, 54). 

cuoukes világos, fényes. 
cuoje- hangzani, hangot hallatni. 
cuofy^ate-, cog^ate-, co^^ete- meg

állni, állni. 
őuoggele- fölállni, fölkelni. 
cMojjo-, co^o- állni (vuost-c. 

ellentállni; pald-c. mellette 
állni, segédkezni). 

cuogjote- állatni, engedni hogy 
álljon; élén állni (vminek), 
igazgatni, kezelni. 

cuofisoteje, co^oteje tisztviselő, 
administrator. 

cuoppe- elvágni, metszeni. 
cuoppete- id. (v. frequ.) 
cuopeste- id. (v. mt.) 
ciwvo- követni. 
cuorvo- kiáltani. 
cuorvote- fölhívni, megszólítani, 

kiáltani vkihez (invocare, ap-
pellare). 

cuorvotalle- id. (frequ.) 
cuorvom kiáltás. 
cuolo görbe, ferde, rézsútos (c.-

pelak feslett erkölcsű, pravus). 
cuolde- ki-, elválasztani, meg-

külömböztetni. 
cuoldem kivétel, megkülömbözte-

tés (c.-rektotes megkülömböz-
tető v. ismertető jel). 

culeste- csókolni. 

cake- bedugni, betenni. 
cakkste- meg-, fölgyújtani. 
cagge támaszték, oszlop, stütze. 
cape- szabdalni, apróra vágni. 
cappe- vesztegelni, várakozni. 
cegge- emelni, fölállítani, épí

teni (pass. ceggetove-). 
ceskes szúró, tövises (c.-muora 

tövis, tövisbokor). 
copco- megállhatni. 
cuouke- széttörni, összezúzni. 

sadde- lenni (fieri), nőni. 
saddo gyümölcs, termet. 
savót csöndesen. 
savotes csendes, hallgatag. 
saljo kerítés, mező. 
scitte- illeni, alkalmasnak lenni. 
sattes alkalmas, illő. 
scittokes alkalmas, illő. 
sarat derű, szép idő. 
sargo- megfeddeni, szidni. 
sargote- megbüntetni, megfenyí

teni. 
scilo lélek. 
seuned, seudned sötétség ; 1. B. 

seudned. 
seunotove- E. elsötétedni. 
sila égő szén B. 
iuokenes sóhajtás. 
sunate-, sugnate megáldani. 
suves kész, készséges. 

taidem ismeret, tudás. 
taibete- assignare. 
taukeste- takarni, rejteni. 
takke-, B. tahke- tenni, csinálni 

(pahatahkeje gonosztevő). 
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takkatove- pass. 
takkamus foglalkozás, dolog, 

negotium. 
takko tett, cselekedet. 
takte csont, tetem (B. acc. plur. 

tdktite). 
tajete- érteni, megérteni. 
taste azután. 
tass ai, L. tassan ai azonfölűl; 

tassa ko míg. 
tantét, tanteti azért. 
tappe- bezárni, betenni. 
tappes E. bezárt; L. tappas. 
tabrane- tapadni. 
tarbalte- szükségeim, indigere. 

(pass. tarbahove-) 
tarbek szükséglet. 
tarbes szükséges. 
tarbme alkalom. 
talko- meggyógyítani. 
tava halom, domb. 
tardno szolgáló leány. 
tálmo- tiporni, elnyomni. 
tállo abrosz; asztal. 
teite- találni, eltalálni, elérni. 
teute- megtölteni. 
teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga (sv. tjeimre), 
teudfiestem szolgálat (jubmel-t. 

isteni tisztelet). 
teudno szolgálat. 
teuvas tele. 
tete- tudni; 1. tieté-. 
tetete- tudatni. 
tempel templom (sv. tempel). 
tiete- = iete- (f. tieta-). 
tidestalle- babonásnak lenni, régi 

babonás szokásokat tartani. 

tipte- engedni, hagyni. 
Hm óra (stunde): tima-lakke fél 

óra, sv. tima. 
tője- törni, szegni. 
toiro- vélni, hinni; remélni. 
toivote- igérni. 
toivotes igéret. 
tossayie- elenyészni. 
todno hordó B. (sv. tu.nna). 
topó- venni, el-v., át-v. 
ttvpe- fogni, megfogni. 
toode- érteni, ismerni; érezni. 
toldaje- id. (inch.) 
toldeste- vallani. 
tobdesvuot ismeret. 
tobdem ismeret. 
tobdo- (v. refl.) értetni, ismertet

ni; éreztetni. 
tobdo ismeret (vaimon t. lelki-i.). 
tobdok ismerős, ismert. 
tobbele- megfogni B. 
toniote- eljárni, cselekedni, ma

gát viselni. 
tomotem magaviselet. 
toro-, B. torro- hadakozni, tusa

kodni. 
toro, Bo torro háború, harcz (toro-

knikt katona; toroolma ka
tona). 

torjo-, torjote- fenntartani, kor
mányozni, igazgatni. 

torvo remény. 
torvosikt bízva, bizalommal. 
torvostalle- megbízni vmiben. 
torrete- követni, üldözni. 
tolvo- vezetni, vinni; utána men

ni, üldözni (f. talu-, talua-) 
tollo, tolla tűz. 
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tuotte- érinteni, meg-é. 
tuoda komolyság, buzgóság, tö

rekvés, iparkodás. 
tuoste- merni B. 
tuosto-, tuostote- elfogadni. 
tuobbele- = tobbele-. 
tuomes lassú, tunya. 
tuorg ág. 
treple folt (fleeken) B. 
thron trónus (sv. thron). 

deuras drága (sv. dyr). 
divvek bizonyos búvó madár 

(búvár) B. 
duobmar biró, judex (f. tuomari) 
daobme- Ítélni, elitélni. 
duobmo Ítélet. 

saije hely (f. sija). 
saite lándsa, dárda (hasta). 
sauc, sauca juh. 
sakkarte • megtörölni. 
sakkolac bűnös (s. jabmemi reus 

capitis). 
sagge- húzni. 
saje- vetni, sáen. 
sadde- küldeni. 
ítadna igazság. 
sadnes igaz (verus). 
songért E., L. sangertem, sanger-

tes megbánás. 
sappe epe. 
sabbat szombat, (sv.) 
sabma ugyanaz (sabmolakai, B. 

sammalahkai azonképen), sv. 
samma. 

sabme lappság, lapp nép, lapp 
nyelv (többes-sz. B. sdme' lap
pok, lapp emberek). 

sare- teremteni, alkotni. 
sardno- moudani (f. saarnaa-

prédikálni). 
sardnote- id. 
sardnotem mondás. 
sal terem (sv. sal). 
salog boldog, (sv. sálig), 
salogvuot boldogság. 
samosem jelenés, visio. 
sava tenger. 
salde- választani, ki-v. 
sárra külön (für sich, alléin, be-' 

sonders). 
salga méreg. 
seipek farkas. 

'seivele- inteni (winken). 
seudnet B. = seudnet. 
sebrevuot társaság, község. 
sikte- szitálni, rostálni. 
signetatte- lepecsételtetni. 
sita falu, helység. 
site-, sitté- akarni. 
situd akarat. 
sitta végre. 
sido oldal, seite. 
sisnemus legbelső'. 
silba ezüst. 
sojote- hajtani, hajlítani. 
sorgane-, sorgene megijedni B. 
suodde , suedde- levágni, nyesni. 
suorme újj (digitus), f. sorme. 
suolate- lopni, ellopni. 
suolo, B. suolu sziget. 
suollet titkon. 
sühke-, sühka- evezni B. (praet. 

duál. 3. sügiken). 
sühkaje- id. (v. inch.) B. 
sutte sok. 
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siiddar bűnös, vétkes. 
suddo vétek. 
supceste- beszéllni, elbeszéllni. 
supcestalle- id. (v. frequ.) 
supcestallem elbeszéllés. 
surote- savanyítani; surotek sa-

vanyítatlan, kovásztalan. 
surgo szomorúság, bánat. 
skatte adó, tributum (sv. skatt). 
skada kár, ártalom (sv. skada). 
skalas ártatlan, szabad. 
skargele- eszébe adni vkinek, 

emlékeztetni. 
skelbe- reszketni. 
skelbem reszketés. 
skidlbma, skielbma gazember (sv, 

skdlm) B. 
skure koponya, fej. 
staikes állandó. 
staucare- összedőlni, be-d., le-d. 
staura bot. 
stad, stada város (sv. stad). 
stade stádium. 
stddes jelen, jelen való fs. potet 

megjelenni). 
stikko rőf. 
stopo kunyhó, szoba. 
stuibme csoportosulás, összelú-

tás, zajongás, tumultus. 
stuora, B. stuorra, storra nagy. 

(sv. stor). 
stuores nagy. 
stuol, stol szék; duobmo-stol Íté

lő szék, törvényszék (sv.stol). 
sturje lázadás. 
straffe büntetés (sv. straff). 
spekke- tenyérrel csapni (niárab 

s. pofon csapni). 

speje-Ys., L. spieje- elveszteni, 
elrontani. 

spöhkite- fölbukkanni. B. 
spodde- csúfolni, kicsúfolni. 
svaidnes, svaines szolga. 
svaipo spongya. 
sverde kard (sv. svárd). 
slatta, slatt silány, közönséges. 
slove- ütni, verni. 
slovetallem verés. 
sluoke ravaszság. 

naule szeg (n. raike szeg lyuka). 
naulete- szegezni. 
nagge- szorítani, kényszeríteni. 
nannote- erősíteni. 
nannos erős. 
nannosvuot erősség, erő. 
nannoste- erősíteni. 
nannostove- erősödni. 
namma név. 
nalsete- gúnyolni, gyalázni, rá

galmazni. 
neikele- hajtani (inclinare), bó

lintani. 
neita leány (f. neite). 
neuto- gondozni, gondját viselni; 

használni, élvezni. 
neures gyönge, kicsiny, hitvány, 

(f. rióyrá). 
neste utazásköltség; köteles 

ajándék; kiérdemelt bünte
tés (n.-vuosse uti táska). 

nietastuvve- szorultságba jutni B. 
niára = ndra 
nikte- élvezni, használni. 
nifáé emlő; anya (f. nissd). 
niddo gyűlölet. 
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nisiui asszony, feleség. 
nokke-, B. nohke- véget érni, vég

ződni, elfogyni, enyészni, oda
veszni ; elaludni (f. nukku-). 

nokkem vég (finis) 
nokkom E. vég (finis), L. kopott, 

elkopott, kimerült, kifogyott. 
nokkete- elaludni, elszunnyadni; 

elhasználni, elkoptatni. 
nuokes elég. 
nuor, nuora fiatal. 
nuole-, nuolle- eloldani, le-o.-, 

levetni (ruhát) * 
nuolete- levetkőzni. 

nammate- szoptatni. 
nalge, nalges édes. 
jíalgast édesen E. 
nalme, nalbme száj. 
ncicek lábszár. 
rídd, náda szorultság (not). 
ndra orcza, wange ; ember. 
norkote- ontani, kiontani (pass. 

rlorkotove-). 
nuokcem nyelv. 
nuorete- részvétre gerjeszteni, 

megindítani, meglágyítani. 

paike hely (£. paikka). 
paiken majdnem, körülbelül. 
paite- fényleni, sütni, f. paista-. 
paite- elkergetni, elűzni (eritp.). 
pako szó, ige. 
pakkate- büntetni, feddni; meg

tanítani (hdggai p. halállal 
büntetni). 

pákées fájós, fájdalmas. 

paha, pahas rossz (f. paha). 
pahavuot rosszaság. 
paje- engedni, hagyni. 
pafáe- fölbiztatni, ingerelni. 
pace- maradni, hátramaradni. 
pátere-, B. pahtere- elfutni, 

megszaladni. 
passa- mosni. 
passate- id. (v. freqü.) 
passe szent; ünnep (í.pyhá). 
passote- tisztelni, ünnepelni. 
passotove- id. (pass.) 
pareb—puoreb. 
parge- dolgozni. 
pargo dolog, munka. 
pardne fiú. 
pale, B.pálekor, idő; -kor, -szer 

(E. tija palen a ti jelenléte
tekben). 

palka bér, díj (f. paikka). 
palhki-, palhkite- bérelni, bérbe

fogadni B. 
palkeste- vetni, dobni. 
palga út, ösvény, 
palde- ijeszteni. 
palle- félni; palló félelem. 
piiggote- említeni. 
pásé-, piáse- oldódni, szabadulni 

(f. paásc-). 
pássac húsvét. 
parah rokon (plur. parahah), f. 

perhe család, háznép. 
parkéi ördög. 
pálto E., L. páldo, pelto szántó

föld, (f. pelto). 
peiste- elrontani. 
peisto- megromlani, elromlani. 
peive nap (f. paiva). 
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peivasac napi (fart p. minden
napi). 

peivogote- nappalodni. 
peute- fogni (halat, madarat) B. 

(f.pyytá-). 
peude asztal (finn pöytii). 
pekke rész, darab. 
pekkac id. (dim.) 
pettc- csalni; elárulni (f. pcttü-). 
•pettokes, pettoges csalárd, hamis. 
pednik pénz (sv. penning). 
pele oldal, fél. 
piatto- megtiltani, eltiltani. 
piávas izzadság. 
pilibme- táplálni. 
püibmo étek, eledel. 
piábmostalle- B., L. píábmotalle-

étkezni; megenni. 
pieje-, pidje- odatenni, rakni 

vhová. 
piejete- id. (v. frequ.). 
piejetus parancs, rendelet. 
pijaije-,pijaje- (B. v. mcli.pieje-). 
pikó nyilvánosan. 
pikote- kinyilatkoztatni. 
•piktatalle- a tűznél melegíteni ; 

melegedni. 
piktas ruha. 
piktesac id. (dim.) 
pino kín, gyötrelem (sv. pina). 
pivve- melegen lenni, nem fáz

ni B. 
pirso, birso puska B. (sv. bössa). • 
pöhte-, pöte- B., L. pote- jönni 

(B. praet. s. 3. püti). 
poddaékis idő (dim.poddo). 
poddane- szétszóródni, elszéled

ni. 

poddo idő, kor. 
podne- fonni. 
podne férj B., férfi D. 
podve-, podvote- bepiszkolni, be

mocskolni, megfertőztetni. 
podvotove- (pass.) 
posse- E., L. posc-, pmse- fújni, 

lehelni. 
poskote-, poskete- szúrni. 
pöres, porres öreg, vén B. 
port kapu (sv. port). 
pörre-, porro- enni. 
poUajahte-, pollejehtc- meggyúj

tani B. 
puoikaldak példa. 
puokte- hozni, vinni (B. praet. 

s. 3. púekti, pukti). 
puoktete- odavinni (a dolgot), 

boldogulni vmivel. 
puoso- megkeményedni; meg

haragudni, fölbuzdulni. 
puogos, puogot meztelen; sze

gény. 
puono- mártani. 
puore jó. 
puorevuot jóság. 
puoristsugnade-, -ate- megáldani. 
puoresugnadus áldás. 
puoretem megtérés, bűnbánat. 
puorastatte- üdvözölni. 
puorane- javulni, gyógyulni. 
puoranem javulás, gyógyulás. 
puole-, B. puölle-, puelle- égni, 

elégni. 
puollajette- meggyújtani B. 
puöllegöte- v. inch. puölle-* 
puoldne- hervadni, fonnyadni. 
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puolva térd; nemzedék, ember
öltő (f. polve). 

pudde font (sv. pund). 
purs erszény (sv. bors). 
purpur bíbor (sv. purpur). 
psalm zsoltár (sv. pmltto). 
prádikostol szószék (swprediko-

stol). 
prasta pap (sv. prést). 
plassa szikla, szirt. 

badde kötelék (sv. bánd) l.kalac. 
bére-, béri-, berri- debere, müs-

sen, kell. 
bitta falat (sv. bit), 
biskop püspök (sv. biskop). 
birre, pirre medve B. 
bodne, podne, fenék B. (sv. bot-

ten). 
bonda, bondas gazdag. 
buorde asztal (sv. bord). 
buda parancsolat (sv. bud). 

fattate- megfogni, élf.-, festneh-
men (sv.fatta). 

fatme kebel, öl. 
fang, fanga fogoly (sv.) 
fangu-kote fogház, börtön. 
famo, fabmo erő. 
famokes hatalmas, erős. 
faro, B. faro, költözés, kiséret, 

társaság. 
falé- kinálni, ajánlani. 
falskes hamis (sv.falsk). 
fártahac E., (L. n.) mindenki. ' 
firkete- rázni, schütteln. 
fuova nagy embertömeg. 

fuolke nép (sv. folk). 
flWte folt (flecken) B. (sy.fldck). 

vaisselakac állatias. 
raitas engedelmes. 
vai.no vágy, kivánság. 
vainote- kivánni, kivánkozni. 
vaive fáradság, kínlódás (f. vai-

va). 
vaives fáradságos, nyomorult, 

szegény. 
vaivastove- kínlódni, kínt érezni. 
vaimo szív. 
vaimok szivű (kalses v. hideg 

SZÍVŰ). 

vakote- inteni, meginteni. 
vakotes intés, buzdítás. 
vakt őrizet; öv (hágga-v. testőr), 

sv. vakt. 
vaja gyász, szomorúság. 
vajes szomorú. 
vajesvuot szomorúság. 
vasse gyűlölet, harag. 
vassote- gyűlölni. 
vag^e-, va$e- járni, menni (B. 

praet. s. 3. vági). 
vageste- id. (v. mt.) 
vaggegöte id. (inch.) B. 
vadde- adni (paijel-v. átadni, 

átszolgáltatni, föladni). 
vaddete- id. (frequ.) 
vaddeste- id (mt.) 
vaddele- id. (frequ.) 
vaddes ajándék, adomány. 
vadnas csónak, sajka. 
vasé- elmúlni (praeterire). 
vasso- bírni, képesnek lenni 

(vermögen). 
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vastete- felelni (f. vastaa-). 
vane hiány, szükség. 
vanone-, vadnone- hiányozni. 
vanekáte- szaladni, ugrani B. 
vabmet szerencsétlenség. 
varé, B. váré hegy. 
varjele- oltalmazni, óvni (pass. 

varjelove-), f. varjele-, 
varjote- fölfegyverezni (pass. var-

jotove-). 
vartahe- megnézni, szemlélni. 
varte- E., L. varrté- vérezni. 
varra, vér. 
varrás, B. varres friss, egész-

ges. 
varreste- szaladni (dim. varr e-). 
valde- venni (nehmen; — B. 

praet. s. 3. váldi). 
valjo jó, jámbor. 
vallje bőség (f. vilja). 
valljes bőséges. 
vákka nagyon, igen, sokkal (v. 

parebeh sokkal jobbak). 
vana, dim. variak, vánek barát 

(sv. van), 
vánekesvuot barátság. 
varaid világ (sv. verld). 
váraidac világi. 
váró adó, tributum. 
várote-, viárote- áldozni (pass. 

várotove-). 
varr rosszabb; rosszabbul (sv. 

vár re), 
válkokesvust adósság; köteles

ség. 
válje testvér, atyafi (f. vélje), 
váljeceh (plur.) fratres. 
válde hatalom, jog (sv. válde). 

váXlahe- heverni, feküdni. 
ve jaj. 
vekké segítség. 
vekkete- segíteni. 
vekketem segítség. 
vekkele Ps. (frequ.) segíteni. 
vekses erős, izmos (kaik v. min

denható). 
veholac ellenség f. vihollise). 
veje- bírni, erővel lenni, valere. 
vejem tehetség, erő. 
vejelesvuot erő, erősség. 
vese, vesés gyönge. 
vessél serény, szorgalmas. 
veddeh (plur.) hatóság, fő urak. 
vére hiba; mint melléknév: 

igazságtalan (v. vittenah ha
mis tanuk). 

verte díj, ár. 
verte- E., L. virte- kénytelen 

lenni, necessum habere (müs-
sen). 

verrek nemzetség, eredet, szár
mazás. 

vele továbbá, még (f. vielá) 
velkes fehér. 
velkolac adós. 
velde, 1. válde. 
viáke-, B. viühke- futni, szalad

ni (B. praet. s. 3. viági). 
viákele- id. (frequ.). 
vieihke- alámerülni, alábújni B. 
vieso- élni. 
vikkalac hibás, bűnös, vétkes. 
vikke ok, vétek, bűn (f. vika). 
bikketak bűn nélkül, ártatlanul. 
vigge- törekedni, iparkodni, 

igyekezni. 
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viholac, 1. veholac-. 
vittes bizonyos. 
vittast hizonyosan. 
vitten tanú (sv. vittne). 
vittenaste- tanúskodni, tanúsá

got tenni. 
vittenastem tanúság, tanúskodás. 
vittenus bizonyság, tanúság. 
vidane- kiszélesedni, kiterjedni. 
vidne- győzni, nyerni. 
vidno foglalkozás, dolog (nego-

tium). 
visesvuot bölcseség (sv. vis). 
visses bizonyos (sv. viss). 
vin, vina bor (sv. vin). 
virde- B. = verte-, virte-. 
vilkes B. = velkes. 
viljo akarat (sv. vilja). 
viljokes készséges, önkénytes. 
voinen lélekzet B. (voinenapta 

lélekzet nélkül). 
voinaste- lélekzeni; pihenni B. 
voidne- látni. 
voidnaje- id. (inch.) B. 
voidnos látható, meglátszó B. 
vostalloste, ellent állani, ellene 

törni B. 
vuehce-, vuohce- lőni B. fpraet. 

s. 3. vueci). 
vuencis, vuonca, vonca tyúk B. 

(vuoncan orres kakas). 
vuoigen, vuoigenes lélek, lehelet, 

1. voinen. 
vuoignaste- = voinaste-
vuoignelac lelki (geistig, geist-

lich). 
vuoitas kenőcs. 

viwidne- —voidne- (B. praet. s. 3. 
vuini. 

vuoidnaje- — voidnaje-. 
vuoidnete- mutatni (sehen las-

sen). 
vuoidno- látszani, láttatni. 
vuoidno látás, tekintet, con-

spectus. 
vuoidnos látható. 
vuokas illő, alkalmas ; érdemes, 

méltó. 
vuoksoi -ra nézve. 
vuojo- elmerülni (B. praet. s. 3. 

vuojoi és vojoi). 
vuodote- alapot rakni, alapítani. 
vuosete- mutatni (f. osoitta-). 
vuosse, L. vuossa zsák. 
vuoppa ip, schwiegervater. 
vuobde- eladni. 
vuohdne kályha, kemencze. 
vuorde- várni (B. praet. s. 3. 

vue?'di). 
vuordno- esküdni. 
vuordnote- megesketni. 
vuoras, -res öreg. 
vuor'vuot Ps. öregség. 
vuorbate- sorsot vetni, sorsolni. 
vuorbe sors, szerencse. 
vuolak sör; részegség. 
vuolo öröm, gyönyörűség. 
vuolge- menni (B. praet. s. 3. 

vuelgi). 
vuollekac alacsony, alázatos. 
vuollekes id. 
vuollelen lent, alant. 

mai ugyan (quidem). 
mainetes ártatlan, bűntelen. 
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maino dicséret. 
mainok dicsért, híres. 
mainote- dicsérni. 
makké E., L. makk scilicet. 
makse- fizetni. 
mah kérdő szócska (mali jnojab-

mam le vájjon meghalt-e 
már ?). 

mace- térni, visszatérni. 
macestatte- megtéríteni, vissza

adni. 
matté-, B. mahte- tudni, bírni, 

posse (B. praet. s. 3. nuíti). 
matteles lehetséges. 
madde- kérni, kívánni. 
maddo eredet, származás. 
mastete- keverni. 
mastetes keverék. 
mana, B. mana gyermek (ma-

natebme gyermektelen). 
manje meny. 
manne- menni. 
manneje-, mannaje-, mannaije-

id. (inch). 
malias étkezés (ebéd, vacsora: 

ekkedes-m.) 
madde-, medde- tévedni, vét

kezni. 
maddo hiba, bűn, vétek. 
mdddokes vétkes. 
mástar mester (sv. mástare). 
marké- jegyezni, jelenteni (sv. 

marka). 
maikat sok (satis multum). 
mehce erdő, vadon B. 
mese borjú. 
merra tenger; tengermellék B. 
miado- beleegyezni. 

miála ész; kedv. 
miálga mell (brust) 
miera tenger B. 
mingeles, nőstény. 
mirrha, mirrham mirha. 
moive por. 
mokke ügy, negotium. 
mokse- magán segíthetni, boldo

gulni; bírni magát. 
moddelakac sokféle. 
monne tojás. 
morraha gond. 
morrote- gondozni, gondot vi

selni. 
molsotekes változatlan. 
muitele- emlékezni. 
muito emlék, emlékezet. 
muitolas emlékezet. 
muode aggodalom (anxietas) : 

fáradság. 
muodastove- aggódni, nyugtalan

kodni. 
muodeles fáradságos, terhes. 
muone- nevezni; eltalálni. 
muora fa (vina-muora "szőlőtő). 
mutke- széttörni, összezúzni. 
maddo mérték, mértékletesség; 

(tanka mvddon körülbelül 
ezen időben; matne muddon 
peivest tije tasa potite a nap
nak mely órájában jöttetek 
ide). 

muddotes mértéktelen. 

raike lyuk, nyílás (f. reikd). 
raikete- átlyukasztani. 
raines tiszta (sv. ren). 
rajé határ. 
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rajé- küldeni. 
rade tanács (sv. rddj. 
radohe- tanácskozni. 
radohem tanácskozás. 
radotalle- tanácskozni. 
raddokvuot dorbézolás, torkos

ság. 
rassohe- sietni. 
rappase- nyílni, megnyílni. 
rappasove- id. 
rabme medvetalp (tatze) B. 
rafe béke. 
rampe- dicsérni. 
rampo dicséret. 
rdgate- szülni. 
rdgatove- születni. 
reide- elkészíteni. 
reinohe- legeltetni, őrizni (nyá

jat stb). 
reinoheje pásztor. 
rekt, rektes helyes, igaz; jobb 

(dexter), sv. rdtt. 
rektesfardog becsületes (sv. rdtt-

jdrdig). 
rektesfdrdogvuot becsületesség. 
rektas törvény, törvényszék. 
rekto helyesen. 
rektok egyenes, igazságos. 
rektotes szabály, irány (richt-

schnur); tudósítás. 
revar rabló, tolvaj. 
reve- rabolni, elrabolni. 
revem rablás. 
rike ország (sv. rike). 
rito pör, czivakodás (f. riita). 
route vas. 
rokkole- könyörögni, kérni (f. 

rukoile-). 

rokkogote- id. (inch.). 
rokkoles könyörgés, kérés. 
rokkolvas könyörgés, imádság. 
rosso- kelteni, föl-k. 
ruoko nád (f. ruoko). 
ruskis rőt, riska B. 
rubmaha, rubme test. 

laiko adósság. 
laita-, laite- megszűnni, fölhagy

ni (vmivel), abbahagyni. 
laide- vezetni (sis-l. belevinni). 
laido út (iter). 
laipe kenyér (f. leipd). 
laire agyag (sv. lera). 
laido- dalolni, énekelni (f. lan-

la-). 
laulom dalolás, éneklés, ének. 
laké mód (holem laké beszéd

mód). 
lakká köze]. 
lakkane- közeledni. 
lakké fél (dimidium). 
laga törvény (sv. lag). 
lace- elkészíteni (sángob l. 

ágyat vetni; peudeb l. asz
talt teríteni). 

laco ágy. 
lado csűr, \iorreum (sv. láda). 
ladde falu, helység. 
lassane- gyarapodni. 
land, landa ország, vidék (sv. 

land). 
landsherra. ország feje (sv. lands • 

herra). 
lane bokor; hajtás, vessző. 
lahpe- hagyni, hátrahagyni, el-
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veszteni (B. praet. dual. láh-
piken, lapiken). 

lappete- elveszteni, elfeledni. 
lággeste- pihenni, nyugodni. 
le- lenni (esse). 
légion légió. 
leggaste-, laggaste- heverni (egy 

kicsit) B. 
liko- tetszeni (piacere). 
likokes kedves, kellemes, tet-

szős. 
likko szerencse (sv. lycka). 
litte edény (lairelitte agyagedény, 

cserépedény; lairelitte-takkeje 
fazekas). 

litto szövetség (f. liitto). 
line len, gyolcs (sv. Un), 
libba bárány. 
Ülje liliom (sv. lilja). 
loide- lépni. 
loideste- id. (mom.). 
loutuk takaró, sátorfedő (pony

va). 
lokke- számlálni, olvasni. 
lokk'tek Ps. számtalan. 
lokkotove- pass. lokke-. 
lokko számadás; — ib mon tuste 

lokkob adne nemtörődöm veled. 
lognes magas (l. kialin hango

san). 
lojes szelíd. 
lodde madár (B. plur. acc. lud-

dite). 
lodneste- megváltani, fölszaba

dítani. 
lodnesteje megváltó. 
loske- ütni (caedere, percutere). 
lossane- nehezedni, megnehe

zedni. 
lossauadde- id. (frequ.) 
lopte- elvégezni, elfogyasztani 

(f. lopetta-). 
loppe engedelem. 
luoitade-, -ate- leereszkedni, le

szállni. 
luoite-, luite- ereszteni, bocsáta

ni. 
luoitetove- pass. 
luoddene- megrepedezni. 
luobbe- kibonyolítni; kiteríteni. 
luoves szabad, kötözetlen. 
Vaovesvuot szabadság. 
luddite, 1. lodde. 
lulle keleti. 



Szótár-pótlék 
(az 5—8. számú szövegdarabokhoz). 

aija öregatya; őrkő (háló-
sülyesztő kő : a. kedge). 

aija-tak medvebőr (tkp. az er
dők öregatyjának bőre); aija-
röu&e vas horog, eisenanker 
(L. n). 

aijacis Öregatyácska (L. n.). 
aijuv unoka, L. ajov. 
aigu- szándékozni, L. aiko- (f. 

aiko-j. 
aimu kor, élet, aevum, L. aimo. 
akkuna ablak, L. ikkon (f. ik-

kuna). 
akti egybe, össze. 
aca = acce. 
qihiqle- == adnele-
qtndiste- egy kissé tartani, oda

tartani (L. adnele-, dim. ad-
nalaste- retinere). 

ase halom, domb. 
avve terhes állapot, schwanger-

schaft (L. auve cingulnm — 
avve vúölen teherben, tkp. öv 
alatt). 

ára, árek kőhatár, kőrakás (juova 
arek id.; ára-haute kincses 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. 

gödör, kincs (ered. kőgödör; 
= f. aarneen hanta), 

are, aren tűzhely, L. aren. 
aremust először, primuni, 1, aret. 
alta fényes (L. n.). 
altagas villám, L. aldekes. 
áldu réntehén, L. aldo. 
allehahte- fölemelkedni, L. allete-

fölemelni, magassá tenni. 
aln nyáj, L. alo. 

ethie = edne. 
elme regio, terra. 

ikkuna, 1. akkuna. 

dijadé-, óijude- megnyugtatni, 
L. ojote-. 

oitu valóban, L. oita. 
okte eső, záporeső. 
ohco- — oce-. 
orje szolga (f. orja). 
olmaitüve- emberkedni. 

unnekacce kicsiny, L. unnekac. 

16 
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-/c, kérdő particula. 
kaise szikla, sziklás hegy, L. 

kaisse. 
kaudnase- frequ., 1. kaudne-. 
kaudnote-, 1. kaudnete-. 
kaknel könny, L. kadnel. 
kaggi, 1. kagge. 
kaju- kiáltani, L. kaje- (ellenben: 

L. kajo- segíteni). 
kq$a köröm, pata. 
ka$e- szörpölni, kanállal enni, 

hörpögetni. 
kaska- (tolloh k. tűzet csiholni; 

altagdsait k. villámokat csi
hol, szór). 

kaskestahk harapás, falat (L. n., 
de v. ö. kaske- és mom. kas-
keste- harapni). 

kané- megölelni, L. kanele-. 
karehtuve-, karehtuve- megke

ményedni (L. karrete- megke
ményíteni). 

karves kész, fertig. 
kalgate- önteni, leönteni (L. 

kolkete-J. 
kaiba sisak (L. n.). 
kdhce-, 1. kdéé-. 
kasacatte- húzogatni, L. kese-

húzni. 
kdrdutalle- ismételni, L. kerdo-

te-. 
kdrbma kígyó (sodoi-k. mérges 

kígyó, vipera; — f. kdrme). 
kedcade- föltűrni, aufschürzen 

(L. kdcalde-J. 
kedrek vízszín, L. kdrrek csúcs 

(különösen fa csúcsa). 
keure varázsdob (L. n.). 

kece = kece. 
kéta=:kdte. 
ke&e- összeilleszteni (L. n.). 
kedkam bölcső, L. kdtkem. 
keőge = kedke. 
kepme üst, L. kebne. 
kerast kedvesen, szeretve. 
kerreg = kerrev. 
kiét, kieta, 1. keta (kietpel az 

egyik kéz; kietpels-nara segéd, 
sekundant). 

kiese nyár, L. kese (f. kesd). 
kiela, hurok, tőr, L. kidla. 
kiké- fényleni. 
kile- ragyogni, fényleni (L. n., 

de v. Ö. kilase- tüzesedni, me
legedni). 

kilte- id. (f. kiiltd-). 
kouka kampó (f. koukku). 
koura marok, kéz; ujj (L. n„ 

finn koura). 
koppéi nőstény fajd. 
kovve kép, L. köve (f. kuva). 
korú- = koro-. 
korkuhte- csavarni, facsarni, L. 

korkote- kiönteni. 
korce ömlő víz (L. n.). 
koll'e hol van. 
kolle arany, L. golle (sv. guldj. 
kuóime — kueibme. 
kuódda magzat, gyermek, L. 

kueddo. 
kuo'hlam id. 
kuodde- •= kuedde-. 
kuole — kuele. 
kuh mint, a mint, L. ko. 
kúra csorba, repedés (L. kora), 
kurhte torok (L. n. — f. kurkku). 
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krappuk bőrkeztyű, L. krappok. 
gahpade- tánczolni, L. kappete-. 

haute gödör, f. hanta (1. ara), 
haste- kihívni, próvocare. 
hankahe rénszarvaslegelő (L.n.). 
harta váll, humerus, L. hardo. 
haitié birtokos, úr (f. haltia). 
halpete-, 1. albete-. 
hajé lakodalom (f. had), 
hurre nyírfajd (hím). 

jaukase- oda lenni, oda maradni, 
távol lenni, L. jauke-. 

jdta igéret, fogadás, h.jato. 
jahta hír (L. n., v. ö. jatté-). 
jahna vízi szellem (L. n.). 
jasketis kedves, L. jasketes vi

gasztalás. 
jahme- tombolni (v. ö. fönt 

jahme-). 
jamem —jabmem. 
jalle- le- v. szétvágni. 
jáca, más, L. dca. 
jahte- ss jatté. 
jáhtan, jehtanas =jetanes. 
jcire- kérdezni (L. n.). 
jotku hozzácsatolás, hozzáadás, 

folytatás, pótlék. 
joste- hirdetni? (jatanjosteje hir

dető, herold), L. joste- tapodni, 
zúzni. 

jostiste- kissé taszítani, L. jos-
teste-. 

jorrele- forogni. 
fuoige- dalolni, Jj.juoike. 
juoku osztalék, osztás, L. juoko. 
juokse íjj. 

juova kőhatár (j.-drek id.). 
juólge =juolke. 
jükamus ital, L. jukkemas. 
jucce- hangozni, dörögni, L. 

juce>. 

eauges erős, L. caukes. 
cahketahte- helyet engedni vagy 

adni, L. cake-. 
cdnge- = cagne-. 
cadnes kötelék, csomó. 
cappis=cdhpes, L. cappes. 
cabbudalle- tisztogatni, szépí

teni, L. cabbote-. 
calace- karczolni, fölkarczolni. 
calmetahte- vakítani, L. calme-

tatte-. 
calmetas, calmetes vak. 
cariga rugó (féder, L. n.). 
cekce- rúgni, szétrúgni, tiporni, 

L. cakce-. 
cehcer kis ujj, L. cecer. 
ceske- lövellni ? hervorleuchten 

D.sséaske- ? 
couke- = cuouke-. 
cuougatas világtalan, vak (v. ö. 

cuoukes). 
cogganadde- összegyűlni. 
cofiute- ss cuo^ote-, cofáote-. 
colkusahte- veregetni, csapkodni, 

L. colkese-. 
cuoihka szúnyog, L. cuoik. 
cuouge pillantás, tekintet, L. 

cuouka, cuoukes fény, vilá
gosság. 

cuö'^etahte- állítani, odaállítani, 
L. cuo^adatte-. 

cuöcele- = cuogzele-. 
16* 
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cuone pillantás, tekintet, L. cuo-
na, cuonem szikra. 

é\wppe- vágni, metszeni. 
cuolma csomó, nodus, L. cuolma. 
cuó'lmade- csomót kötni, cso

mózni, L. cuolmete-. 
cukce fajdkakas. 
cüde ujj, digitus, L. ciite. 

cahke — cakke. 
cápmacahte- csapkodni, vere

getni ? (L. n.) 
cegge-, mt. ceggeste- emelni, föl

állítani. 
cuópki- letörni, eltörni (L. n., 

de v. ö. cape- apróra vágni). 
cumma csók (L. n.). 

sa&de- = sadde-. 
sila parázs, égő szén, L. sila, 

sül (f. hiile). 
sile- ragyogni, fényleni (L. n., 

de v. ö. sila és silahe- izzani). 
sielé szikra ? 
suópis hajlékony, L. suopes. 
sügac kívánság, vágy (L. n., de 

v. ö. suokenes sóhajtás és 
suokete- sóhajtani). 

tauda hím, férfi, L. teudo. 
tavvelen mögött, L. tabbelen in

nen, ezen az oldalon, cis. 
tálu major, ház, h.talo (D. ((ab

rosz*)-nak fordítja, = tállo), f. 
talo. 

tákcaste- nyomni, szorítgatni 
(L. tápce- premere, torquere). 

táfr&e- nyomni, le- vagy meg
nyomni, L. tádde-, tedde-. 

tüftftale- id. frequ. 
tdve jávor szarvas (nőstény) ? 
tárve szurok (L. tarve, f. terva). 
tülsse- igen kérni, faggatni? 

(L. n.) 
teává = tava. 
tietu tudat (aimun t. öntudat, 

bewusstsein), L. tieto. 
tievas = teuvas. 
töjaladde- küzdeni, birkózni (L. 

nincs; v. ö. tője-). 
tuoke (tuokasemen kettőnk ölének 

v. ölébe) öl, schooss. 
tuostutalle- kapni, nyerni, elfo

gadni, L. tuostote-. 
tuone halál (f. tuone). 
tuolge ajándék, jutalom, bér, L. 

tuolgo. 
tuolge- ajándékkal megveszte

getni, jutalmazni, L. tuolgo-. 
tuólje bőr (f. tálja). 
tuthio = todno. 
tülen azelőtt, hajdan, L. tuole. 

dihce- kérdezni (L. n.). 

saimahe szempilla? (L. n., de 
v. ö. seima lószőr). 

sakké- nemzeni, L. sakkete-. 
sága monda, L. n. (sv. saga). 
saddu fövény, homok, L. sadde 

(sv. sand). 
sabbek hóczipő, L. sappek (f. 

sapikka). 
sávú kívánság, L. savó. 
sáré- teremteni, alkotni. 
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sarkká ing, L. sark. 
sarnu- ==. sardno-. 
sarva rénbika. 
sálaha fogás, halfogás. 
sálgate- megmérgezni, L. sál-

gete-. 
siunite- megáldani, L. siunate*. 
silpa = silba. 
soijaltatte-, soijaldaite- meghajlí-

tani, meggörbíteni, L. sojote-. 
soijeles hajlékony. 
soijole- meggörbülni (L. n.). 
söke nyirfa. 
soddi méreg, L. sodem, sudem. 
suojale- oltalmazni (L. n.). 
suódde- elvágni, levágni. 
súona ideg. 
súongo leánykérés, L. sogfio. 
supmaise entzückung D. 
süru ital (L. n., de v. ö. suro-

savanyodni és sures savanyú). 
surgokes szomorú. 
skerru karika, kerék, korong, L. 

skerro. 
skerruska id.; kormánykulcs 

(L. n.). 
staina meddő nőstény rén

szarvas, L. stainak. 
stalu mesebeli óriás, L. stalo. 
strope- peregni (dobról), dröh-

nen (L. n.). 
snottu nyirfajd (nőstény), L. 

snutto. 
spaggak, -ka kopja, lándsa, L. 

spaggok. 
spifáaste- félre ütni (tkp. kigú

nyolni), L. speéate- kigú
nyolni. 

spohke- hajtani, űzni, L. spakke-. 
spöhkete- eltörni (frangi). 
spohku küzdelem (L. n.). 
svaiter, ( = lpF. spaidar) fáklya. 
smalde lpF. nőstény medve. 

níson = nisu)i. 
nőre- összehalmozódni, össze

gyűlni, L. norre-% 

nuigu szúnyog (L. n.). 
nuoru- leszegezni (L. n.). 
nuoratum leszegezett (n. naste 

éjszakcsillag). 
nammate- szoptatni. 
nammamusse szopni való, nya

lánkság, saugebissen (L. n., 
de v. ö. namme- szopni). 

nammos emlő (L. n., de v. ö. 
?iamme-). 

úabbudalle- le- v. megtörölni 
(L. n.). 

nalkutalle- édesíteni, D. reiz ver-
leihen, L. nalgo- édesedni. 

ni§§e = nijge. 
nöruhte- csöndesen kiönteni, ki-

öblinteni, L. norote-. 
nuosatüve- eltompulni, L. nol-

sate- ütni, odaütni. 
núönne orr, hegye vminek, L. 

nuonne. 
nuörenahte- megindíttatni, meg

indulni, permoveri, commi-
serescere, L. nuorane-. 

nulcüdeje szöcske, sáska (L. n., 
de v. ö. nalcote- ugrálni, szök
delni). 
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paijanahce- (inch.) emelkedni, 
dagadni, L. paijanace-. 

pahka, pakkas meleg, L. pakas. 
pahkastalle- tüzesedni, melegé

nek lenni, L. pakeste-. 
pakcas fájdalom, L. pakces. 
patertahte- előre vinni v. haj

tani, L. patertatte-, paterdatte-
subducere, removere. 

pastate- szúrni, L. pastete-. 
paste- élesnek lenni. 
passe- sütni. 
panc fog, dens. 
pára pár (p. pele házastárs). 
parké- =parge-. 
pa?'u hab, hullám, L. paro. 
pdives dim, 1. peive. 
pákkale- botorkálni, mászkálni? 

(L. n., de v. ö. piike- csúszni, 
mászni). 

págga szél, ventus, L. pidgga. 
pessa- =passa. 
pesse nyirfakéreg. 
pevastalle- nagyon izzadni, L. 

pidvastalle-. 
pidju vadállatoknak barlangja, 

lyuka, L. piajo. 
piégga- =pdgga. 
piégge- fújni, lehelni, ~L.piagge-. 
piépme- táplálni, L. piábme. 
piskastatte- morogni hagyni (L. 

nincs.). 
pitka sorozat, kapcsolat; rész, 

L. pirka. 
pira = birre, pirre. 
possu a lapp kunyhónak legbel-

seje, átellenében az ajtónak, 

(egyszersmind a házieszközök 
helye), L. poéso. 

potke- le-, t'l-, szét- v. kiszakí
tani. 

podf)o=poddo. 
poddus szétszórt, szétvált, ritka, 

L. poddos. 
possuhte- fölfujni, ráfújni, föl-
duzzasztani, L. pussote-. 
porjos vitorla, L. porjes. 
iwlhtur gát, akadály? (L. n.). 
polpe gát, akadály. 
puonna kebel, busen (L. puogna 

sinus). 
pridda jávorszarvas (hím)? 
bálastalle- valakivel tartani, vki-

nek pártján lenni, L. pelo-
stalle-. 

fagge- szerezni. 
fadmatak ölelés, birkózás (L. n., 

de v. ö.fatme- ölelni). 
fdmu=famo. 
fala bálna, czethal, L.fala, fales. 
fidnal hófajd, gatyás fajd (nős

tény), L. fidnel. 

vaivems (7. sz., nyilván hibából, 
e h. vaives). 

vaimu — vaimo. 
vahge-^vagge-. 
vadnas = vadnas. 
vatme öl, schooss (L. fatme). 
vdnes hiányzó. 
vamce- pezsegni, forrni (L. tí.). 
vdrute- inteni, figyelmeztetni, 

L. vahrote- (varotc-). 
varram vércsöpp (L. n.), 1. varra, 
varre — varra. 
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varrek czipök, melyekkel gyor
san lehet futni (L. n., de v. ö. 
varre- szaladni. 

valje- választani, kiválasztani. * 
valte- = valde-. 
valtu elesett (v. nara az elesett 

eltakarítója [tkp. embere] sír
ásó), L. n. 

valdum házasság. L. valdom. 
vanakvuot barátság. 
vehke = vekké. 
veddé gyökér, gyökérszál (v. karé 
; gyökerekből font kosár). 

veUja=zvalje. 
vieke- = viáke-. 
vierasag (dim.) idegen, L. vieras. 
viere- henteregni, sich wálzen, 

L. viáre- eldőlni, lefordulni; 
viárrate- hengergetni, henge-
rítni. 

vidne- győzni. 
vibe medve (hím), L. n. 
vimak végre. 
vUutalle- ránézni, vetni (tekinte

tet), L. vilete- gyorsan rá
nézni. 

vuoinum látás, pillantás, L. vuoi-
dnom. 

vuoja vaj, kövérség, háj. 
vúoje- hajtani (f. ajaa-). 
viiojete- id. 
vuoce-=zVuehce-, vuohce-. 
vúoéűte- csöpögtetni. 
vuotne szerencse, sors, L. vuodne 

(f. onne). 
viwssta — vuoste ellen (v. lahke 

balsors), f. vasta. 
vuovde erdő, L. vuovde. 

vuore hó, L. vuora mély hó 
(vagy talán sajtóhiba e he
lyett: vuorbe sors; boldogság, 
szerencse). 

vuorkke- elrejtem, eltenni, el
temetni, L. vuorke-. 

vuorgale- id. 
vuordnu- esküdni, L. vuordno-. 
vuordnus eskü, L. vuordnes, 

vuordnas. 
vuolatuove- megrészegedni, L. 

vuolatove-, -tue. 
vuolle, vúöle dal, L. vuole. 
vúölin alatt, L. vuolen. 
vúolu öröm, gyönyörűség, L. 

vuolo. 
vuoíge- s= viwlge-. 
vúhüi (indulatszó) ó, jaj ! 

máka sógor, L. inak. 
macu- forgatni D. 
madder eredet, törzsök, L. mad-

der. 
maddek törzsök, gyökér. 
maddu = maddo. 
mastatalle- összekeverni. 
maste- keverni, vegyíteni. 
mánu hold, L. manó. 
manus id. (dim.), L. n. 
mannjucasi v. mangecasi végre 

(L. n.). 
maré- zajongni, zúgni, bőgni. 
málé vér. 
mara = miera. 
meide- keverni, vegyíteni (L. n.). 
meddele- nem találni, elhibázni, 

1. mádde-. 
melke tej. . 
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mellas kormány, gubernaculum, 
L. mele (f. méla). 

mece = mehce. 
mieta kedvező (tkp. secundus, 

pl. ventus), L. mete (mieta-
lahke szerencse). 

mietite- felelni, L. metete- el
engedni, megengedni, bele
egyezni. 

mieda méz. 
midla^ (dim.) érzés, gondolat, 1. 

midla. 
moije- nevetni, mosolyogni, L. 

mojote-. 
' möcu- megtörni, félbeszakítani, 

L. moco-. 
modduse- fölfordulni, forogni, 

keringeni, L. moddo- megfor
dulni, visszatérni. 

moskune- bezáratni, bezáródni 
(L. n., de v. ö. moskote- be
zárni). 

morre harag, L. more. 
múoto arcz, alak (f. muoto). 
miwre-, műre- morogni (L. n., 

de v. ö. murgeste- id.). 
muhtatalle- átváltozni (L. n., de 

v. ö. muttote- átváltoztatni). 
murgestatte- morogni hagyni, v. 

caus. 

radde szél, margó (sv. rand). 
rapase- — rappase-. 
rapma tenyér, marok, kéz ( = L. 

rabme medvetalp, pes ursi-
nus; v. ö. rabmak lacertosus). 

rabda szél, part. 
riéksak hófajd (hím). 
röuca izzó (L. n.). 
rön&e = ronte (aija-r'óu,fte vas

horog). 
rohte- megragadni; tépni, czi-

bálni, L. rotte-. 
roggoste- ásni, kaparni; fogóval 

megragadni, L. roggeste-. 
ruoude = röur}e, route. 
ruópmhahte- vörösleni, vörösen 

fényleni, L. ruopsahe-. 
laipu- kenyeret sütni, L. laipo-. 
laive hajó (f. laiva). 
lauge- füröszteni, L. laugo-. 
laidote- megénekelni, 1. latdo-. 
lahke mód, L. laké. 
laje mód (L. n.), f. lai. 
lafferdatte- röpíteni ? (D. lafferdi-

«wird vom lauf eines vogels 
gesagt» ; L. lafe-,laffe- ugorni 
mint a bolha). 

leiké- önteni, kiönteni. 
leikele- id. 
leikiste- id., L. leikeste-. 
leulak nehéz (L. leulok). 
loddac (dim.), 1. lodde. 
lúote- = luoite-, luite-. 
luotu' (csak többes - számban) 

pusztaság, sivatag, L. luotoh. 
luode golyó, ólomgolyó, L. luod. 
lülat keleti (keleti szél). 

+ 
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A MAGYAR GYAKORITO ES MOZZANATOS 
IGÉK KÉPZÉSE. 

Budenz az ugor nyelvek közös birtokául a következő egy
szerű gyakorító (frequentativ) és mozzanatos (momentán) képző
ket mutatta ki; 

A) G y a k o r í t ó k é p z ő k . 
I. -L — Példák: vogul aj- iszik : djil- iszogat | osztják ^ír

ás : yirili- ásogat | zűrjén vig-: vigli- néz | votják min- mén : minil-
mendegél | lapp oste- vásárol: ostele- akar vásárolni || cseremisz 
onZiikt(o)- mutat: onzuktvl- | mordvinjovta- mond : jovtle- elbeszél | 
finn juokse- currit: juoksele cursitat. 

II. -7ld. — Példák: vog. yol- hal: yolent- haldokol | oszt. 
yul- hall: yulint- meghallgat | zürj. kij- fog: kijed- fogni akar, les | 
lapp bagjane- emelkedik : bagjanadda- hébehóba em. || m&r: pMh('é)r 
metsz: piicked- metél | mord. javo- oszt: mor&M. javindi-, mordE. 
javno osztogat | finn pure- harap : purente-le- harapdál. 

III. -sh. •—• Példák: vog. kiét- küld: kiets- küldöz | oszt. tal-
ziehen: talis- sich herumschleppen | zürj. kot- kér: koré- keres, 
könyörög | votj. kur- kér: kuriék- | lapp guodde- hord : guoddase-
hordoz || (mord. van- néz) : cser. onz- néz, ügyel | mord. mije-, mi-
elad: mordM. mise-nde-, mordE. miks-ne- árúi | finn elá- é l : eleksi-
éldegél, vie- visz: vieske-le- visel. 

IV. -j. — Példák: vog. nqle-nt-: nqluj- nyaldos | oszt. noliji-
u. a. | lappjáé- él: jelaje- éled || mord. psti-de- egyet rúg: pstije-
rugdos | finn hyppad- ugrik: hyppi- ugrál. 

V. -Jig. — Példák: vog. esy- dicsér: esyenk-v- dicsér-tetik | 
zürj. íul-ski-: tul'gi- márt | (zürj. ser-al- nevet) votj. serek-jal- kine-
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vet | lapp jabme- meghal: jamalge- elalél || észt pala- ég : palang-u 
ég-és. 

VI. Ezeken kivűl majdnem minden ugor nyelvben előfordul 
hébe-hóba gyakorító -r i s ; ez azonban valószínűleg mindenikben 
külön-külön az -l képző elváltozása. 

B) M o z z a n a t o s k é p z ő k . 

VII. -in. — Példák: vog. pűt- lök: jnitm- egyet lök | oszt. 
pü- fú : püm~ fuvall | zürj. mez-di- men-t: mezmi- menekül | votj. 
moz-ti-: mozmi- | lapp éokka- ül: cokkane- leül | cser. ose- fehér: 
osem- fehéredik | mord. aksa: aksrmi- u. a. | észt janii- szomjaz : 
janune- megszomjúl. 

VIII. -t. — Példák: vog. cm- foly: qut- sebesen foly | oszt. 
Ion-: Iont- betoppan | zürj. sul-al- áll: mit- megáll | votj. sil- áll: 
süt- föláll, fölkel | lapp bavke- durrog: bavkete- durran || cser. sur-
sural-: súrold- szúr | mord. jóra- hajigál: jorda- hajít | finn pitá-
tar t : pidáttá- visszatart, visszafojt. 

IX. -p csak a magyarban, vogulban és osztjákban. Példák: 
vog. sajr- vág: sajrep- levág, lekanyarint | oszt. kéri- ledől: ke-
rip-t- ledön-t. 

X. -Jc. — Példák: vog: ur- vár: ürka-t- várakozik, őrizke
dik j zürj. capki- vet, hajít, v. ö. csap || cser. tury- tűr, szenved Bud. 
185. 1. | finn jou-da- jut, juo-kse- foly : jouka-hta- hirtelen jut, ötlik. 

XI. -I. — Példák : vog. Hl- röpül: tilem l- egyszerre elröpül | 
oszt. enmi- nő : enmil-t- nevel, növeszt | zürj. gumal-, gumóit- és 
gumist- merít, márt | votj. sur- és sural- kever, mischen, suralt-
keverint, kavar, umrühren | lapp tuore- húz: tuorele- ránt || cser. 
pu- fú : pual- fuvall, egyet fú | finn puhu-: puhal-ta* u. a. 

(XII. -Jcs, -S. — Példák: vog. joam- jő„megy: joamis- lép | 
zürj. set- ád: setis-t- magad, odaad [-st rendes mom. képzőj | lapp 
cuoggo- áll: éuoggas-te- föláll, megáll [-st rendes mom. képző] || 
mord. saradé- betegeskedik: sáratks-te- megbetegszik | finn nuole-
nyal: nuolaise- egyet nyal, hirtelen. — Ez a képző a magyarban 
úgy látszik elveszett.) 

E tizenegy képzőnek akarjuk a következő lapokon magyar 
alakjait, kapcsolatait s elterjedését vizsgálni, még pedig: 

A) az ugor gyakoritókat s egymás közt való kapcsolataikat; 
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B) az ugor mozzanatos képzőket s ezeknek egymás közt 
valamint a gyakoritokkal való kapcsolatait.1) 

A magyar szóképzésnek alakokban, színekben legdúsabb 
képét tárja elénk ez az összeállítás, és szépen feltünteti azt az 
alaki változatosságot és leleményességet, melyben a magyar nyelv 
határozottan fölülmúlja valamennyi rokonát. 

A) A g y a k o r í t ó k é p z ő k . 

I. -I. 
Magányosan nem épen fölötte számos példában mutatható 

ki, s a puszta gy. i-vel való igeképzés ma már nem élő szóképzés; 
de annál több köpzőcsoportot fogunk látni, mely az i-vel való kom
binálásból magyarázódik meg. 

1. -I 
Itt csak azokat az igéket állítjuk össze, melyekben a gy. I 

előtt vagy meg sem maradt az alapszó végmagánhangzója, vagy 
pedig zárt alakban jelenkezik (o, é, ő); mert az <al el vógüeket 
— mint valószínűleg <aZ el végüekből rövidülteket — a j képző 
kombinácziói közt fogjuk tárgyalni. 

a) ÍJl'8 a l a p s z ó v a l : 
nyőlt már Illosv. Tdi 6. vszak \föl \ 
kérél: kérljed Kat. leg., kérelNy. V: 373 | bezárlott ablaki Gy. 

MV. I : 165; eljőve ajtó-bezárolva Zvon. post. I : 701 ; 
cseszel = csesz | döföl MNy. VI: 322 | dugol b. 3211 ér el bánt 

PG. | hatol | lesel Debr. leg. | lohol lobog | ménéi SzD. MVir. 305 | 
mérel Ny. VIII : 336 | vájol 1. Kr. | kéz-vonolö v. kézvonó MNy. VI: 

*) Leggyakrabban előforduló rövidítések: Ny. — Magyar Nyelvőr, 
MNy. = Magyar Nyelvészet. NyK. = Nyelvtud. Közlemények. Erd. = 

Erdélyi, Népdalok és Mondái: K. = Kriza, Vadrózsak. Kr. = Kresznerics 
szótára. Mt = Molnár Albert Kresznerlesnél. T. ~ Tájszótár. B. v. Bud. = 

Budenz Magyar-Ugor szótára. Be. — Bécsi codex. M. = Müncheni codex. 
F . = Faludi. A. = Arany Költeményei (csal. kiad. 3. köt.) Vör. ^= Vöri/s-
marty Munkái (csal. kiad. 6. köt.). 
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335 | tömöl, tömlevény SL | zúzol MNy. VI. 355, Ny. II. 375 || 
számadolások A Arist. 1: 58. 

sujtol | csörgölő noma MNy. 11: 410. 
ajangol K. | barangol (=*bolyongói, 1. Ny. VIII : 252; v. Ö. 

harang Vör. 1: 229, borong Kemény tanúim. II. 343) | dülöngöl 
didingél K. | marczongol, marczangol \ tojongol *tolongol Ny. I I : 
277 | heringéi Jók. Erd. ar. 208. 

vesztégél (v. ö. vesztegj Corp. gramm. 252, M., MA., vesztegtet-
temte anyádat B. 185) | libegel Kelemen Borb. Kr.-nél | hazuttol 
(ebből: *hazutt, azaz kazuárt hazudtat, míveltető), liazutol Pz. Otl. 
59 | lélégzél, lélekzel Gyúl. v. sz,; Belény. kar. én. 

d e n o m i n a t i v i g é k b ő l (-11= uenom. 1+ gy. I ?) : békéli 
A. I I : 341 | buvall Kr. \ fényellő SzD. | javall \ kedveli \ kevesell \ 
kicsinyeli | nagyoll | rosszall | sokall | urall | óesáll, ócsárol *ócsá-
lol || nyilallik | feketéllik | kékellik \ sárgállik | zöldellik \ sárgállik \ 
tarkállik | zöldellik; 

t o v á b b k é p z é s s e l , még pedig: 
f r e q . t o v á b b k é p z é s s e l : bidlogat (buv-) Ny. j élléget 

,észéget' (év-; öllöget K.) | UlogatK. \ télléget \ vélléget\villégeíNy. | 
csilleget ,lopogát' (*csenlégetí) MNy. II. 409 || tuszőgat K.27 || lövö-
döz Népk. gyűjt. I. 230 || villong (vív-; v. ö. hajlong, ömleng) ; 

m o m e n t á n t o v á b b k. Mint egyet iszik K. || vellejte véve 
Nádor cod. Toldy olvk. 44 ; 

m í v e l t e t ő t o v á b b k . kaput be zárlatvan Tel. II. 8b | 
szoplat Ny. V: 228, szoplat koplat szoptat koptat o. 472 | koszlat K. 
(v. ö. koszik) | imlet emtet KT. || fogylajt fogyaszt Érd. 155 ; 

v i s s z a h a t ó t o v á b b k. forrlyani (forrlik ?) effervescere 
Dank. | ötlik szemébe stb. *iitlik ütődik (v. ö. össön üssön Ny. I I : 
288. és ütlődik o. 277 | ötlik: elötletett effusus est M. 57. (Ötteni 
fundere) || évelődik (pl. Szász K. Nib. 133 ; szószerint ,eszi magát') | 
tépelődik | rÖzgölődik Ny. V. 473 | sürgölődik Szász Nib. 243 (és 
sürgődik) \ forgolódik (v. ö. forgódik K. 436) | «Görögország is 
mozgolódni kezá» «Kelet Nópe» 3 : 120 | morgolódik \ zúgolódik 
(v. ö. zíigódás, Telegdy préd. 112) | tünölődik Dank. | ütlődik (v. ö. 
ötlik) Ny. II. 277 \fázlódik \ faktátidódik Ny. IV. 558\\felszedelöz-
ködik Pap 108 | mozsdókodik Ny. III. 560 (mosdolkodik) | vágyol-
kodom SK. 



A M. GYAKORÍTÓ IGEKÉPZŐK. 241 

i3) c s a k s z ó f e j t é s ú t j á n m e g t a l á l t a l a p s z ó v a l : 

hűl: hűt \ fűi: fűt \ sül: süt \ dől, dűl, dülle-d: döjt, dönt 
gyúl, gyulla-d: gyújt \ gyűl (*jövö-l; v. ö. gyüvelés Ny. IV 558): 
gyűjt | nyúl: nyújt | fül: fojt | hál (hajlék) 1. Bud.; 

hull, haliad v. halad, kidlog 1. Bud. | száll, szalad 1. Bud. | 
illik, illet, illeg 1. Bud. | illog MNy. VI, 332, illat, illau, illaszt stb. 
Bud. | csillog, csillag Bud. | cselleg, csellen 1. Bud. 

romlik: ront \ bomlik : bont j ömlik: önt \ dömlik (Dunán túl ; 
talán csak analogikus képzés) : dánt \ himlik, himlet in., himletik 
M., himlő : hint \ ? tömlő || hajlik : hajt \ fejlik: fejt \ fojlik : fojt B. 
569 \\ feslik: fejt (v. ü. étik : ejt; 1. B. 545) || sínlik B. 409 || csiklós, 
csikland B. 389; v. Ö. csiklan Ny. V. 37 || ajánl: ajándék; 

csubbol: csubbant MNy. VI. 320 | regél (regéli) : rege, regél \ 
csiszol 1. B. 393 | gyűlöl 1. B. | sajol 1. B. 336 | tarló, sarló 1. B. || 
felesel:felesget (felel) 1. B. || tébolyodik, tébolyog, hóbolyog 1. B. 

Egy-két ilyen ige m i v é l t e t ő jelentést vett föl (v. ö. fő és 
fözt s alább az < a i és -lal képzőket) : emleni ^intetni ' PG.; emlö\ 
megvásol a. m. váslal Pz. | döngöl ,sulykolf PP, Sí | szorgalja őt 
Greguss Gy. Luz. 35 | «szólok hozzá, csak ne sürgöljetekn Szász 
K. Nib. 206. 

II. -d (-gy, -nd). 
Kz ugor -ndB freq. igeképzőnek rendes megfelelője a magyar

ban d (egy-két esetben helyette : gy); de némely szavakban úgy 
látszik eredeti -nd, valamint néhány más esetben is megmaradt 
néma hang előtt az eredeti orrhang, 1. B. 264. 

2. -d. 
Csak azt a -d-t tárgyaljuk itt, melyet o é ó vagy mással

hangzó előz meg; mert az <ad ed végzetet <cád ed-bői rövidűlt-
nek tartjuk, 1. alább V# alatt. 

a) M é g é l ő a l a p s z ó v a l : 
bököd Ny. I I : 519, bikéd-bököd I I I : 452 | csipéd Ny. V: 239, 

MNy VI: 320, Kálmány koszor. 213 | döföd | fosondi T. | játszódik 
v. játszik, látszódni v. látszani, tetszedni v. tetszeni szék. MNy. VI: 
222 | kapod, kipéd-kapod Ny. I I I : 454 | leped-: lepedő \ lököd \ nyo-
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•mod conculcat M, 111. Toldi 60. vsz. | pököd \ rakod j zökönnyi Ny. 
I I : 45, mellette zök I I : 176. és zökken s 

esti • esdi a légy a barmot, azaz megesi, megszállja | esd ese-
dez; v.ö. «szent városba megyén be, szent atyjához esik* Sylv. 
RKT.II : 138 és ottI . | fend CzF. 1: 1168 | süldő=verőmaiacz, azaz 
sülő, sütni való | told \ irda-tlan: v. ö. irdal | kérd ; 

ugord- Bal. B. 174, Ny. V: 411. stb., és ugrodgyon 111. Toldi 
47. vsz. | övezdve Nyelvemlt. I I : 14 || elenyeszedéit SzD. MVir. 24 | 
tenyészédik'SzD. || (igazodik SzD. MVir. 15 | ijezédik: sötétedik, 
esteledik MNy. VI: 332, talán a. m. éjezédik || állapodik: állapik j 
ülepedik: ülepszik | gyarapodik: gyarapszik, gyarapít, v. ö. gyoro-
pik Érd. | telepedik: v. ö. telepít. 

kendik, kendő, megkendétt Ny. I I : 280 | (mosdik talán mosó-
dik-ból rövidült el, v .ö . megmosódott Haller I : 12, megmossod-
Weszp. 46) \ verdik Gyöngyösiből Kr., Sí. SzD., Ny. IV: 167, 
verdő szárnyon Arany, Szentiv. 192.210., verd-ődés Balásfi, Faludi 
u. e. 9 || nyilván <<ódik ődik-félékből vannak rövidülve: csavaro
dik, facsarodik, kavarodik, keveredik, takarodik, tekeredik, vakarodik, 
zavarodik; heveredik, hentérédik | s a denom. vénhéd-, hamvahod-, 
erősöd- félék (v. ö. Bud. NyKözl. X : 61). 

tünde, tündér, v. ö. VI. alatt tündörög \ sajlottat, azaz sajlod-
tat T. : sajlom 1. B. 336 || fordul fordít, mozdul mozdít, zúdul zúdít 
stb. stb., fájdul fájdít; zajdül, zajdít, jajdűl, jajdít || 

szédi-védi szedett-védett e h. szedi-veszi szedett-vett; a má
sodik rész úgy látszik csak az elsőnek analógiájára alakúit így jj 

hazad- | alud- \ feküd- | haragúd- | esküd- | alkud- | vajad- (és 
vajusz-) || nyugod-. 

rj) m á r n e m é l ő a l a p s z ó v a l : áld v. ö. B. szóegy. 
esd B. (v. ö. esedéz) | fold: folt, foldoz (talán foltoz helyett toldoz 
analógiájára s így hamis analógia folytán fold is told mellett, mint 
szédi-védi) \füröd-, fórod-, fúrd- B. 562 ; ehhez a tőhöz tartozhatik 

ferde is ,verdrehtj sich \vendendc; alakjára nézve olyan, mint tünde 
v. lenge, pörge, kajla stb. Ny. V: 146 | hord B. 140 | kezd B. 16 | 
küld B. 77 | küzd B. 79 | mond B. szóegy. 627 | old: olvad (itt a 
-va reflexív elem lehet, tehát olvad mintegy olód-ík; v. ö. nyom
vad—nyomód-ik | fédd=fégy-d (CzF)? v. ö. fegyelem | üld, ildetv 
HB., üldöz: v. ö. üz, *ülz ? | sindik 1. B. 409 jj tapod, tipod: tapos, 
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tipor, 1. B. | tévelyéd-, tébolyod- B. | mosolyod ? || csődül, csődelékB. 
sejdít: sejt B. 346. 

A -d szerepei még e kombinált névképzőben: -dék (szándék, 
1. Ny. V : 100., 149). 

3. -gy. 
Csak két igénél köznyelvi, s ezeknél a folyó cselekvés jelévé 

lett: megyén v. méngyén, (mén-gyé-n) és vagyon (*val-gyo-n).— 
V. ö. palócz fürgyikpirossogyik stb. (i előtt); s alább a 4. pontban 
is -nd h. -ngy : örvengyék. — Fagyni ,falni' = *fal-gy í 

4. -nd. 
Néhány esetben megmaradt az eredeti -nd: játszond- Marg. 

1. || csuszkondik Ny. IV: 93, 94, 142 | kuszkorondani 1 Ny. V: 183 || 
folyondár Ny. I I I : 543 | csapondár csapodár, Sámbárnál | osufon-
dárosNy. V: 175. 

Az <cánd énd és <and end végüeket 1. alább az V. sz. a. 

5. -Id. 
A tárgyalt -l és -d képzők kapcsolata: 
lövöldött Ny. V: 132, lövöldöz \ száguld \ ? vágyoldás MA. 

6. -dol. 
Ugyanaz a két képző megfordított rendben : 
bukdol Párizp. | gondol 1. B. | kurdol Ny. III. 523. kurrogat ; 
&dh.gy: «a tenger vizét is addig szurigyültüké : szürcsöl

tük, Ny. IV: 238. 

III. -sz, -z, -c; -s, -zs, cs. 
Az ugor -sk freq. képzőből a magyarban előbb sj lett, ebből 

pedig részint ss, részint és: az előbbiből lett aztán sz, lágyulva z, 
erősbülve c ; az utóbbiból a mai s, lágyulva zs, erősbülve c-s. 

7. -sz. 
vonsz, vonszon (ma vonz) || metsz : M. B. c. Nád. c . ; a met ige 

ma is él még a metet (szölömetszés, Drávamell. Ny. V : 521), metél 
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származékokban, és az imperativusban: meas | játszik: ját-ék || 
úsz-'B. szóegy. | csúsz B. | mász B. | csisza- stb. B. 393 || dömöszköl, 
gyömöszöl stb. B. 240 || denom. nősz- (és nász 1. B.) || 

csak a folyó cselekvésben van meg az -sz ezekben: lesz \ 
tesz | vész | visz | hisz (liiszékény, hiszéltet F.) | eszik (észéget) \ iszik 
(iszogat, Bornemisza, Sömemisza, viznemisza ; a népetimológia az 
iszákos-t is ide számítja; iszos ?) || mindezekben az igető V-]Q lap
pang a képző előtt: lév-sz stb; ép így lappang egy v, csakhogy az 
ugor reflexív v képző a következőkben (s némelyikben még az sz 
előtti u ü hangszinében is látható a nyoma): 

hallszik *hallo-vsz-ik (mint hallik * halh-ik = \og. ~/ol-v), hal
latszik | látszik (az ^-nélküli igéből van az imper. lássék), látsza-
tik | meg-ismerszik | tetszik 1. B. (tet-ből van még tessék) \ sérszik \ 

fogamzik \ tekerészik Zr., Kr. | heverészik F., Kr. || csak a folyó cse
lekvésben van meg az -sz ezekben: aluszik (aluszékony), aloszik, 
alszik: aluvó, alvás, alud-, altat, alhatik \ feküszik, fekszik \ 
esküszik \ alkuszik \ vajuszik \ nyugoszik j | cselekészik, cselekszik : 
v. ö. cselekvék \ veszekszik \ dicsekszik \ törekszik j igyekszik || csak a 
folyó cselekvésben van meg s előtte denominativ és reflexív képző 
van, illetőleg lappang a következőkben: vén-hü-sz-ik v. vénhészik : 
vénhédik | hírhészik: v. ö. hirhévék \ bíinhÖszik \ haraguszik, harag
szik : haragvó \ melegszik \ hidegszik | betegszik j öregszik | vastag
szik | elégszik \ gazdagszik \ könnyebszik Kr. | ujabban alapszik, ke
ményszik stb. | megdiiliöszik Ers. c. 833. v. ö. megdühödik. 

8.-z, 
Előtte mindig o, é, ö önhangzóval s ez ki is eshetik; csak a 

denominativ képzésnél lehet nyilt a, e is a z előtt. 
a) M é g é l ő a l a p s z ó k b ó l : 
kéttagú tőkből: födö-z \ hugyoz- \ kötöz már M. 44 | lakoz-

Abafi Tréf. népd. 66. | kipéz-kapoz Ny. III . 26 | lepéző Ny. II. 317 | 
leséz Fer. leg. Ny. I. 267; Lesézö helynév Ny. V. 239 | nem sérez-
nek meg Be. 206 (v. ö. sérszik fönt 7) | érez: ér f || öntöz • ötözött 
Nyelvemlékt. III. 131 | hintéz^y. III 356 | kendozii ruha Ny. II. 
280; de talán csak rövidülve e h. kendőző, s akkor denom. | oldoz 
M. 44 | toldoz Kisf. társ. évi. ujf. II. 135 | foldoz (foltoz-ből?) | 
áldoz | küldöz \ üldöz: v. ö. üld fönt 3. b) \ kérdez \ hordoz ; 

háromtagú tőkből (különösen -rf-képzős igékhez szeret já-
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rálni, és sokszor a d-vel együtt a kombinált -doz képzőben ragad 
az alap igéhez, 1. alább): 

akado-z \ árnyadoz; árnyad MNy. VI. 316 | billedéz \ dagadoz 
Ny. IV 466 | düledéz \fakadoz Ny. V. 255 | fáradoz \ forradoz M. 
194, 218 | gerjedez \ gornyadoz Ny. III. 141 | göbbedéz: göbben K. j 
görnycdéz \ hamvadoz \ hasadoz Nád. c. | hérvadoz Ny. I. 1"83 | ijedez \ 
kajladoz Kisf. S. Bold. szer. IV. én. | bélepedézém T. | olvadoz \ pilla-
doz T. | poffadoz F . | repedez \ riadoz Greg. Ar. ball. 42 | roskadoz 
Merényi Sajóv. népm. I. 18 | sáppadoz \ senyvedéz MNy. VI. 347 | 
serkedéz a bajusz Arany L. népm. | szakadoz \ szaladozik Ny. IV. 
422, -tani Abafi Tréf. népd. 30 | a tehénnyáj elszéledézétt, Jók. 
Népvil. II. 7 | szunnyadoz \ támadoz M. 180 j tévedez \ tikkadoz Haller 
hárm. 55 | váladoz K. 398 | vigadoz || büszhödöző A. I. 23 \förödöz-
K. 458., Ny. IV. 371 | örvendez J löveldéz j okádoz Pázm. Öt. lev. 
181 | kialudoztak a gyertyák, Kárm. F. XXVIII | alkudozik \ eskü
dözik | hazudozik Ny. V. 140 | nyegődöz- K. nyég a., Brassai | vágyó-
dozik SzD. | hizódozik Ny. VI. 163 | rugódozik \ sínlödözcs Ny. VI. 
162 \fogódzik \ tekerődzik | dörgölődzik stb. | hallgató(d)zik \ tapo
gatóul) zik stb. 

mulatóz- Erd. Népd. II. 48 | siratozza magát K. 9, 84. Ny. IV. 
120 | ásítoz | alútoz | sápítoz \ nyerítéz | sóhajtoz \ óhajtoz \ kiáltoz J 
rikoltoz | sikoltoz \ üvöltöz | siívöltöz; 

dölöngöz, dölingéz, dulengézik \ fellengéz Kisf. S. Kes. szer. 
137. dal | gyülengéz A. I. 142 | pattogzik ; 

puszta -z előfordul r e f l e x i v jelentéssel is, ilyenkor azon
ban rövidülést kell fölvennünk: költözik e h . * költözik, rejtezik, 
röjtözik e h. *rejtőzik, a mint van is még változik mellett változik, 
Ny. I : 333, tartozik mellett tartózik (úgy mint mérkőzik: mérkőzik, 
birkózik: birkózik, zárkózik: zárkózik, törülközik: törülködzik Ny. 
V. 275); a reflexiv módosulás az ó, ö önhangzóban rejlik Ide tar
toznak még az említetteken kivűl: csapzik Ny. III. 190, A. I. 436 J 
kérezked.ik (v. ö. kéredzik: kérődzik) \ öltözik \ nyalánkságokkal fol
toznék Lethenyei, Plut. 25 \f(időznek ,takaródzanakc Zrínyi I. 78, 
fedzem tegor Sim. | elhordozik PG. | //ííöztti-sütkórezni, Merényi 
Er. népm. I. 110; fítéztet PG. | hiítözik Kisf. S. Bold. szer. V. én. || 
hüvíttézik Simái | veríttézik, verejtézik u. o. | borítkozik MNy. VI. 
318 | visszsLÓhajtozik ,visszaóhajtja magát' Abonyi, A mi nót. II . 

WYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XVI. 17 
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146 | fogontozik Ny. IV 183 | hárintozik: hárintkozik, félre kap
kodja magát K. 

b) M á r n e m é l ő a l a p s z ó k b ó l : 

gyömöz T. B. 240 | húz B. | nyúz B. 456 | űz * ülz ? v. ö. üld, 
üldöz | néz B. | kez-d B.; 

denominativ alap igéből (1. B. NyK. X., és Ny. I I : 392): örí-z, 
öröz | helyhé-z, helyez \ sároz, foltoz stb. 

9. -s. 
Futos PG., Illosvai, Ny. V: 380, megfutos T. j folyós : arany 

folyosó folyosott utána, Merényi; folyosó cursor (folyó cursor Ny. 
II . 316);/oZosórheuma T. | rákos (-ás, -gat) MNy. VI: 347 | ugros 
Sí. | köpös | szökős (szökesve Kisf. K.) | kapsi rapina és rapax, 1. 
Kr. | mérsék Ny. IV: 549 (mirsékél I I I : 281); 

keres B. | répés, röpös \ tapos: tapod B. | nyes B. | olvas B. 
Szóegy.; 

felesgél Ny. I I : 183, felesget MNy. VI: 325, feleséi: felel B. || 
viaskodik \ dugoskodik Ny V : 270 || tepség Ny. IV 121 ; 

lefeküssnek Ny. V : 316 sajtóhibának látszik. 

10. -cs. 
megkapacskodik Ny. IV. 426 || csücsül B. 402; 
lépcső | hágcsó (*hágsó: v. ö. háskó) \ emelcsős kapu MA., hid 

PP. || kíváncsi. 

11. -szol. 
Elő alapszóktól: vonszol (v. ö. vonsz) Sí. | hajszol *hajt-szol | 

boncol bont-szol | dencöl (döntszöl) I. 232; 
elavult alapszóktól: hurczol, hurtszol MA. (1. B.) | onszol, 

unszol, 1. B. szóegy. | csomoszol, gyömöszöl B. 230. 1. | doroszol B. 
257. 1. | nyiszol B. 428. 1. 

12. -czol. 
lépczel ,proceditc (lépcze ,gradus') F . | vonczol K. 411 | ken-

ficzül Ny. II . 44 *kenfenczöl (v. ö. kencsel-fencsel) || tikáczu (azaz 
tikáczol) *tikálczol Ny. II. 373 : v. ö. tikácsol és tikáncsol \ kukorczu 
u. o. | toporczol (tapor, tipor). 
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13. -sol. 
roncsol = ront-sol \ kuksol, gugsol, &.m.gugg-sol, a guggigétőlj 

verséi ,versengel' SzD. Ny. IV. 167 : talán a ver igétől s így a. m. 
verekedik, küzd | tapsol || habsol T. 

14. -zsol. 
horzsol: v. ö. horol Ny. I. 279 | dörzsöl: v. ö. dörgöl, 1. B. | 

porzsol: v. ö. pörköl, pörgői j morzsol, 1. B. szóegy. | lebzsel: v. ö. 
lebeleg \ hebzsel: v. ö. hebeg, hebetel ; 

hamis analógia szülte denominativ képzések : körömzsöl, 
,körmöT | «föl}iamzsolta a levest» Pap 102 : v. ö. habsol. 

15. -esol. 
szürcsöl j kencsel-fencsel ,ken-fen' Hegyalja, MNySz. | egercsel 

T : egér Ny. I I . 376 | toporcsol, topocsol (v. ö. tipor és topp-ni Ny. I : 
332) | szopacsol MNy. VI. 350 | lopacsol \ dugacsol \ villáncsol K. 
408 *villámcsol: v. ö. villámodik II 358, villámlik; 

kopácsol *kopál-csol ,kopog' | kodácsol, mellette kodág | stb. 
1. alább -ácsol és -dácsol; 

ugráncsol MNy. VI. 353 * ugrálcsol (az l: n hangváltozásra 
nézve v. ö.féncsér félcsér Ny. III . 525, VI. 8ti,mihent mihelyt Pázm. 
Öt 1. 53, 113, Ny. IV. 322, kisánkodik kisálkodik Ny. IV. 235, 319) | 
kérincsél ,kéreget' K. *kérélcsél \ szökdéncsel Ny. II. 277, szókdin
csel K. 128 *szökdel-csel (1. 29. sz.) | döngécsél *döngél-csél \ körmé-
cselő ellenvetés, Balásfi, Ny. III. 357 (körmei-csel?). 

16. -doz. 
fogdoz | csapdoz | kapdoz (és kapadoz) \ i'öpdöz \ tépdez Szász 

műford. 1: 256 | késdez Vör. II. 397 | mardoz F. j nyeldez Kisf. S. | 
vondoz K. 397, Nyelvemlt. II . 22 | tüzdöz VII. 475 ; 

bomladozik \ csukladoz Ny. I. 126 | fejledéz \fesledéz Abonyi, 
A mi nót. III . 105 | csörgedez \ lengedözikK. 64 | csüggedez: «annya 
emlején csüggedezötn (csüngöt) Mélotai, Ny. VI, 315 | zúgadoznak 
a nagy ágyúk, Kálmány koszor. 148 | hulladoz A. I. 28 ; 

égődön ardet M. c. 167, Ny, IV. 510 | fegyedez Ny. V. 256 | 
hüledéz \ kapadoz T. | nyiladoz Ny. I. 183 | lődöz | esedezik Szendr. 
névt.; 

öklöldöz Nyelvemlt. II. 21, ökleldez Balásfi, öklöldez Pesti G. 
17* 
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mes. | lövődöz, azaz lövöldöz Népk. gy. I 230 j nyuládoz T. *nyulál-
doz | serkendez Toldy F. Virág poét. műnk. VII ; 

kéredzik, *kére-déz-ik \ leledzik Ny. II. 120, leledzik ,findet 
sich, ist zu finden' pl. Bp. Szemle III, 171 ; leletezik M. c. Heledé-
zik ? | evedzö í Ny. I I I . 238 ; 

d e n o m i n a t i v i g é k t ő l : övedöznek cinguntur; övedzétök 
és evegyzzétök cingetis Tih. c.Ny. IV, 553 | sarjadzik (v. ö. sarjad), 
leveledzik, bimbódzik, borjadzik, fiadzik, megbabádzott Ny. III. 470, 
megbogárodzott u. o. 224, és vírhedzik még a megőrzött -he- denom. 
képzővel. L. ezekről Budenz magyarázatát NyKözl. X. 66. Lehet 
(különösen sarjad és sarjadoz szól mellette), liogy itt először a -d 
járult a denom. igéhez, s csak később a -z képző. 

17. -dos. 
A -doz képző sokszor kéttagú tövek után áll : bomla-doz, hüle-

déz, öklel-déz; ellenben a -dos képző csak egytagú tövekhez járul, 
s e szabály alól tudtomra csak e két szó tesz kivételt: harabdos 
(harap-dos) Ny. VI : 90. és «fájdalom nyilaldosott egész testében» 
Belényesi, Bp. Sz. VI. 404. — Erős ss van ebben: fogdossot Lev. 
tár I. 316. 

pökdös (pögdös Nyelvemlt. III. 5, II. 25) | bökdös A. Arist. 
269 | lökdös | szökdös \ gyakdos M. c. 211, Czech. c. j bukdosik MA. | 

fogdossothey. tár I. 316 | rugdos | sugdos Abonyi, A mi nót. II. 184 | 
dugdos | rágdos \ hágdos K. 430, hagdos (Esztergomban) | vagdos Pap 
101 | köpdös | röpdös j kapdos \ csapdos \ csipdés\lopdos1fa,z. levelez. 
Berzsenyivel 26, A. Arist. 270 | tépdes Jók. hétk. harabdos Ny. VI. 
90 | döfdós MNy. VI. 322 j esdcs ^seget' NyKözl. III. 10 | bujdosik J 
mardos \ tördös Béclus ford. el. | verdes J érdes MA. | faldos Népk. 
gy. I 482, -ás Mélotai, Ny. VI. 359 | nyeldes Sajóv. népm. I . 23 | 
szeldés Bp. Szemle I I I : 160 | szálldos Szász ford. I : 149 | öldös J 
nyomdos A. Arist. 23 ; 

látszólag denominativ: csókdos (1. Ny. VI. 194). 

ív. -g (ing). 
Az ugor -nga freq. igeképzőnek szabályszerű megfelelője a 

magyar -g ; de sok esetben megmaradt az eredeti -ng, éppen úgy, 
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mint -d mellett találtuk az eredetibb -nd-t is (1. fönt IL). Sokszor 
úgy van, hogy egyazon szó még -ng-ve\ is, -//-vei is megvan, s ez 
is bizonyítja a kettőnek azonosságát; így: 
döl'óng (-'óz, -özik, dőlingéz, dö- döllög K., MNy. VI. 322, diillög 

lingél, dülöng Öl) : 
hajlong SzD., 81., Erd. II. 3G : 
tátong : 
ríjjongva sirályként A. II. 307 
hullong SzD.: 
lappang MA.: 
pihcng SK.: 
zsibong Sí . : 
bolyong MA.: 
buzong SzD.; 
pillang Sí. : 
lézzeng Beniczki (Kr.), T.: 
kereng (-e.t) : 
szorong : 
feszeng: 
virrong (— villong) Sí . : 
cselleng, czelleng: 
szélingéz, szilingéz, czilingéz K., 

MNy. VI. 321 : 
sullo?ig Ny. II. 276 : 
vekeng Ny. II. 327 : 
itong-fitong : 

Ny. VI. 134; 
hajlag F., SL, SzD.; 
tátog Ny. III . 53 ; 
riogat MA., P . ; 
hullog SL; 
lappag Dl., MA.; 
piliog C.; 
zsibog MA.; 
bolyog, bolyg MA.; 
buzog, buzg MA. ; 
pillag, pillog MA.; 
lézzeg MA., T. ; 
kerge, kerget; 
szorog ; 
feszeget ; 
rirrog SL; 
cselleg ; 
szélleg F . Ny. I. 126; 

sídlog ; 
vekeg Szü. MVir.; 
itog-fitog stb. 

18. -g. 
É l ő a l a p s z ó k b ó l nincs nagyon sok : 
vonyogó, vouyigó T., Ny. II. 561 (vanyogő VI. 323), vonag 

MA., vonagni, vonaglani T. | lábbog fluitat (lább id. MA., P.) | tátog 
Ny. III. 53, A. Arist. 294 | nyillog MNy. VI. 343 | süllög Belényesi 
karács, én. 76 | döllög, diillög 1. fönn J hajlag 1. f. | lükög T., liikkög 
Kr. | szédeleg, szédölög ; szédülög Tin. | csótolog = csótol | büklög ,buk-
kadoz* (büklet ,bukkadoztat;) MNy. VI. 318 | vergődik ; 

gőzölög | párolog \ füstölög \ bítsolog PG. | édeleg SL | fényélég 
Ball. | tisztélég \ dőzsölgö Kaz. Sallust. 169 | kéjelég \ kételég Ny. III . 
500 | lassalog Ny. II. | ümölyög *ümm-ölög NyK. III . 14 | zsimbélég 
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T., Ny. III. 177 || gomolyog \ nyavalyog M. | kesereg \ fanyalog (fo
nóig M.), fanyarog v. ö. fanyar \ kancsalog \ bandsalog \ sandalog \ 
agyarg(at) Kr. | közelég \ pelypég, selpeg MA. | lassogj Ny. VI. 333 ; 

csavarog | facsarog Ny. II. 118 | kavarog \ kevereg \ tekerég T., 
Ny. II . 86, IV. 176 | csikorog (v. ö. ((fogamat csikorom» Kaz. s 
Berzs. lev. 121, csikor torquefc SzD., csikar) || «vóge hossza nincs 
vetélgő hegyke dicsnek» A. 1.388 | óláig Szász K. Göthe. költ. II. 9 | 
kóvályog a kólái igéből. 

Sokkal több van elavult alapszóktól s mellettük rendesen -n 
végű momentán vagy -dúl végű inchoativ ige is van ugyanazon 
alapszótól: 

dörög: v. ö. dörren, dördül | débég K. | forog, förög RKT. II., 
förgeteg, fürge \ hibog: hibban, hibbad T. | lebeg, leveg (mégKisf. S. 
kes. szer. XIX. én.) | lefég | morog | mozog \ poszog \ potyog \ récség \ 
ropog | rostagott, rostant Ny. II. 467 | sajog B. 336 | sergö Ny. IV. 
560: v. ö. sirül, 1. B. | szorog B. 308. 1. | zobog Ny. III. 375, zubog, 
zöbög Ny. IV. 522, zupog \ zörög || csattog \ pattog \ vattog Ny. III. 
177 | csillog | villog (viliág Bal. B. 204) | virrog, virran MNy. VI. 
355, Sí. | héppég, héppen K. | libbég, libben, libbent T. | leffeg T. | 
csellég B. 404 | pillog, pillog MA., B. 464 | dohog NyK. II. 375 j 
motyog u. o. 378 || bezzeg *berzég Ny. IV. 555 | permeg MNy. VI. 
345: permedéz, permetez | hortyog \ kortyog (a bor) Erd. II. 121 : 
v. ö. «egy pohár bort fölkortyantsiink« u. o. 229 | koltog, kótog Ny. 
VII. 476 ; v. ö. koltantani || botog ,dologtalan járf K : botlik \ katag 
.keresgél' Ny. III, 183: v. ö. katat, kutat \ farag v. ö. faradék Ny. 
VI. 359,faricskál; innen forgács || bőg: v. ö. bődül \ bég, -et | zúg: 
zúdul || cseng, csénég, csönög: csönget, csöndül, csöndít \ peng | reng \ 
zeng | zsong \ dong || ihog-vihog (ihag-vihag RKT. I I : 154) stb. 

19 -ng. 
E l ő a l a p s z ó k t ó l : állong SzD. | szálong, azaz szállong 

Sí. | hullong SzD. | hajlong SzD. Sí. | ömleng \ csapong SzD., SL, 
PP. | tolong | tátong | forrong || szállingózik T. | féringezik,tolakodik 
helyért' K. || gyülengez A. I. 142 | gyülöng, gyulongás, folyongKa.z. 
(Ny. III. 452). 

N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : borong \ mereng \ kereng | szo
rong | villong, villong, virrong | pirong (-ás M) | fetreng, ferteng ; 
verteiig Nd.e. \ piheng | cselleng, czelleng\ töpreng \ lézeng \ lappang \ 
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zsibong \ kacsong \ bolyong \ buzong \ lipong ,libeg, leng* T. | visong 
Ny. II. 475 j terjeng Ny. IV. 227 || látszólag n é v s z ó t o k t ó l : 
búsong | szájong \ dühöng \ őrjöng ? | rajong ? \ ujjong: v. ö. ujjant J 
ajang K.: aj! K. \folleng (*föl-leng ?) \ elszálingól ,kenderszálakat 
szétzilál' K. (így Sí. szerént szálong is, 1. fönn szállong). 

Nem az eredeti -ng, hanem mom. -w-képzős igéhez járult g 
van ebben: verseng, versöngöl ,versel' Ny. 371 (vers- ige Ny. V. 
176): v. ö. vörsönyög Ny. IV. 123 | eseng: v. ö. esennen, esen-kedik. 

20. -log (-lyog). 
E l ő a l a p s z ó k k a l : huzolog MNy. VI. 331 ; vonyalgok, 

vonyalgodom SK.; késelgeni Kaz. Sallust. 170. 
N e m é l ő a l a p s z ó k k a l : feszelég \ szédeleg (szédélyg 

Kisf. S.) | ámolyog: v. ö. amid, ámmog K. | tévelyeg MA., teuelges 
M., 1. B. | tébolyog \ lebelég, nebelég: v. ö. lebzsel \ támalog, támo
lyog 1. B. | kótolog 1. B. | szepeleg T. 

K é t e s a l a p s z ó k k a l : enyeleg \ andalog | őgyeleg j som
polyog. 

21. -dog. 
bujdog P. (Kr.) \jödög itat, ventat MA. | haldog és haldogol 

haldokol (Abauj) Ny. I I I . 523. 
V. ö. -dogál, -dogal, és -dok. 

22. -czog. 
kunczog Abafi tréf. népd. 103 ,kunyorálf. 

23. -czong. 
marczong, marczongat, marczangol, marczigál K.; elmarczin-

güni Ny. III. 86. 

24. -csöng. 
ácsong (*állcsong) Ny. ,ácsorog'. 

25. -gol, 
E l ő a l a p s z ó k t ó l : vonaglik \ biízlegel Ny. VI. 561 | neé-

zéglém, palócz, Ny. VI. 466,518. (v. ö. 40) | rongol ron(t)gál, csángó, 
Ny. IX. 

N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : dörgöl: v. ö. dörzsöl \ pörgői, 
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pergel: v. ö. pörköl, porzsol J szorgol 1. B. | szunyogol Ny. IV. 379 : 
v. ö. szunnyad, szunyák stb. | szagold* | döngöl *döm-göl ? v. ö. dó-
möcs-köl, gyömöszöl stb. 

L á t s z ó l a g n é v t ő t ő l (1. Ny. VI.: 193): házagol T. | 
bizonygol K. 

26. -ngol. 
kérengel T. juntá t ' szó a.) | tojongol Ny. I I : 277 («sajátságos 

a kapniki nyelvjárásban az -ngol igeképzés, mint botrángol, mulán-
gol, UzengeU u. o. 278) || 

csatangol B. 406 J pacsangol T : v. ö. pocsároz. 

v. -j. 
A -j képző magában nincs meg, csak más freq. és mom. kép

zők társaságában, még pedig nem többé -j alakjában, hanem az 
előtte volt magánhangzóval egy hosszú magánhangzóvá olvadva; 
néha már az által is elárulja ottvoltát, hogy az eléje került mély 
hanggal a magas é hanggá olvad (mint ganaj: gané; 1. <.él, <zész). 

27. <ál él. 
Magashangú alakkal e mélyhangú szókban: alél, v. ö. alsz

ik ; álmélkodik, v. ö. á(l)mít; s talán ebben: sápékodik, *sápélko-
dik ? — Ellenben mélyhangú alakkal magashangú alapszó után 
éltben: tipál (e h. tépál) TGy. 1839: XII : 56, v. ö. tépáz és 1. az 
<Lász ész képzőt. 

E l ő a l a p s z ó k t o l : buvál PG., bwalonk Wp. 143 j csóvál 
csavar | dobál \ dugál \fonyal Ny. V: 62 | főzelék I I I : 427 | hálál 
hál V : 62, hálál (Sárköz) VUjs. X: 146 | meghálál Jord. c. 23, 176 | 
ivál- ebben: el-iágottunk IV: 39 \ járói T., Ny. III. 523 [jövelUK. | 
lokál Pap 97, lákálgat Ny. IV: 329 | ménéi T. | metél j nézel C, 
Nepk. gy. 1 : 159 | rugál T. | szokál T., Ny. V. 62 | szökellettem 
Kárm. F . XXIV. | illél T. j vetél, -kedik ; 

ugrál j emlél Monoszl. (V. ö. emleni PG, ,szoptatni') | bóklál: 
«hanyagul terpeszkedett ülésén [a kocsis], nem is ügyelve bókláló 
gebéire» Ellenőr IX : 299. est. ( sajnál e h. *sajl-ál a sajla-ni igé
től, 1. B. 
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állongál Szász K. Nib. 328., Szollohub Élők. v'L-3 | kerengél 
B. Orczy L. Bess. Gynek | tekéntél MA. | bogyolálSzD. | mormol-ál 
v. mormojál \ hagyigálál T. || különösen a palóczoknál dívnak ezek 
a hosszabbak (s az <.ál éi-féle képzés egyátalán): így pl. ugráld (l)-
tdm, fürüdétem, kJpálátdm, kászdlátám \\ Jiagyapál köpköd Érd. 98, 
378, -ás Vitk. c. 19 b. | harapál: az ökör az fivet mind gyekeresttil 
fel harapalya J. 164; 

denominativ igéktől: gyomlál | szemlél, v. ö. kiszemel, és sze
rnél ,becsülf Pap 141 | vaklál Ny. I I : 136 || őrizel custodit MA. 

N e m é l ő a l a p s z ó k t ó l : kószál 1. B., v. ö. kíisz \ kiitál 
tloson, félve fut Ny. YII: 139, v. ö. kuttog \ sijál 1. B. | czibál | czi-
pál 1. B. | riszál, v. ö. risszant \ keczél Ny. 1: 424, v. ö. keczerég, 
keczmerég \ kiírjál ebben : né kurgyáj Ny. I I I : 230, v. ö. kurjant || 
koringái V: 30 | szalangál MNy. IV: 329 || kelebolál Ny I I : 310, 
*kelél-bólál, 1. Ny. VIII : 51. 

K é t e s a l a p s z ó k t ó l : itél, v. ö.Ny. IX: '153 |utál\kínál \ 
ólál BKT. II. és ólálkodik | csóvál \ szilái, zilál \ gegyél, gegyel, gedél. 

Továbbképzéssel: köhécsel, döngécsél, ugráncsol, kérincsél 
(*köhél-csel, ugrál-csol stb., 1. az <.ácsol és csol képzőket) | sirán
kozik '*sirál-kozik; botránkozik *botl-ál-kozik (v. ö. botorkál e. b. 
botol-kál) | «ősszel a tarlón a hosszú pókhálók mindenfelé nyu-
lánkoznakn Thewr. Vei. Szapp. 86, e h.*nyulál-kozik \ nyuládoz e h . 
*nyulál-doz T., Ny. V: 31. 

28. <alel. 
Az előbbi <.él képző régebben valószínűleg nyilt e-vel hang

zott, mint a palóczoknál most is fürödétem stb.; csakugyan azt 
találjuk a VDisp.-ban: vetélködni, 1. Ny. 1: 32. Úgy látszik, csak 
amaz <ál (palócz dl) él rövidült alakja az elég sok példában 
megmaradt <ial el gy. végzet, melyet éppen nyilt magánhangzója 
külömböztet meg az egyszerű -l-lel képzett igéktől. Codexeinkben 
találunk is még egyes ilyen hosszú-hangzós alakokat: feleel Sánd. 
c. 28, 32, visel Peer 176, kegyelmes o. 202; v. ö. még nézel és**né-
zelödik, tekéntél és tekintel stb. 

a) E l ő a l a p s z ó v a l : 
hálál MNy. V: 127 | lehel (v. ö. lehég, lehni PG.) \ gyötr el 

Ny. I I : 183 \ jövel/ talán *jövélj (1. Az ugor módalakok NyK. 
XIII); v. ö. fönt jövel \ nyakba ütel-ék Döbr. c. | toldal CzF. 



254 SIMONYI ZSIGMOND. 

aggasztal-tatja Gyöngy. I I : 14, aggasztal-ódik Ny. VI: 179 | 
akasztal Kr. | engesztel (engesztet Ny. V: 81) \ fagyasztal Sí, SzD. | 
fogyasztal SzD. | híresztel \ magasztal ós magaszt | marasztal | nyu
gosztal, nyugosztal \ ragasztal Ny. IV: 71 | tapasztal \ vigasztal || 
ingesztel ingerel Ny. IV: 43 || éresztel Ny. I : 231 || tekéntel Me-
lotai, MA., PP., tekintel F., v. ö. tekintél; 

d e n o m i n a t i v i g é k t ő l (-lal lel = denom. -/ + gy. <a l 
el; a denom. alapige részben már nem is használatos) : bitzlel 
bűzöl j derlel, fagylal, merevít'SzD.; dérlelő hidegség fagjlalta szí
vemet Gyöngy. Ch. 63 j döglel K., az ő szavok megdögleli az em
bert Pz. Öt 1. 271, 272 : döglelet, -és \ észlel ujabbkeltű szó, v. ö. 
eszel | hírlel Ny. I I I : 470, v. ö. hírleni | ízlel ízleni vmit | kémlel 
kéméi | közlel közöl, communicat F . | az egyházi köntös v. a kano
nokok nyaklaló hajtókái F. 63, v. ö. nyakal | kiszéglel SzD., Ny. 
I I I : 539, v. ö. szegei | színlel, v. ö. színéi | szólal inch., v. ö. szól | 
taglal, v. ö. tagol ; 

-^-képzős denom. igétől: jegyzelékek Kárm. F . LXIII, jegy-
zelget (jegyzélget f) MNy. VI: 339 j képzel ; 

t o v á b b k é p z é s s e l : érzelések érzelmek Kárm.F. XLIX | 
<alom elém (1. Bud. 314. 1., Ny. I I I : 398): érzelem, hata

lom stb. 
<alék elek (1. Ny. V: 100, 149): toldalék, rántalék, tölte

lék stb. 
nyulal-doz MNy. VI: 343, v, ö. nyulá(l)doz | szökeldező salta-

tor MA. (* szökell-dezí) 
UélteiMál. cod. Ny. V: 27. 
biralkodik \ csalatkozik J. | dicselkedik Sí, a dics igétől | hu-

zalkodik j leselkedik \ szivalkodik NyK. I I I : 313 | megunalkodik Ny. 
I : 126 | vágyalkodás MA. || szállankozik (s ebből aztán szállinkózik) 
MA.. Pz., Zr.; * szállal-kozik, v. ö. fönt siránkozik *sirál-kozik \ 
sziirenkedik SK., sziirenkezik Ny. IV; 560; *sziirel- ; 

nézelődik, v. ö. fönt nézel \ késelödik | évelödik (szó sz. ,eszi 
magát') p. SzászK, Nib. 133 | elveszeid lik (Nép) | tépelődik \ kigyók-
bul áll haja s kötelöznck fején Zr. I : 29 || felszedelőzködik Pap 108. 

b) önállóan már n e m é l ő a l a p s z ó v a l : felel, v. ö. feleséi || 
tilal már maga is elavult s csak a tilalomrhsm van meg; de v. ö. 
«A magistratus keményen tilalja a királyra, hogy a vár alatt levő 
gáton felyül senki is ne merészeljen halászozni. Ezen kivül ujon-
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nan tilalmazzaT$seÁ vizét.» Nagy-Sáros városa 1667-i szabályza
taiból «Hazánk s a Külföld» 811. 1. | cipel 1. Bud. | e\kudá(l)t Ny. 
I I : 473, v. ö.kódorog, koldus ; 

tévelyeg, tévelyedik, v. ö. téved | fanyalog stb. 1. az -lg képzőt 
í liidal: v. ö. hidor | legel. 
Az <cal el képzőjü igék közül is — mint az -l s a -lal kép

zősek közül — némelyek m í v e l t e t ő jelentést vettek föl: aszal \ 
érel matúrát Sí. | forral J növel, nevel | terel \ termel. 

í 
29. -Iái léi. 

csaplál MNy. VI : 319, NyK. I I : 374 | kószlál kószál T. (a j ó s 
lat' szónál) | ^kémleltem, visláltam» Kern. S. Önéi. §? táplál || saj
nál e h. *sajlál, 1. <.ál él. || V. ö. rál. 

30. -lal -lel. 

Az -l és <.al el képzők összekötéséből lett, tehát csak az 
előbbi képzőnek rövidült alakja (v. ö. B. 327.1. «faj-lal e h. fáj-lál"). 

esaplal MNy. VI. 319 | érlel attingere MA. | foglal, v. ö. Ny. 
V. 368, 369 | kérlel \ húzlal Thewrewk cod. 9, Born. im. 25 | késlel 
intrans. Faludi Udv. emb. 9, 54; innen késleltet \ í koplal: v. ö. 
koplos, kopározik. 

C a u s a t i v j e l e n t é s s e l : áztál áztat Debr. cod. 169 | 
bízlal biztat Nád. c. 399, 632 | érlel matúrát \fagylal \ fájlal; jelen
tésére nézve v. ö. fájdítja kezét / «ezek azok a nagy semmik, me
lyek Biró urnák fejét fájlalhattyák» Dugonics, Ny. V. 460 \fázlal 
,fagylal' A. II. 454 \fogylal ,fogyaszt< Érdy cod. Ny. V. 369 | himlel 
>hint£; «mákot himlel a rétesbe, mákkal himleli a rétest*) Ballagi 
szót. | hizlal j késlel trans. ,késleltet* | készlclet Ny. III . 500; kíszlel 
M c. a. m. készt, késztet; v. ö. B. s. v. kész J szoklal ,szoktat' Ny. 
I I I : 3 | váslal Ny. II. 27, W8, fngváslaló PG. | ? églel Ny. II. 376. 

31. -dál dél. 

harapdál || kapdál K., kapodál Ny. IV: 380 | bukdilódom Ber
zsenyi Kaz. és B. levelezésében 127 \ furdal Ny. V: 137 | szurdál 
Abonyi, A mi nót. I I : 101 | hánydál MNy V: 129. 



256 SIMONYI ZSIGMOND. 

32. -dal, -del. 
Különösen r-en végződő igékhez és kivétel nélkül egytaguak-

hoz járul: 
tőrdel-get Népk. gy. I : 164 \ furdal MA. A. I I : 11H =fuldal, 

) . B. 570 | szurdal \ érdél K., Kr. | járdái p. Szász műford. 266 j 
irdal T. j mardalódik ,marakodikc K., Erd. népd. II. 15; 

éldel || fajdal caus. «fejét fájdalván» Jord. cod., Ny. V. 255 
(innétfájdalom!) || nézdel || szegdel Be , M. \ vagdal] rugdal,-ód-
zik | rágdal | nyögdel | megszabdal MNy. VI : 340 | lépdel | tépdel ] 
csipdel Merényi Sajóv. népm. I : 225, csipdelkésNy.YV: 122 | rődal 
,ver' MNy. VI. 347, ródaló fejsze K. 430; 

lyugdal 1. Ny. VI: 194. • 
Ez a képző rejlik a -dalom -delem fönévképzőben is. 

33. -dácsol, -décsél. 
bukdácsol —bakdácsol ] ((nyögdécselni, szökdécselni, bÖkdécselni 

szép dunai szavak» Berzs. Kaz. és B. levél. 109 (a bölcső nyögdi-
cselő ringása, Győry, Havi Szemle I. 147). 

E képző aligha egyéb, mint -ddl-csol, úgy hogy p. bukdácsol 
ebből lett: * bukdál-csol. Sőt a szökdincsél, szökdéncsél (Belényesi, 
Bp. Szemle VI. 365. 370) szóban az n még az ott volt l elváltozása 
lehet (v. ö. -écsol 52). 

34. -szál. 
nyiszál 1. B. 428. 1. 

35. -czál. 
Megelőző i-vel: kőriczál K. 32, Ny. IV. 235 (v. ö. éhen-kó-

rász B.). 
36. -zsál, -zsél. 

Karatnzsál SK., karomzsál Abafi tréf. népd. 64, karimzsál 
n. o. 67, karmizsál Pap 147, — köröm zsél (Veszprém) | v. ö. alább 
visel. 

37. -csal, -csel. 
rágcsál \ dugcsál Ny. V. 270 | lépeséi P. Öt lev. 88; 
faragcsál (átvétessél faracskál, faricskál) || vakarcsál Ny. V. 

410 (Pósaházi 1669), SK., vakircsál K. 417 | kaparcsál SK., kapi-
csál *kapircsál Halász I. mesegyüjt. | tekercséi Ball. | nem akarcsál 
dolgozni (csángó) Ny. III. 50 || döíöncsél SzD. || kukucsál, ktikocsál; 
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megelőző i-vel: döngicsél j zéngicsél Szarvas Ny. VI. 104, zön-

gicsél, Bp. Szemle III . 177 \faragicsdl F. 100 | hamis analógiával 
denom. hangicsál || gőgicsel \ karicsál \ kandicsál. 

38. -csel. 
Eredeti -csél-bő\. Az előbbi pontban említett lépeséi mellett 

van lépesei, -ö F . J szökései Sí. | csőcselék: v. ö. csődül, 1. B. 

39. -sel. 
Eredeti sél-\>ől: visel: v. ö.]vi-sz, vi-tet (és finn vieskele-, mely 

majdnem ugyanazon elemekből áll); Peer c. 176 még az eredeti 
hosszú magánhangzóval: wyfélted. 

40. -gál, -gél. 
hajgál *hajtgál \ rongál *rontgál \ húzgál Merényi Sajóv. nép-

mes. I. 204 | nézgél F. | dobgál Kolozsvár ; 
kapargál, kapirgál \ bodorgál Dank. | keresgél \ futosgál SK. j 

hajingál *hajintgál \ irongál * irontgál \ taszigál * taszítgál | lódigál 
*lódítgál | hajigál *hajítgál \ gurigái SK. *gyurítgál, gurigálkodik 
N. II. 270 | tisztogál tisztogat' Ny. VI. 277 | hurigál kiabál; 

adogál praebeo, do, promitto SK., ,idem ac adogat' Sí. ,kinálc 

Ny. VI. 134 | ülögél Pap 122 | erégél ,lassan járogat, ménégél' Ny. 
V. 36: v. ö. ered || vonigál Wp. 46 | huzigál Veszprém | dobigál K. | 
hajdogá'ja hajtogatja, Kálmány Koszor. 220 ; 

dorgál B. 257. 1. | ? vizsgál: v v ö. vizsla és votj. vié, riétno. 

41. -gal, -gel. 
Rövidítve ebből : -gál, -gél: nézgél és erégél mellett van nézé-

gel, nézgél és erégél. 
nézégel Dugón. Ny. V. 461, nézgél Kr. (Vajdából), -ödik u. o. 

(v. ö. 27) | elkezdégel MNy. VI. 324, K. 476 | elvesztégelem az időt 
,tempus perdo' SK. (talán ugyanaz a vesztégél, mely az -l képzőnél 
van említve?) | jargal ,grassatur, cursat, equitat-' MA., SzD., s 
ebből: nyargal (jargal: jár— vagdal: vág) \ erégél ,mendegel cso
portosan', «mezőre eregelnek a juhok» SzD., «a karaván eregelt 
daloló vezetőivel» Bérezik A. Ny. II. 363. 
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4:2. -dogál, -dégél, -dögéi • -digál. 
Most többnyire csak egytagú alapszó áll előtte, régibb Írók

nál néha többtagú alapszó is van előtte: ingadogál Kr. Vajdából | 
mozgatdogál Apáczai Cs. Enc. | aluddogál MA. | dobogdogál Illosvai | 
ballagdogál Kisf. S. bold. szer. II. én, j nyálazdogálni Mélot. 
Agenda 307. 

álldogál, Veszprémben ádigál | üldögél | éldegél j múdogál, azaz 
míddogál K. 27 | nyVdogál azaz nyildogál Kálmány, Koszorúk 1.46, 
(Sárköz) VUjs. X: 146 | húdogálK. 27. \járdogál \ sírdogál \ írdogál 
Kisf. S. kes. szer. XV. én. | mendegél \fondogál Erd. II 157, Mélot. 
Agenda 307 j folydogál \ fejdégél tehenet Kisf. S. bold. szer. 2. d. | 
éddégél \ iddogál \ nödögél Ny. V. 48 \fádogál K. 27 | huzdogál Ny. 
II. 88 | kinézdegél Szendr. névt. | addogál MA., Sí. || bukdogál Sí. || 
elkopdogálik a kapa, Telegd préd. I. 135 j | csordogál. 

43. -dogal, -dégél, -dögei. 
Valószinüleg az előbbinek változata. 
éldegél MA. | üldögél Kisf. S. kes. sz. 192. d., Veszprém | el-

muldogal Ny. III. 356 j irdogalMk. \ érdégel maturescit SzD. | vár-
dogal Ny. V. 85 | möndögel K. 450, méndégé Nógr. Ny. VI. 521 \ fej
dégél F. \jöddögel, jődögél MA. j nÖdögel Bats. 35 | éddégel MA. | 
iddogál MA. | téddégel MA. | véddégel MA. | csuszdogal MA. | tetszde-
gel MA. j esdégel MA. | féddégel MA. | intdégel MA. | rágdogal 
Gyöngy. | égdégel Kr. | bfigdogal Kr. | szegdégel F. udv. e. 35 | réng-
dégel Tinódi | tépdegel C. || 

hajoldogal MA. \feleldégel MA. J leheldégel MA. J fütyöldöget 
K 399 | érézdégel Sí. | követdégel MA. | nevetdégel Kr. J maraddogal 
C. | lebégdégel SzD., Sí. || énekéldégel MA. | szökdécséldégel MA. | 
cselékéddégel MA. j heverészdégel SzD. | mosolyogdogal P. | aluddo
gál Vör. ZF. 

44. -szigál, -czigál. 
ránczigál (ránt-szigál ?) | marczigál K. 

45. <ánd énd. 
E szótagok bárom elemből állanak : az első az alapszó ön-

hangzója, a második a freq. j , s a harmadik a freq. -nd, 1. II . 
sikolánd K. 432 | csiklandoz Dunántúl, csiklándoztató Csúzy, 
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1. B. 389 | dölendéz \ ugrándoz (vagy *ugrál-doz}) || ficzkándoz, 
viczkándoz Népk. gy. 1: 424, buczkándani, buczkándozni MNy VI: 
319 || lelkendez T. || ? okránd- ,viaszahökken' T. 

Az n elvesztével talán ide való okád: v. ó. finn oksenta-. 

46. <.and end. 
Az előbbi végzetnek rövidtilt alakja, s részben ugyanazon sza

vakban fordul elő : csikland, -oz, dölendéz Ball.; lelkendez || örvend 
(örvengyék Ny. I I I : 186), -éz \ szenvendő Weszp. c. 2-szer (de u. o. 
szenved, szenvedének, szenvede) \ engendyen engedjen Th. 133 | fecs
kend | ökrend, öklend, -éz (de ükrödni Balásfi, Ny. I I I : 360): *öklel-
déz ? v. ö. öklendez és ötlel Kaz., Ny. I I I : 501 || szellendik szellőző-
dik || növendék, nevendék; nevendékenség ,wachstum' Balásfi, Ny. 
I I I : 358 | lependék. 

Ide tartóz hátik a minden igéből képezhető <and end végű ige
alak is (hozand, esend-), mely egykor szintén <.ánd énd-re végző
dött, mint a jelen századig szórványosan mindig előkerülő hozánd 
esénd- félék (így p. Komáromi Csipkés nytanában is x) bizonyít
ják. Ámbár tehát ez az alak a nyelvemlékekben rendesen csak 
föltétes és relatív mellékmondatokban fordul elő s így tényleg 
a latin futurum exactumnak felel meg, eredetileg egyszerűen 
inchoativ értékű, beálló cselekvést jelölő lehetett: ha eljövend = ha 
el fog jönni, si venturus est. Bizonyítja ezt Gyöngyösi, ki talán 
még az élő beszédből vette az ilyen használatot: 

«Én nevezem mind meg kiket imádándúnh, 
Én ölöm-meg felét a' mit áldozándknk. 
Rajtam áll, a' kinek tüz rakást adándímh 
Én rendelem ahoz hol 's mikint fogandirnli.it Char. 137. 1 

«A' ki ahoz talál lenni közelségben, . . . 
Jutánd az-is hidgyed azon betegségben.)) U. o. 142. 1. 

Bizonyítja továbbá a Sajószentpéteriek Végzése, mely e 
kezdő igéből föltétes módot is ismer: «Hogyha penig történnék, 
hogy v k i . . . idegen bort hozandana b e . . . és megtalálhatjuk, 

*) Egyébiránt már a tizenhetedik század elején szokatlan volt ez az 
alak a köz nyelvben; Molnár A. nyelvtanában Corp. Gramm. 179, azt olvas
suk: «Hujus futuri usus etsi frequentius occunat in scripturis, in sermone 
quotidiano rarior est.» 
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mindjárást kivonatjuk;* különben szintén nem futurum exactum 
értéke van p. ugyanannak az okiratnak ezen mondatában : «Három 
gírát kelljen az bírónak adni, az ki akkor bíró lejend.» — Ezen 
igealakból az igenév úgy is mindig egyszerűen beálló cselekvést 
jelöl (sokszor a szükségesség mellékjelentésével): hozandó, eáendő. 
Söt a köz szájon forgók nem is beálló cselekvést, hanem egyenes 
tartós, folytonos, szokásos cselekvést fejeznek ki : elégedendő, elége
dendő, elegendő. 1. Ny. V : 2Gi2 | italra is kedves és igen illendő, 
minden szükségekre hasznosan kellendö, nincs fogyatkozása, vize 
elégendő Gyöngy. Char. 107; a m i lányunk nem eladó, csak azon
ban beülendő Ny. I I : á85 | kelendő portéka | forgandó szerencse ; «a 
leány forgandó)) azaz oda kerül a hová viszik | szerencsevárandó 
szép szüzek Ny. IV : 331; várandós asszony J hajlandó, -ság \ esendő 
caducus, decidivus MA (Simái I : 109 hozzá teszi: accidere 
s o 1 e n s) ; esendő az ember mint a fa macska Ny. IV: 287 | «ez az 
erdő a helységhez tartozandó)) (nagyon közönséges a Balaton vidé-
kin); (diozzá tartozandó: ad eum pertinens» Kr., Simái I : 92 \ 
«míg szerelme tartandó, boldogsága állandó)) Kisf. S. bold. szer. 
160. dal | «nagyobb tanóságnak foghatandóságáért» : tanulság von-
hatása végett, Erdy c. 9. 

Lehetséges azonban e képzőnek még egy másik magyará
zata, s erre a HB béli emdul (azaz émdül; éémdél, éendel) alak 
m-je vezet bennünket — ha ugyan nem egyszerűen íráshiba! Ha 
ugyanis az <.ánd-ot így elemezzük: <cáii-d, s egyenértékűnek 
vesszük ezzel: <.ámod: akkor az <ánd-b&ia ugyanazt a momen
tán-frequentativ képzést látjuk, mint a következő igékben: vill-
ámod-ik ; vil-ámod-ik ,megvilágosodik hirtelen' NyK. I I I : 13, vilá-
inodni: hajnallani, virradni T ; továbbá futamodik, folyamodik, 
csuszamodik stb; 1. a mom. képzések közt. S annyival inkább 
gondolhatunk e magyarázatra, mert ezek az <.ámod-ik <.amod-ik 
végűek éppen mind kezdő igék, beálló cselekvést fejeznek ki, s 
így e képzés könnyen szolgálhatott kiinduló pontúi a beálló cselek
vés amaz általános <.ánd(ó) <énd(ő) alakjának. 

47. <.ad ed. 
Eredetileg az előbbiekkel azonos, csakhogy az orrhangot is 

elvesztette. Bendesen k e z d ő (inchoativ) jelentésű. 
a) Még é l ő a l a p s z ó t ó l : avad: avik Kr. | csügged («föld 
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felé csügged a gabonafő» Í .Ny.I I : 117) | dőled, dülled \ éled \fogad 
(«vessétek meg tü hálótokat a fogadatra» M. 117, Ny. V. 368)1 

forrad \ fídad, fullad \ függed ,hozzá járul' | gyúlad, gyullad \ hajiad 
1. Kr. (h. a fa edény a napfényen K., Ny. VII. 140) | hüled, hüle-
déz | ingadgyon K. 333 j máikul Kaz. és Berzs. ley. 32 -.mállik, mál-
laszt | elnyiladó vértjén Vör. I I : 407 | felnyúlad T. ,haraszt' szó 
alatt; nyídadt képpel: Kuthy Ltól idézi Ballagi | omlad SL, SzD. | 
étied Ny. IV. 70; í helyett A>val; ökled impingit SzD., Simái K. | 
riad, rivad \ töpped, téped: töpik \ válad Ny. V. 13, 62 | porlad. 

b) M á r n e m é l ő a l a p s z ó t ó l : 
megfelelő <<aszt-végií míveltetu igével (1. alább <asz esz): 

akad, akaszt \ apad | csovad, sovad, de csőd i s : csovaszt B. 406 | 
dagad B. 268 | dermed B. 256 | duzzad | enged [ eped \ ered: v. ö. 
erégel ,lassan járogat, menegél- Ny. V. 36 | ernyed | fakad B. J fá
rad | fonnyad B. 560; v. ö. fonytyorodik Kr. | gerjed B. | gornyad, 
görnyed \ haliad, halad B. | hasad (hasaszt Érd. 394) | hervad B. | 
horpad | ijed | izzad j koppad 1. Kr. | kornyad, -oz (pl. Gyulai Vázl. 
I. 16): v. ö. kornyasz,gyöngélkedő' | lankai | hízzad, lázad \ marad\ 
mered: v. ö. merev, -en \ nyuvad, de nyivod is, B. 455 | olvad \ puf
fad | pukkad B. | ragad \ reped \ reked \ rézzed: rézzeszt M. 104 I 
serked, -ez 1. Kr.: serkeszt Simái | senyved \ sied: siet B. 352 j sor
vad B. 360 | süllyed B. 376 | süpped \ szakad B. j száradB. | szuny-
nyad B. | támad B. | terjed B. | terped \ téved B. | tikkad \ virrad \ 
zsibbad; 

megfelelő -jt v. <ít-képzős causativummal: szakad: szakajt, 
szakít, szakaszt \ szalad : szalajt \ hasad: hasít, hasaszt j lázad: 
lázít, lázaszt \ szárad.: szárít, száraszt ; 

megfelelő -jt- végű momentán igével: feled: felejt B.; 
másféle megfelelő igével: lézzed : Vezzeg, lézzeng T. || hibbad: 

hibban K. ; 
í tagad | szenved ; 
d e n o m i n a t i v h - k é p z ő s i g é k t ő l (1. fönt a -d képzőt 

is): porhad \ elszelhedem dissipor, Simái K. Végt. szed. szót. II. 62 
= széled? j korhad? \ rothad, rohad? | lohad ? \ poshad, peshed? | 
keshed ? || assimilatióval: szélled B. 288 j lappad \ higgad \ szikkad || 
árad | elképed \ körmed B. 61 | lyukad, likad \ széled \ ébred j vígad. 

Az < ad szerepel még e kombinált névképzőben: < adal (p. 
viadal, v. ö. Sim. MNytan 270. c). 

NYELVTTJD. KÖZLEMKNYKK. XVI. l ö 
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48. <.ész, <.ász. 
Magashangú alakkal néhány mély hangú szóban is : kotrész 

és kotorász \ kórész és kórász \ turész T. | kundész Ball.: v. ö. kan
dikáld kandikál \fájész ,vmi elvesztett dolgot nehezen felejt' azaz 
fájlal, Ball. | ?tápiszkodik Ny. III. 181 j | hurész, képzővesztett ige-
név, lármázva parancsoló, zsémbes: v. ö. hárít, hurogat \ lopész 
tolvaj T., Ball. | bámész. Az utóbbiakra nézve kétféle magyarázat 
lehetséges, mert az -sz előtt rejlő -j igenévképző is lehet; 1. Ny. V. 
99, 149, — Föltűnő a mély á hang ezekben: mérász ,gabonát ki s 
bemérő' T. (v. ö. Ny. V. 149); tépász T., K. 425; ? mernyász merész 
(tájszó) ; 

lógász ,henye ember' | csapász (zsákmány után, p. Szász K. 
Nib. 242) | kórász, 'éhenkórász 1. B. | kérész ,keresgél' | nyalász Ny. 
I. 382 | nyomász u. o. || karjász Merényi er. népm. I. 170 \fityész 
F., fiityész ,fitet' | enyész: v. ö. enyez és enyeget celat, occul-
tat Kr. ; 

továbbképzéssel: természet || meghunyászkodik (hunyász érde
mek, Jókai) | nyerészkedik \ törleszkedik || fohászkodik; fohászás Ny. 
V. 414 ; 

többtagú alapszóval: kaparász Ny. II. 88, Belényesi karács 
én. 41 | habarász T. | hadaiász T. | heverész | kotorász Ny. V. 30 | 
vakarász III. 379 | matarász MNy. VI. 340: v. ö. matász u. o. | le
gelész | nyargalász Ny. VI. 276 | markolász III. 180, T. | szárnyaiász 
Ny I : 383 | ? kalandász I. 382 [dalolász «Bol. Istók» III . évf. 39. 
sz. 10. 1. 

49. <casz esz. 

Ilyen végű igéink önállók nincsenek, többnyire csak mini 
(<:asz-t esz-t- végű) míveltető igék alapszavai fordulnak elő, mint 
pl. a nyugoszt alapszava nyugosz-ik. Ilyen <aszt észt végű tárgyas 
alakja van majdnem minden tárgyatlan <ad ed végű igének (lásd 
fönt), pl. 1. csüggeszt, dülleszt, éleszt, függeszt, forraszt, omlaszt SL, 
SzD. stb. 2. akaszt, apaszt, dagaszt stb. 3. porhaszt, szikkaszt, 
áraszt stb. | nynvaszt K.: nyószt Ny. I I : 4-3 | csillaszt MNy. VI: 320 j) 
mutaszt MNy. V : 131 | rémisztő Dunán tál, rímisztö Ny. IV: 326. 

Néha az egységes <aszt eszi szolgál már míveltető képzőül: 
fogyaszt \ fagyaszt | meneszt | keleszt \ mulaszt \ illeszt \ ugraszt j 
f utászt Ny. V: 189 | hullaszt | összeféresztés Egy. Phil. Közi. 1: 63 j 
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növeszt | termeszt \ bomlaszt \ botlaszt \ fejleszt | ázaszt \ «berogyasz-
totta a hegy gádorát» Tompa, Borova Hóra | aggaszt \ veszeszt Du
gonics stb. || eresztel Ny. I : 231. 

A visszaható -kod képző előtt a mív. igéknek í-je kiesik : 
akasz(t)kodik, ereszkedik, terjeszkedik stb. || rugaszkodik | kapasz
kodik | csipeszkédikBSzemle YI : 378, csukaszkodikKr. | törleszkedik, 
törleszkedik. 

Az <.aszt-íéle igékkel párhuzamos válasz, eresz-féle főnevek 
is melyeknek teljesebb, kopatlan régi alakjuk választ, illetőleg 
ereszét, határozottan < asz esz képzős igékre mutatnak vissza; 
1. Ny. X. 

50. <áz, éz. 
rováz N. I. 212 | bukkáz lebukik T. | megtépáz = tépász \ lógázta 

a szél az inget Ar. L. népm. 38, ne lógasd a lábadat hiába (mível-
tető jelentéssel; v. ö. 1. végén1) || markoláz Ny. IV. 516 | csingolázik 
,csingál, függ, kalimpáz' K. | tördelézue Szász K. Nib. 350 || kapor
rá z T. || kotoráz; 

kitrjáz, kurgyáz MNy. Y. 158 | hadonáz Ny. II. 118: v. ö. ha-
daz | sbódáz bóczikál I. 231, vigyáz, czikáz, intéz', 

rövidült magánhangzóval: legyez Kisf. S. Kes. szer. XV. ón.: 
v. ö. legyint. 

51. -dász. 
ktij lász : v. Ö. kajabál. 

52. <.écsol, <.ácsol, <:écsél. 
<.écsol ebben: hadécsol ,hadonáz' Ny. I. 278. 
döngéeséllí&z.s Brzs. levél. 109 | hivácsol ,hívogat' Ball. || kö

hécsel: v ö. köhög, köhint | rikácsol: v. ö. rikkant \ tikácsol T. v. ö. 
tikkad | íharácsol, hárít: ,gerdblyél' Ny. I. 279 || körmécsei III. 357. 

Valószínű, hogy döngécsél stb. ebből lett: döngél-csél. E mel
lett szól az is, hogy tikácsol mellett tikáncsol is van s ez épen úgy 
lehet * tikál-csol, mint ugráncsol * ugrál-csol (17) és szökdincsél 
* szökdel-csel. V. ö. a -dácsol képző magyarázatát. 

x) Forráz nem ̂ tartozik ide, mert van egy mellékalakja : forróz (p. 
Balassa-Gyarmaton leforrázzák a búst stb.), azaz forró-val leönt. Forrá-z e 
mellett olyan, mint méltó mellett mélfá-n, bíró mellett birá-lí. 

18* 
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53. <.ángol. 
mulángol Ny. II. 278 | botrángol u. o. * botlángol. L. -ngol 28. 

54. <ág. 
Csak e két szóban : csipogom csipkedem (kemenesali szó, T. | 

kodág ,kodácsol' K. — De lehet, hogy ilyen alakból vannak rövi
dülve ezek az < ag-végűek : vonag hajlag viliág pillog katag farag 
ihag-vihag ; 1. a -g képzőt. 

VI. -r. 

Erre a képzőre nézve kétféle lehetőség forog fönn : lehet 
hogy volt az ugor alapnyelvben egy külön deverb. -/• képző, de 
lehet az is hogy ez az -r csak a freq. -I képzőnek kiejtésbeli válto
zata, még pedig vagy úgy hogy az -Z-nek e mellékalakja már a 
közös ugorságban megvolt, vagy úgy hogy külön külön fejlődött 
az egyes testvérnyelvekben. Mindezeket a lehetőségeket megenge
dik az idézendő adatok, de legkevésbbé valószínű a második lehe
tőség, mert alig van három-négy olyan eset hogy ugyanazon szó
ban mutatna több ugor nyelv egyezőleg ilyen -r képzőt: ezek a 
jár, ker(eng), kóriász), zár igék; 1. alább. Említeni lehetne még a 
zűrjén kotral- igét a magyar kótorog mellett (v. ö. B. 44. sz. és 
Ny. I I I : 100), csakhogy ez utóbbi a mi nyelvünkben még kótolog 
alakban is előkerül. Továbbá az észt kummarda-, lapp kubmartallo 
s a magyar homorít és homorü-hól kiváló homor- igét, csakhogy 
ennek ige vagy névszó volta kétes (B. névszónak veszi, szót. 111. 
1.), de még ha ige is, tekintetbe veendők a mellette meglevő í-es 
alakok: észt kummelda-, magy. homlít. Végre a mordvin kiskehi-
jCsípni' szót a magyar kísért igével egyezteti Budenz, de valószí
nűbb hogy ez a kísér igéhez való, mert ezt magát is mondják 
néhol (p. Esztergomban) úgy hogy elkísérteni, hazakísérteni. 

Külömben találunk r-képzős igéket több rokon nyelvben, s p, 
az észt r-es képzésekből s ezen r-nek a freq. I képzővel váltakozá
sából következtetve azt mondja Wiedemann (gramm. 94. §), alig 
lehet kétség, hogy az r szokásos cselekvést fejez ki («gewohnheit-
liches tun»). Szintén gyakorítónak látszik az -r a zűrjén kotral-, a 
m.- mordvin pamera (zerbröckelt werden, pamerda- pamirda- zer-
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bröckeln, pamerks pamirks krume) stb. V. ö. még lapp kolke és 
kolkerde- circumvtigari; finn nykki- digitis arripere, vellicare, és 
nykcrtá- minutatim earpere, nykerehtá-; 1. B. 30. 1. 

Valószínű hogy mindezen esetekben az egyes ugor nyelvek 
külön-külön hajtották végre az l: r hangváltoztatást, s egyáltalán 
leghilietöbbnek tarthatjuk a fönt említett lehetségek közül az 
utolsót, vagyis azt: hogy a közös ugorságban még nem volt r 
képző, sem mint önálló gy. képző, mint sem a gy. -I mellékalakja. 
E mellett szól főleg az a számos eset, melyben a magyar -r-es igé
nek még könnyen kimutathatjuk eredeti -l-es alakját. Ilyenek: 
hidor Ny I : 279 — hidal \ kotor — kotul; kotujjon (azaz kotoljoi) 
Ny. V: 30 \fúr, fardal—falánk, fuldal Érd. c. stb. | gegyeresz Kr., 
v. ö. gedél, gegyel \ gajdur ász Ny. VI: 424 — gajdol- | dudor-ász 
Szász K. Göthe I : 81 — dúdol | háborog stb. — hóbolygó j kó-
torog — kótolog | kóborog, kóborol — kőből szók. | kecereg Ny. IV : 
516 — kecel Ny. 1: 424 | váncorog — vántzol Gvad. pösty. för. 5 ; 

fanyarog —fanyalog {farm. paina-hoz) | hempereg — hömpölyög \ szi
várog, szivárvány, szivárkodik— szivalkodik NyK. I I I : 13 | szontyo
lodik — szontyolodik | fecsérel —fecsel \ mezgérel — mezgél Sim. 
K. | sikárol, sikár kőzik — sikál (sikálok stb. Dunán túl) | zuzorgat 
— zúzol, -ődik stb. 

Hiszen még a denominativ -l képzővel is megtörténik, hogy 
(dissimilatio útján, de különben is) r-re változik; pl. ócsárol (*ócsá-
lol) ócsóll, olcsónak v. ócskának tart (v. ö. olcsorlom Ny. IV: 218) | 
babrál *babol-ál? \ papol: paporász Ny. VI: 179 | csecséi: csécsé-
rész | * szemel: szemerkél az eső | hőköl: hőkor ,nagyon bámul' Ny. 
V: 522 | *ígé-l: ígér.1) 

55. -r. 
É l ő a l a p s z ó t ó l csak néhány van s ezek is csak tovább

képző végzetekkel használatosak: 
(bojt, bujt, bujtogat): bojtor-2) ezekben: bojtorkodik ,irruit, 

rixas quaerit-Kr., bojtorodik, neki b., ingerkedni, kötődni kezdCzF., 
bojtorvány v. bojtorján ? 

1) Ha ezeket tekintetbe vesszük, néni érthetünk egyet Budenzzel. 
mikor azt mondja, hogy a szádorog «bámészkodva ácsorog") ige *határo-
zottan egy m. szád freq. ige mellett szól» (szót. 267. 1.). 

2) A bojtor melléknevet Cz. F. csinálták, az irodalomban nincs sehol. 
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(foszt): fosztor- ebben: fosztórgat ,fosztogat' T. ; 
(huny) : hunyor- ezekben : hunyorgás Kisf. S. kes. szer. 56. d.; 

hunyorít; hnnyorodik szenderedik' NyK. I I : 376; hunyori Ny. 
VII: 140; 

(nyom): nyomor- ezekben: nyomorú, nyomorgat, nyomorog; 
(toppni lépni Ny. 1: 33á, leío/úk hirtelen hasra veti magát 

Ny. II : 181) taporni tiprani (Göcs) T.,"tipor és topor- ezekben: to
porog Dunán túl, FLap. 17: 409, Gogol besz. 12, toporczol, topor-
csol, toporzékol toporzikol ; 

(töji-ik = éssze-köp-btt Ny. V: 180:) teper, lé-teper ; töpörödik, 
köpörÖdik ; küpörii töpörödött Ny. V: 90; tepertő ; 

(rág): vágor- ebben: vágorvány, vágormány Ny. II. -?i4—5; 
(zúz) : zuzor- ebben: zuzorgat Ny. I I I : 177 ; ?zuzorka T. 
N e m é l ő a l a p s z ó t ó l : 
már az ugor alapnyelvben megvoltak r-rel: jár;~B. nem elemzi 

ez igét s a vele egyező rokonnyelvi szavakat, pedig a cser. jirge s az 
oszt. jogra/ s különösen a Budenznél nem idézett oszt. jovoryamd-
drehen (Castrón 50. 1.) arra mutatnak, hogy itt az ugor jBga ésjtgs 
igék származékaival van dolgunk | ker, kör (*kér- *kőr-) ige válik ki 
a kereng, kerget, kerék, keredék és keret v. kert szavakból (úgy hogy 
az alapszó igei ós egyúttal névszói természetű, nem csak névszói, 
mint Budenz véli), s ez az alapige ép olyan származéka az ugor 
kigj-tlék, mint jár a jf^-nak | kór-ász kóricái kurgat karing stb., 
a ker- ige mélyhangú párjából, mely az ugor k„gg származéka | zár 
az osztjákban és vogulban is r-rel; Budenz nem elemzi a szót, de 
valószinű hogy tugor- (mely mint a zár-nak legépebb alakja az 
osztB-ban maradt fönn) azon ugor tsg„ ige származéka, mely maga 
is zárást jelent, s melynek egyéb sarjadékai a magyar nyelv terén 
titok és tilt; 

tár, v. ö. tát Bud. \für, v. ö. oszt. poy-t- Bud. | 
fanyar teljesebb alakja fanyarú, ebből s a fanyarog, fanyaro-

dik, fanyalog stb. igékből egy *J 'anyai * fanyar alapige válik ki, 
mely képzés és jelentés tekintetében a * nyomor igéhez hasonlít (1. 
fönt), a nyomást, szorítást jelentő *fany- alapszó a finn paitm-Vo\ 
egyeztethető (a fanyara íz is a szájat összeszorító, összehúzó); 

vgyömör: térit, tundit, tangit, torquet SzD., Sí.» Kr., íelgyö-
möróm SK. szót. végén, összegyömöröl T. v. ö. gyömöszöl, dömzsöl, 
gyomoszol stb.; gyjjnör-*gyövör-hő\\ehet összevonva & gyűr és gyúr 
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ige is, v. ö. gyúr-gyavar (egy magán levélben 1876) | -hadarz=hidor 
Ny. I : 279 = hidal T., v. ö. hadász, liadonász J kotorz=kotol, v. ö. 
kotoz Ny. V: 35, kotonoz \ peder pödör stb. 1. Bud. ; 

továbbképzéssel: ingerel, ingerit, ingeri, ingerség MNy. VI: 
332, ingerkedik: v. ö. ingesztel Ny. IV: 43 | vicsorít: v. ö. megég* 
viccsan, vicsorog Kisf. S. kes. szer. 175. dal ; vigyorog : v. ö. viggyan \ 
köszörű 1. Bud. ; 

Kétes alapszótól: botorkál, botorkozik Pósah. Ny. V: 508 | 
sanyar Ny. I : 332, sanyarog Kisf. S. bold. szer. I. én.: v. ú. faripa-
rog, nyomorog \ sitér-sotor Ny. V: 230 | szendereg, szenderedik; 
szendéretésség Ny. I I : 269. 

" 56. -rol vél röl. 
Omzegyömoröl, v. ö. fönt gyömöf- | ingeréi 1. fönt | kóborol 

1. fönt | ? pazarol és pazorol MA. 

57. -rqz. 
kaland oroz: v. ö. kalandász Ny. I : 382 és kalandoz j csatáro

zás Ny. I I : 184 | hancuroz í Ny. IV: 142. 

58. -rog rég rög. 
Már fönt az egyszerű r-nél voltak tárgyalva: hunyorog topo

rog nyomorog fanyarog sanyarog vigyorog és vicsorog. 
Az (o)rog végű igék többnyire mint (o)g végűek mellékalak

jai fordulnak elő,1) így : biceg : bicérég \ bizség: bizsereg Ny. V : 129 | 
bugyog: bugyorog T. | cincog: cincorog | csepeg csöpög: csépérég csö-
pörÖdik | csobog: csoborog, v. ö. csobban \ csicség: csicsereg j dideg-
dadog, dödög: didereg, dédérég, dödörög, diidörög \ dobog döbög : do-
borog döbörög dübörög \ döcög : döcörget i termetét, Jók. Ny.IIL 360 | 
kóbog CzF.: kóborog ; v. ö. kóbol, kóborol \ kucog : kucorog Ny. V : 
32; kuncog kuncsog : kuncorog kuncsorog koncsorog; v. ö. kustorog 
és kazsorog Ny. I V : 233 J lézég, lézeng: lézereg MNy. VI : 338 | 
nyiszog: nyiszorog, Abafi Tréf. nd. 69 | nyikog: nyikorog, v. ö. nyik-

1) Pulszky Ferenez ezt egy értekezésében (Transaetions of the Phi-
lological Society 1859, 105. 1.) így fejezi k i : Insertion of r; intensity eitlier 
in a frequentative or i n a diminutive sense ; példákul említi a többi közt 
ezeket i s : bigyereg, fityereg, melyeket máshol nem találok. 
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kan | nyökög: nyökörög SzD., v. ö. nyökken j nyöszög: nyöszörög | 
mocog: mocorog MNy. I I : 414, T., v. ö. moccan \ mozog: mozorog 
Ny. I : 378 \ picsog: picsorog ; fityeg: pityereg, v. ö. pityeri j szi
szeg : sziszérég \ vihog: vihorog MNy. VI: 354 j zizeg: zizérég Jók. 
BJTábl. I I I : 171 | zubog: zuborog Ny. III. 178 j zsibog zsibong zsi-
rong: zsiborog, v. ö. zsibbad, zsivaj. 

De találkoznak egyesek (o)g végű párjuk nélkül is; ilyenek: 
csikorog, v. ö. csikor Ny. I : 232, csikkem MNy. VI : 319 | gugorog 
knkorog gugyorog, v. ö. gugg guggan gugsol kuksol stb. | hentereg, 
kenderég: v. ö. hederít? | háborog | kccérég Ny. IV. 510 és kecmérég, 
v. ö. &£céZ I : 424 stb. j micérég T., bucorog, sistereg v. csisztérég, 
sustorog stb.hangutánzók | «viszorog a háta: viszkető Ny.III. 427 | 
2 könyörög: j . ö. könyörül (Jegyzeteiben B. a zürj. keim- ,beten' 
bitten, flehen' igével való rokonságát gyanítja). 

Gyakori az (o)rod-ik véglí mellékalak kezdő (inchoativ) jelen
téssel: fÖlcsöpörödik (?), háborodik, kucorodik, elpityeredik, kecmere-
á&Ny. I : 279, stb. 

59. -dorog dörög. 
tün-dörög MNy. VI: 353 || kó-dorog N. I : 100, a kó-szál ige 

családjához | bódorog 1. Ny. VIII : 52 | bó'dörög bőg N. I : 100, Ny. 
I I : 135 || szendereg ? \ sündörög ? \fondorog ? 

V. ö. undorodik az ún igétől ? 
60. -szorog corog csorog. 

^vánszorog váncorog, v. ö. vánszorulNy. 1 : 279, és vántzolGv&d. 
és ványad,testében bágyad, fonnyad; és v. ö. vonszorog,nagy nehe
zen megy' Sí. és vonszol-]^ magát | «bócorog jár; még fenn bóco-
rog» Ny, I : 231, v. ö. bó-dorog || ácsorog és áncsorog; az utóbbi 
alak hangtanilag is egj*áll-csorog alak mellett szól (1. az <cáncsol 
végzet magyarázatát fönt az <cácsol és -csol képzőknél; v. ö. «egy 
kútágas ácsorgott előtte* A. I I : 85, azaz álldogált); v. ö. még 
ácsong. 

61. <«/• ér. 
szivar- ezekben: szivárvány, szivárog, szivárkozik (Pázm.) Ny. 

I I : 453, szivárkoclik I I I : 231 — szivalkodik NyK. I I I : YÁ \ dicsér 
talán úgy viszonylik a Sl.-nál található dicselkedik (*dicselkedik) 
igéhez, mint szivárkodik a szivalkodik (*szivál-kodik) alakhoz; v. ö. 
dicső, dichtessek Kr-. 1592-ből, é s : gyó űzzön öjött, még és dicste, 
hom-millen jó ; hát amin dicsi, aongya án, hogy illen gyó tejet a 
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feleséggye és énnejikw (jóízűn evett, meg is dicsérte, hogy milyen 
jó ; hát a mint dicséri, azt mondja ám, hogy ilyen jó tejet a fele
sége is ennék) Göcsejből Ny. I I : 467 j kísér talán így elemezhető 
kísér s e -sér egynek vehető a nyiszál visel visel köröm-zsél lép
eséi szök-csel stb. igék három-elemű freq. képzőjével, az alaprész 
pedig egyenlő lehet a kezd alapszavával, a menést jelölő ugor /ebi
vel || kajtárol MNy. VI: 333, v. ö. kajtárkodik, és hajtár mint név
szó Ny. IV. 427 | abárol ? || sóvárog f 

62. <.ároz érez. 
bukároz T. | lógároz ,dologtalanúl kószál', v. ö. lógász ,henye 

ember, a ki egész nap sótálással tölti az időt' ; 
kopároz: «ki éhen k. a bőség ölében» Tompa, A lidérc; v. ö. 

koplal | kulláruz Ny. I I : 120 : kullog \ nyUiároz ,rendetlenkedik' 
Ny. IV: 559 : nyihog f v. ö. alább nyiharász \ pocsároz T. a pa* 
csangol szónál |? hallároz: pöröl Ny. I I I : \77, h. vki felett: zaklat 
vkitV: 230 | vinczározl: 333, finczároz: ficzkándozik, v. o. finczál; 

csipellérez csipegeti a füvet a legelő juh CzF., csibellércz o., 
csepellérez Ny. I I : 135 ; 

névszótól: bilingerez böngész, bilinget szed. 

63. -rál rét. 
Dissimilálva -lál-höl, mint sajnál *sajlál. 
esatorál Ny. II. 43 : v. ö. csatarász csataráz csattog csatit stb. | 

henyével NyK. I I : 376, MNy. VI: 331 | kunyorál: v. ö. kuncog, 
Abafi tréf. népd. 103 \\főzgörél Ny. I I : 325 | mecgerél: böngész T. ; 
CzF. a metsz igéből magyarázzák; v. ö.' mezgerél Ny. I I : 521; a 
Hegyalján azt is mondják : mezsgerél. 

64. -rász rész. 
csiperész csipked || csikarász: csikar | fütyörész, fiityürész : *fü

tyül-, *fütyül-ész || csatarász csataráz, csatiráz T.: 1. esatorál 63. sz. 
kaczarász: kaczag ; «űzik a sok tréfát kaczarászó kedvvel» Pósa L., 
kdezáráz Ny I I I : 523 | nyiharász hangosan nevetgél IV: 521, v. ö. 
nyihog \ matarász — matász MNy. V I : 340; motorász T. v. ö. motoz 
matat || f bakarasz: kapkodva beszél MNy. VI. 317 | íbigyerész Ny. 
I. 231 j? bötörész bötyörész I I I : 233 | ?cznczorász MNy. VI: 321 |] 
úgy rémlik, mintha ezt is hallottam volna : szédérészkédik ,össze
szedelőzködik'. 

Du. SIMONYI ZSIGMOND. 



MAGYAR SZÓK A RUTÉN NYELVBEN. 
Tudva van, hogy a magyar nyelv szókincsébe egy jókora 

szám s z l á v szó került be, ha nem is épen 900-on felül, a 
mennyit Miklosich (»Die slavischen Elemente im Magyarischen») 
jegyzett össze, — minthogy e jegyzéknek nem egy tételéhez a 
kölcsönvétel'bizonyítását illetőleg még szó fér, — de nem is sok
kal kevesebb, tegyük 700—800 szó. E tetemes kölcsönvétel job
bára a magyar nyelv pannóniai életének első századaiban ment 
végbe, s már régóta befejezettnek tekinthető. Viszonzásul az újabb 
időkben a magyar nyelv, a reája nézve kedvező körülmények 
hatalmánál fogva, megint az országbeli szláv nyelvekre kezdett 
hatni s egynémelyikének a saját szláv kölcsönét már nagyrészben 
visszafizette jó ugor eredetű szavaival. így jelesen a magyar
országi orosz (vagyis rutén) nyelvben tapasztaljuk számos ma
gyar elemek meghonosulását, s habár ezek, a mennyire e dolgo
zatban első kísérletképen összegyüjthettem, még nem is valami 
roppant nagy számmal mutatkoznak (400-on fölül), de igen jel
lemző a rutén népnek szókölcsönzés dolgában engedékeny vagy 
hogy úgy mondjam fogadékony voltára nézve, hogy a kölcsönvett 
magyar szók közt sok i g e is található, — vagyis olyan szó, 
melynek kölcsönzése többnyire szükség nélkül, de tapasztalás 
szerint egyszersmind ritkábban szokott történni. Figyelemre 
méltó még az is, hogy a rutén nyelv a magyartól még egyes szláv 
eredetű szókat is a magyarban elváltozott alakban vett át, s így 
mintegy szláv részre visszakölcsönzött. S végre érdekes jelenség, 
hogy a sok kölcsönvett magyar szóról már egy-két képzőt is vont 
el a rutén nyelv s kezdi saját eredeti szláv szavain alkalmazni. 

Megjegyzem, hogy a magyarországi orosz (rutén) nyelv, még 
pedig a valóban beszéilt népnyelv szókincsének a jelen kimuta-
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tásra szükséges ismeretét, saját tudásomon és közvetetlen 
tapasztalásomon kivűl, rutén népnyelvi szövegekből merítettem : 
a) N é p d a l o k és m e s é k , melyeket magam gyűjtöttem; 
b) G o l o v á c z k i j I. Th.: galicziai és magyarországi orosz né p-
d a 1 o k gyűjteménye (Narodnyja pesni halickoj i uhor3koj Busi, 
sobrannyja I. Th. Golovackym. Moskva 1878). 

Még a rutén szók kiírásáról kell megemlékeznem, a mennyi
ben az e dolgozatban a bevett szokástól eltér. E tekintetben főleg 
azt néztem, hogy ne írjak ki hangot, a mely valóban nem hang
zik is. Fölvettem még a magyar a, é és ü önhangzó-betűket, ma
gyar ejtés szerint, míg a s z l á v a-t, megkülönböztetésül a ma
gyar a-nak megfelelő hangtól, rt-val jelöltem; ii az egyes táj ejtések 
szerint w-nak, i-nek is hangzik (jelesen a magy. 6, ö, ú szóvégnek 
megfelelő iiv-ben: pl. hajüv, hajuv, hajiv — hajó). 

1. Ablakos glaser: r . l ) ablakos. A magyar nyelv elkölcsö
nözte a szlávtól az ablak-ot, a rutén pedig visszakölcsönözte ennek 
magyar származékát, az ablakos-t. 

2. agár windhund: r. agár. A hol ismerik az agarat, más 
néven nem is nevezik. 

3. ágyú kanone: r. ád'üv. Tak durknula, hi ád'üv. 
4. akó eimer: r. áküv. Hordüv u tri ákavy. 
5. áldomás kauftrunk : r. aidamáé és odomás. 
Chodiv Tomás 
Dáváv odomas. Golováczkij idézett művében : IV, 418. 1. 
6. állás wagenschoppen: r. állás. Tákyj sjá dozd' ejídiv, sto 

musjiv 'em zábihnuti v állás. 
7. angyal engel: r. ándál. A ruténban van ánhel, jánhel az 

angyal jelölésére, de azért mégis azt mondja a paraszt: Pabii-
by iá ándál! 

8. antalag antel: r. iíntálág. Zid tri ántálagy pálenky kupir. 
9. arany gold: r. árán. Az aranyat voltaképen zalata 

jelöli, de csak mint kincset; mihelyt azonban búzáról van szó, 
azt tartja róla a közbeszéd: táká krásná hi árán. 

10. árendás páchter: r. áre,ndás és árendárj. Tehát a köl
csönzött szó vegyesen használtatik a nem kölcsönzöttel. 

2) Eövidítés : r — ruténban. 
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11. ásó spaten: r. arsiiv. 
12. asztalos tischler: r. astalas, stal'ár. A kölcsönzött 

astalas-n&k csak oly nagy a keleté, mint a szláv stal'ár-n&k. 

13. Bácsi (familiáre anrede eines álteren mannes): r. baci. 
Avutki vy, baci f 

14. bádog blech: r. bádag. Jelenti a szorosan vett bádogot, 
de a bádog-edényt i s ; a meszely korában a bádag s a meszely 
egyértelmű volt. 

15. bádogos klempner: r. badagas. 
16. bagaria juchten : r. bágarijá. Moji cizmy cista bágárija. 
17. bagó (nicht ausgerauchter rest in der tabakspfeife): 

r. bagüv. Ej éta zá pipa, hireényj bagüv pravit'. 
18. bajusz schnurrbart: r. bájusy (és vustá). 
19. bajuszkenő bartwichse: r. bajuskena; meg: pomádá és 

vask, de «módos» beszédben mindenkor a magyar szó járja. 
' 20. bajlódni sich abmühen: r. bajlavati. Haspadi boze kül'ka 

sjá treba bajlavati na sjüm keservesnüm svít'i. 
21. bakancs schnürstiefel: r. bokanci, bor/anci. 
Ej lem bokanci zrucim 
Ta hú vytanciija. Golováczkij III, 412 (158). 
22. balta hacke: r. balta, balta és bávt'a. Mámo, mamo, a de 

je bávt'a ? Pid stalam. 
23. bankó banknote: r. bangóvá ós banköká. 
24. bánni (vlmit) sich leid sein lassen, bedauern, sich 

kümmern: r. banovati. 
Ej padu, ja v palaninu viivcji zimavati, 
Cy ne budes moja rybka za mnov banaváti. 

Golováczkij III, 116. (40). 
vagy : Katiyj mná vozmete, ne pobánujete. Golov. II, 702. 

Nagy tért hódított e szó a tótban i s ; mert a tót népdal azt 
tartja: Sanuju banuju, i budu, banovac, 

Ze saleni rozum ne znal som chosnovac. 
A rutén magyar ragozással is használja, midőn azt mondja: 
Nem bánom, zá panom. 
25. bántani beleidigen, kránken: a ruténban sok szó van o 

ogalomra, de azért a bántavati is elkel. 
26. bányász bergmann : r. bánás. 
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27. barát freund: r. megszólításképen: barátom, stosj 
zdhaddv! 

28. barátság freundschaft: r. baraccag, híven a szónak m. 
kiejtése szerint. Uhu prapav by 'sj, tát ne serdisjá, a daj ruku na 
baraccag. Helyenként fáracca~g-na,k is ejtik, holott rutén szó is 
van rá. 

29. barna braun: r. barna, bártiástyj. 
Bűd Ndsía, Hricj barna, 
Sprjaieme jich do járma. Népdal Beregmegyéből. 
30. bársony sammet: r. harsan, harsan. A belőle képezett 

melléknév: bársunkavyj. 
31. becsülni, becsleni schátzen, taxiren: r. becelováti és 

bicdlaváti ; személyekre vonatkozik ép úgy, mint tárgyakra. 
32. becslés schátzung: r. becetis. A bíráskodás egyik lénye

ges része; belőle van képezve becelisnyj. 
33. béke friede: r. csak ily alakban fordul elő : békéven; 

pl. Zive sobi békéven. 
34. béllés íutter (am kleide): r. hetis. Használatos még a 

németből átvett futro is. 
35. béres knecht, ackerknecht: r. béres. 
Moi styri voly, ja pel'a vas béres. Golov. III, 422. (176). 
Nagyon meggyökeresedett szó; belőle van képezve : béreska 

= béresné, béresiti = béreskedni, és bérescuk = kisbéres. 
36. bérfa (leiterstützen am wagen): r. bérfá< A nupdk chlope 

mírkaj, o by \y bérfa nezlomiv. 
37. betyár betyár: r. heiár. Mint lónak a neve is igen 

gyakori. 
38. bezzeg fürwahr: r. bezeg. A ki minduntalan él véle, 

annak bezegá a neve. 
39. bika stier: r. bika. Visszakölcsönzött szó, s átalánosan 

el van terjedve. 
40. bírni ertragen: r. béravdti. Colovíce sta 'sj zavaziv, tat' 

ne bérujes tütko. 
41. bíró richter: r. bérőv. Nagyon mindennapos szó. 
Ne dájtesja poimati 
Béravavi v rucki. Golováczkij III , 237. (111). 
Belőle van képezve: hérüvka = bíróné, [bériivskyj — bírói, 

képzett ige: bérüvstva = bírói tiszt. 
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42. bitang (ember) taugenichts, lump: r. bétángá. A tőle 
képzett ige : bétdngavati = bitangolni. 

43. bízni vertrauen: r. bézaváti. Nagyon elterjedt szó. 
Származékai: bézavátisja = bizakodni, bézüvnyj = bizonyos, biztos. 

44,, bizony wahrhaftig : r. bizon. Bizon ták ata na svít'i. 
45. biztos commissár: r. biztus. 
46. bocskor riemenschuhe : r. bockür. Posol by 'fii ku milej, 

ne mam lem bockuri. Golováczkij III, 410. (157). 
47. bodnár böttcher: r. badnárj. Badnáriti .— bodnáros-

kodni. 
48. bogár káfer : r. bugára. 
49. bojtár hirtenjunge : r. bojtárj. Hozzátartoznak : bojtarjká 

= bojtárné, bojtáriti = bojtárkod ni, bojtarskuj = bojtári és bojtar
cuk = kisbojtár. 

50. bokréta federbuscli: r. bokréta, bagretá, pakrejdd. Golov. 
IV, 414; pokréjdecka tri verchi. Gol. III, 426 (190). 

51. bolt gewölbe, kaufladen : r. bovt, bot. 
Pild by sjá zhorilocka . 
V Sihot'í va boi-t'í. Golov. II, 424 (542). 
52. boltos kaufmann, krámer: r. bótas. 
53. borház weinhaus: r. borház. 
Íz kiékerty, z borháza 
Teperj Jiglá dokázu. Golov. III, 426 (190). 
54. bő (bév) reichlich: r. bivnyj. 
Vsitko ndm bivno, 
Lem capndrja nam ne vidna. Golov. IV, 404 (20). 
55. bugyiláris brieftasche, geldtasche: r. budíláras, bu-

duláris. 
56. bunda winterpelz: r. bunda és budd. 
57. büntetni strafen: r. bintetaváti, béntetlavdti. Ez is az 

igazságszolgáltatás nélkülözhetetlen kifejezése. 
58. büntetés strafe : r. béntetis. . 

59. Czifra géziért: r. cifravdnyj. Ide tartozik cifravdti = 
czifrázni, — sjá =, czifrálkodni. 

60. czifraság zierrat: r. cifraság. 
61. czigányhal schleihe: r. cigánhál. Daze 'm velikaha 

cigánhálá imiv. 
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62. czimbora kamerád: r. eimbará. A de tvüj cimboi'á í kér
dik a magányos cséplötől. 

63. czimer zeicben (dem vieh eingebrannt) : r. cimerj. Pri-
pekli nő, vala cimerj. Cimerjavőnyj, cimerjavatyj = czímeres. 

64. czipó kleines weissbrot: r. cjipüv, ficjiiv. Eendes vásárfia 
a czipó. 

65. czövek pfahl, pflock: r. cjiveg, cjivek. 
66. czukor zucker: r. cukar. Ide tartozik: cukravati = 

czukrozni, cukravanyj — czukros. 
67. czukrász zuckerbácker: r. cukras. 
68. czupanni, czupogni schmatzen : r. caponiti és cupkati, 

cupnuti. 

69. Csákányos: r. cakanas. Golováczkij, IV, 422. 
70. csalni betrügen: r. cálavati. Nagyon elterjedt szó; ide 

tartozik: calüvnyj = csaló, csalfa. 
71. csalóka schelmisch: r. cálöka. I ty takij calöka Péter. 
72. csapni schlagen: r. cáplaváti. Hivatalos kifejezés. 
73. csapó druckstecken (am heuschober): r. cápöka. Ide 

tartozik: cápöhlti = csapófával ellátni. Nagyon kevés különbség 
van közte és a pavzina — pózna közt. 

74. csatorna kanál: r. caturná. Pud haradam na cáturni 
puzát'. 

75. csárdás: r. cárdás. Duze 'm krásna jhrála cárdas. 
76. csendbiztos polizeicommissár: r. éendbiztus. 
77. csendes still: r. cendesnyj. Gyakori szó. 
78. csengetni klingeln: r. ceiigetlováti. Használtatik dzen-

kati is. 
79. csengő glöckchen: r. cingár. Nélkülözhetetlen dísze a 

lovaknak. 
80. cserélni tauschen: r. cerjáti. Perecerjáti. Gol. IV, 419. 
81. csiga winde (zugwinde), ílaschenzug: r. ciga 
82. csidu das füllen: r. cida, ciduk, ciduca. 
83. csikó das fiillen: r. ciküv. Használtatik ezenkivül: laéá 

és lusuk is. . . ' * . . . 
84. csikós: r. cikos. Valamivel magasabb rangot jelent mint 

a konucliarj = csikós. 
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85. csipke spitzen (zum kleidbesatz): r. cipky, cüpky. Ide 
tartozik : éüpkavanyj, c'úpkástyj, cüpkánistyj = csipkés. 

86. csiriz kleister: r. ciriz; cirizaváti = csirizelni. 
87. csizma stiefel: r. cizmy és cizmy. Külömb csizmát jelent 

mint a cobüt. A népdalban igen gyakori; így : 
Mámka maja, husárj budu, 
Sárga cizmy nosit' budu ; 
Sárga cizmy, veres nadrág 
Sep menecke Mád'árorság. Munkács vidékén honos nóta. 

Vagy: Pradáv dryvá mátovány, 
Kupiv cizmy kordovány. Golov. II, 551 (29). 

Vagy: Aby cizmy ne rípíli, 
Sdrkdnt'avy ne dzvíníli. Saját gyűjteményemből. 

88. csizmadia schubmacher: r. cizmádij. 
89. csonka verstümmelt: r. canka. Eendesen csonka, törött 

pipát jelent. 
90. csődör hengst: r. cérdyrj. 
91. csúfolni spotten: r. cufálavati. Igen gyakori szó. 
92. csúfság spott, spötterei: r. cufsag. Ajbo vy havarite na 

cufsag. 
93. csutora mundstück eines pfeifenrohrs: r. cutará. 
94. csűr scheuer, scheune: r. curj. Nagyon használt szó. 

95. Darab stück: r. darab. Visszakölcsönzött szó. 
Trebá by mi darab mylá, 
By na Márjka polubild. Golováczkij III, 403 (141). 
96. daru (színű) kranichfarben: r. dáriiv, dárova, dáravistyj, 

dárola. Főleg a szarvasmarháról mondják. 
97. deres peinbank: r. deres. 
Mlinarskaha syná bijut na deresu. Golov. 111, 423 (178). 
98. dínomdánom lustgelage, saus und braus: r. dínomdánom. 

Bylá sváHbá, áj i dínomdánom. Népmese. 
99. dohány tabak: r. dohán, dogán, dovhán. 
100. döböny tönnchen: r. deben. De derzis dohán 1 Udebenif 
101. dugó stöpsel: r. dugöká. Vegyesen használtatik a 

zátická szpval. 
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102. Egészen ganz (adv.): r. egisen. A közbeszédben min
dennapi szó. 

103. engedni erlauben: engedaváti, engedlaváti. 
104. eperfa maulbeerbaum: r. éperká ; ha az eperfa gyü

mölcséről van szó, akkor: éperky. 
105. éppen just, grade, eben: r. épen. Közbeszédben gyakori. 
106. érdemelni verdienen: r. érdemlaváti. 
107. erdőbíró forstrichter: r. erdüvbirüv. Hivatalos szó. 
108. esküdt der geschworene: r. eskit'. 
109. ezer tausend: r. ézérj. Nagyobb elterjedésnek örvend, 

mint a tysjác. Ezérjráz em mu kázáv. 

110. Fakó fahl: r. fakóvá, fakavistyj, fákala. Leginkább a 
szarvasmarba színéről használják, még pedig fakava fakó ökör
nek, fákala pedig fakó tehénnek a neve. 

111. faolaj baurnöl: r.fávláj. 
112. fáradni sich bemiihen : r. fárádlaváti, fárállaváti sjá. 

Fáradlaványj, fárállaványj = fáradt. 
113. fáradság ermüdung, mühe: r. fáráccág, egészen a m. 

kiejtés szerint. 
114. faragó schnitzbeil: r. fárágüv. Vegyesen használják az 

eredeti topür szóval. 
115. fartolni rückwarts gehen : r. fartaváti, fártökáti. Na

gyon ismert szó. 
116. fa-tál hölzerne schüssel: r.fátálká. 
117. fattyú fratz : v.fátíiw. Igen kedvelt szó. 
118. fátyol schleier : r. fáial, fácelik. 
Milá maja, milá, * 
Né carná, né bílá ; 
Kupiv bych ti fáial, 
By 'sj sjá nevpálila. Saját gyűjteményemből. Vagy: Golo-

váczkij IV, 414. 
119. fazekas töpfer: jázikas. Az eredeti horcárj mellett 

ez is elkel. 
120. fedélke deckel: r. fedelká. Azt a cserépfedőt jelenti, 

melylyel a tejes köcsögöt stb. szokták betakarni. 
121. fegyver waffen : i.fedver. 
122. fejsze beil: r. Jésá. 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. x " 
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123. felpénz aufgeld: r. felpénz ; závddtok-vaii vegyesen járja. 
124. felperes kláger: r. felperes. Törvénykezési szó. 
125. fene teufel (in flüchen): r. fend, fenka, fenocka. Nagyon 

elterjedt szó. 
126. ferhécz wage am fuhrwerk: r.ferhes. A lovas szekérrel 

került a ruténokhoz. 
127. findsa tasse, schale: r. findzd. A mívelt osztály kony

hájából szivárgott a nép közé. 
128. fiók schublade: v. fióka. Együtt uralkodik a németből 

vett éufladka-y&l. 
129. fodor krause: r. fodry. Ide tartozik: fodravdnyj = 

fodros és fodriti — fodorítani. 
130. fogas kleiderrechen: r. fogas. 
131. fogó zange : v.fogavy. 
132. fojtani ersticken: r.fojtaváti. Van ugyan szláv szó erre 

a fogalomra, de hát így «szebben*) hangzik. 
133. fojtás vorschlag zur ladung: v. fajtáé. 
134. font pfund : v.funt. 
135. forgató (kilincs): r.forgitá. 
136. forgó federbusch: r.forgüv. 
Ej éécé söbí záloza 
Forgiiv premilenyj. Golov. III, 412 (158). 

Vagy: Zd kalapom tri növiforgavy. Golov. III, 424 (182). 
137. forgós drehbar : r. forgóényj. 
138. forspont vorspann : r.farspant. 
139. főispán obergespan : Y.fiiispan. 
140. füge feige : r. figá. 

141. Galiba hinderniss, schwierigkeit: r. galiba. Minden
napos szó. 

142. gatya unterhosen: r. gZdá = gatyaszár, és gdt'i = gatya. 
Ojtdkjaha l'úbilá, 
Sta mu gát'i nasila. Saját gyűjteményemből. 
143. gaz kehricht, mist: r. gaz. 
144. gazda hausherr: r. gazda. Ide tartozik: gázdyná = 

gazdasszony; gazdíivstva = gazdaság; gazdavati = gazdálkodni. 
145. gerenda balken: r. gerenda. VisszakÖlcsönzött szó. 
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146. gőzös dampfmaschine: r. gőzös. A vasút hozta be; 
jelenti a gözmozdonyt is, meg a vonatot is. 

147. gubics, gubacs knopper : r. gubic. 
148. gulya rindheerde: guta. A legelő ökörnyájat jelenti. 
149. gulyás viehhirt: r. guXás. Jelenti 1. a gulyáshúst, 2. a 

gulyást, a gulya őrét. Ide tartoznak : gul'áska = gulyásné, guXüs-
cuk — kis gulyás; gul'ásiti = gulyáskodni. 

150. guta schlag, schlagíluss: r. guta. Gyakori szó, verse
nyez Sifene-vel. 

151. Gyalázni schmáhen, tadeln: r. dalázavdti, d'álázlavati. 
152. gyalu hobel: r. d'alüv. Versenytárs nélkül," mert a 

hobel' csak a tótok közt járja. 
153. gyeplő lenkseil: d'áplüv. 
154. gyilkolni mordén: r. dílkaváti, dílkalavati. 
155. gyilkos mörder : r. dílkas. 
156. gyócs (gyolcs) leiiwvand: r. d'ovc, doc. 
157. gyöngy perle: r. dond'. 
A kosaid d'ond'ovd 
Sdma verclúvcova. Golov. III , 493 (1). 

Vagy: TCiká 'in byla jak dond'bíla. Saját gyűjteményemből. 
158. győzni im standé sein: r. dívzavati.-
Perebacte cesni lude, bo híj ahá, ne d'ivzuvu. 

159. Hajó schiff: r. hajiiv. 
160. halász íiseher: r. halas. Vegyesen fordul elő rybarj-Y&L 
161. hám pferdegeschirr: r. ch%ml.. Ide tartozik: chamati = 

befogni a hámba. 
162. hámfa zugscheit: r. hamfá. 
163. hamis falsch : r. hamisnyj. Ide tartozik: hámisstva = 

hamisság. 
164. hámor hammerwerk: r. hamar. 
165. hant rasen: v. hanta. Határdombot jelent. 
166. hánytató brechmittel: r. hantdtüv. 
167. háti kosár tragkorb: r. háti kosár..Munkács vidékén 

divatos. 
168. hazudozni oft lügen: r. hazudozlavati. Szükség nem 

volt rá, de így czifrább. 
18* 
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169. hetivásár wochenmarkt: r. hetivásár. 
170. heverni faulenzen: r. heverjaváti. 
171. heverős liegend: r. heverjüvsmjj. Mind a kettőre van 

megfelelő rutén szó. 
172. hiába vergebens, umsonst: r. hijábá. Nagyon kapós; 

lásd győzni mellett a példát. 
173. hintó kalesche: r. hintiiv. 
174. hír gerücht, ruf: r. hérj. "Nagyon sok a pártolója. Ide 

tartozik : kéreti = hírleni; izhéréti = elpusztulni, elveszíteni. 
Elöljárókkal összetéve igen gyakori. 

175. híres berűhmt: r. héresnyj. 
176. honvéd r. honvéd, hónvedá. 
177. hóhér scharfrichter: r. hovhérj, hovherá. 
178. hordó fass: r. hordüv, ord'ív. Golov. II, 280 (64). 
179. hunczut húndsfott: r. huncut. 
180. húszas zwanziger : r. husas, husaéik. 
Teperj idu s Krecunová 
Tá husasik mínu. Golov. II, 428 (563). 

Vagy : To ne skadá husas dati 
Fajníj maladicjí. Golov. III, 431 (191). 

181. Inas bedienter, lehrjunge: r. inas ; inasiti = inaskodni. 
182. ispán gespan: r. ispán. Visszakölcsönzött szó, ha 

ugyan az ispán zupán-tól ered. 
183. itcze die halbe (maass): r. icjá. 
Unesu ty, Zóna mojá, 
Jednu icju pivá. Golváczkij III, 237 (110). 

184. Jámbor fromm, sanft, zahm : r. jámharnyj. Ne büjtesja 
ho, du£e jámharnyj. 

185. járás bezirk: r. járás. 
186. járásbíró bezirksrichter: járásbérőv. 
187. járó (hely): r. járiiv. Eendesen rést jelent a sövényen, 

a melyen a háziállatok átjárnak a szomszédba. 
188. jószág vieh: r. jöság. Ugyanezt jelentik chudobá és 

marha. 
189. juhász scháfer: r. juhás. Igen elterjedt szó; Galicziá-

ban is ismerik. 
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Zapiskaj, zadurkaj . . 
Miij milyj juháse. Golov. II, 23i2 (73). 

100. Kalap lmt : r. kalap. A kalapnak több neme van a 
ruténban, jelesül: kleban, krysana ós kápel'uch, a kölcsönzött szó 
minden finom kalapot jelent. Igen gyakori szó. 

Ci jesj mi uvilá zá kalap pérecko? Golov. III, 422 (177). 
Vagy lásd & forgó mellett idézett példát. 

191. kalapos hutmacher: r. kálápas. A kálápas akár dur
vább kalapokat is készíthet. 

192. kályha kachel: r. kal'ha. 
•193. kancsó krug : r. kancüv. 
194. kandalló kamin: r. kándálüv, kándálüvka. Mind a 

három szó a müveit osztályoktól ment át a néphez. 
195. kantár halfter: r. kantár, kantárj. 
Cervenyj kantárj, sivyj kon. 
Pol'ubiv jem d'ívca, Boze moj. Golov. III, 434 (204). 
196. kapás hauer: r. kapás. 
197. kapocs heftel: r. kápcá. Ide tartozik: kápcáti = 

kapcsolni. 
Bo ná mojem bocku sábla pri kápcáná. Golov. III. 116 (40). 
198. kapó (labdajáték neve): r. kápüv. 
199. karfa lehne: r. kárfá. 
200. karika ring: r. káriká. 
201. karikás hetzpeitsche: r. karikás.-
202. kártyázni karten spielen : r. kartazlováti sja és kárt 

jhráti. 
203. kaszálló (rét): r. kásállüv, kásálüv. 
204. kaszás máher: r. kásás. Kaszás csillagot is jelent. 

Az eredeti szó kasecj, de a magyar képzővel való kásás is nagy
ban járj a. 

205. katona sóidat: r. kátuná, kátoná. 
Sce *m sjá ne zverbovál, 
Uze 'm kátoná cok. Golov. III, 121 (48). 
Ide tartozik: kátunstva = katonaság; idti u kátuny = Kato

nának menni 
206. kavardálni oft umrühren: r. kavyrdáti. 
207. kefe bürste: r. kefá. Kefaváti = kefélni. 
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208. kenőcs, kenő sa ]be: r. kenöc, kena. Főleg összetételek
ben fordul elő, mint : sekerkenöc, hajuskena. Helyenkint a szerbek 
is használják, a mint viszont a magyarok a kulimáz-t. 

:•• 209. kerítő (kerülő): r. kerejtiiv. Csősz, erdőkerülő értel
mében. 

Jáká bílá saracecka 
W Ta, na kerejtavi. Golováczkij IV, 407 (60). 

210. kert garten: r. kert. 
211. kertész gártner: r. kertes. Nagyon gyakori mind a kettő. 
212. kés messer: r. késák, több más «kés»-szó mellett. 
213. kesely bunthaarig: r. keselistyj. Nagyon gyakori. 
214. keserves bitterlicb: r. keservesnyj. A keserű állapotot 

nélküle talán ki sem lehetne kifejezni. 
215. kétszeres mangkorn: kétsereská. 
216. keverni zum zweiten male ackern: r. kiverjováti. 
217. kisasszony früulein: r. kisásonká, kisásonká. Egyedül 

uralkodik. 
218. kis kert: r. kiskert. 
U kiskert'i saláta, 
Krásná d'ívka boháta. Saját gyűjteményemből. 

Vagy : Pakrejdecká tri verchi, 
Vcera vecár z kiskerty. Golov. III, 426 (190). 

219. kivánni wünschen: r. kivenavati. 
220. kocsi kutsche: r. kocijd, kociha. 
221. kocsis kutscher: r. koéis. 
Oj papava Marisa, 
Pal'ubilá kocisá. Saját gyűjteményemből. Vagy Golováczkij.-

nál: IV, 422. 
222. konda sauheerde: r. kondd. Jelentménye módosul, a 

mennyiben a ruténban nem csürhét, hanem kandisznót jelent. 
223. kondás sauhirt: r. kondás. Kondás ödalam, a svini 

sejelam. Vagy pedig: Isav kiin arsagam pa vágású, á zá nim kon
dás z fésov, á svíní sijelam. Ugocsában. Nagyon ismert szó, épp 
úgy mint az eredeti svinárj. 

224. kopó jagdhund: r. kopiív, kápüv. 
225. koporsó sarg: r. koporsüv. A festett koporsó koporswv. 

A nem festett csak : derevisce. 
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226. korcsmáros schenkwirth: r. korémáros; az eredeti 

korémar) is használtatik még. 
227. korhely sáufer : r. koriul. 
Ne ehod'ty dívoéka, korhelem, korhelem. Golov. III, 427 (193). 
228. kórság sucht: r. köság, kösák. Mindennapi szó. 
229. kostök takaksbeutel: r. kostük. 
230. költeni ausgeben, verzehren: r. keltaváti. Több érte

lemben, úgy mint a magyarban, a mennyiben á rutén is nemcsak 
a pénzt költi el, hanem az ételt is. 

231. költség ausgabe, kosten: r. keiéig, kel'éik. 
Teperj by nam sjá bráti do svítá, tá nam treba ná ketcik 

dudküv. Golov. IV, 422. 
232. kövér fett: r. kiverjnyj ; kiverjná zeml'á = kövér föld. 
233. követ der abgeordnete: r. kivet. 
234. követválasztás wahl: r. kivetválástás. 
235. kurta kurz : r. kurtyj. 

236. Láb fuss: r. lába. Az embernek van noha-ja,, a többi 
állatnak csak : lába~-]&; bár a népdal azt tartja, hogy: 

Aj chvat zaba ta za labu, 
Ta na pisku vddrjsjá. Golov. II, 444. 

Vagy : S^dkij tdkij chromolaba 
Trjáse za d'ívkámi. Golov. II, 426 (550). 

23.7. lábas : r. lábas. Minden lábas serpenyőnek lábas a neve. 
238. lakatos schlosser: r. lákátas. 
239. lámpás laterne : lámjiás. 
240. lapos flach: r. lápas, lopus (fláche); lapusistyj, lápu-

sistyj. 
Puséa kona va stávu, 
A kün po lopusu. Golov. II, 443. • 
241. laska nudeln : r. láská. 
242. legény bursche : r. légin, led'in. 
Nádo mnoju molodaju 
Dvá legíni bjutsjá. Golováczkij III , 219 (85). Galicziában is 

ismerik. 
243. lencse linse: r. lenéá. 
244. lógatni in schwingung setzen, schlenkern: r. lőgáti. 
245. lógós beipferd : r. lögösnyj. 
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246. lomozni unter einander werfen : r. lomozavati, lomoz-
laváti. 

247. Magyar ungar: r. mád'dr. 
248. májas leberwurst: r. májas. 
249. makkos (makkal beültetett hely, fiatal tölgyes): r. 

mákaé. 
250. maradás das bleiben: maradás. Ne májeé tuj maradás. 

Közbeszéd. 
251. marha vieh: r. marha. 
252. marokvas achsenblech: r. marakvá-é. 
253. mártani tunken, tauchen: r. mártaváti. 
254. mártás sauce : r. martai. 
255. méltóságos hochgeboren: méltóságáé, mcltoságaényj, 
256. ménes gestüte, stuterei: r. mineé. 
257. mentség ausweg: r. menőig. 
258. méreg gift: r. mireg. 
259. mérés (megmért föld, kimért rozs stb.) : r. mireé. 
260. mestergerenda querbalken, dur'chzug : r. mestergerenda. 

Használtatik még: meéterniejá. 
261. mesterség handwerk: r. mesteréig. Szélesebb elterje

désnek örvend, mint a remeslo. 
262. meszely seidel: r. mesél'. 
263. mindjárást sogleich: r. mindaráét. 
264. mosogató spülgefáss: r. mosogátüv. 
265. mulatni sich unterhalten: r. mulátováti, midátlaváti. 
266. mulatság unterhaltung: r. muláccág. 
%67. mutató zeiger: r. mutátüv. 

268. Nagyságos hochgeboren: r. náccágoé, náccagaényj 
naccágoéká = nagyságos asszony. 

269. napló tagebuch: r. nájd'dv. Tám stújit' u náplovi. 
270. napszám tagarbeit, taglohn : nápsám. 
271. napszámos taglöhner: r. napsámoé. 
272. nemes edel, adelig: neméé, riames (Ugocsában). 

273. Nyakravaló halstuch: r. nákráválüv. Szükség ugyan 
nem volt rá, de a czifra beszed el nem lehet nélküle. 
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274. nyakló halsriemen; r. nákliiv. 
275. nyalka geputzt: r. ndlká, nálkástyj, nálkánistyj. 
Ne biidujá kálam brysti. 
Musit' mene milyj resti, 
Valikami kájlástymi, 
Zd legínmi ndlkástymi. Saját gyűjteményemből. 
276. nyargalni rennen : r. nárgálaváti. 
277. nyerni gewinnen : r. nirjaváti. 
278. nyereség gewinn: r. neresig. 
279. Nyir, Nyírség: r. N'érj. 
280. nyomtatni austreten lassen : r. mintetlováti. 

281. Olaj öl: r. áldj. 
282. oldalas rippenstück: r. ödalas. 
283. orgona (syringa vulgáris): r. arganá, argany, 
284. ország land, staat: r. arsag. orsag. Országot is, meg 

országutat is jelent. 
Sta viin ut'ék, sto ut'ék 
íz orsagu svojeho. Golov. III, 132 (67). 

.285. Pajtás kamerád: r. pajtás. Ide tartozik: pajtaska = 
nőpajtás ; pdjtdsiti = pajtáskodni. 

Oj tdrn pajtás, podojmi, 
Skoda mojej pokrejti. Golov. III, 426 (190). 

Vagy : Pej pajtás palenkw 
L'ubl'u tifrájirku. Saját gyűjteményemből. 

286. palacsinta pfannenkuchen : r. pálácintá. 
287. palacsintasütő: r. pdlácintásütöv. Mind a kettő a mű

velt osztály konyhájából került a nép közé. 
288. palánk planke: r. palánk, palának. 
289. pántlika bánd : r. pántlik. 

. Suf pa nej pántlicki 
Jak ná nebi zvizdocki. Golováczkij IV, 423. 
290. paprika : r. páprigá. 
291. párna polster: r. párna. 
292. patyolat feine leinwand : r. jiátolat, fát'olat. 
293. pedig aber : r. pedég. 
294. pengő achsenring: r. pengévka. 
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295. pergelni brennen, rösten : r. pergelaváti. 
296. pergő' glöckchen : r. pergüv. 
297. piczi, picziny, piczinke sehr klein: r. picjinkyj; pic-

jindyj. 
298. pipás raucher; r. pipás. 
299. pipaszár pfeifenrohr: r. popisárá, pipasára. 
300. pipavájó pfeifenráumer: r. pipaváj. 
301. plajbász bleistift: r. plájbás, fiajbás. 
302. polgár bürger: r. pögárj. 
Ne jedná pögárjká 
Zá pögárjom pláce. Golov. III, 549 (24). 
303. pohár trinkglas : r. pohár, puhar. 
Puháry spovnájte 
Druhim padávájte. Golov. III , 506. 
Ba cei'vena vina 
U paliárji skácc. Golov. II, 549 (24). 
304. pohárszék kredenz: pahársék. 
305. posta die post: r. pastá. Postát s olykor postamestert 

is jelent. 
306. pótolni ersetzen : r. pötalaváti. 
307. pótlék (p. adó) nachsteuer: r. pótlék. 
308. potyka karpfe: r. pat'ká. 
309. próba probe : r. prabá. 
310. próbálni probieren: r. p>röbálavati. 
311. prókátor advokat: r. prökátar. 

312. Ráadás zugabe: r. rádás. 
313. rabolni rauben : r. ráblaváti. 
314. rakás haufe : r. rakás. 
315. rántani einbrennen (pl. geraüse): r. rántaváti. 
316. rántás einbrenn : r. rántás. 
317. rántotta (rátotta) eierspeise, eierschmalz: r. rátatá. 
318. ráspoly holzfeile, raspel: r. ráspii. 
319. rekesz, rekeszt abgesperrtes fach : r. rekest. 
320. reszelni reiben: r. resel'aváti. 
321. reszelő reibeisen : r. resel'iiv. 
322. rét wiese : r. rét. 
323. rojt franse : r. rojtá. . 
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324. rovás kerbstock : r. ravás. 
Ja sjá mávu z ravasam: . : . 
Pride gazda z bötkásam. Saját gyűjteményemből. 
325. rőf elle: r. réf. 
326. rúd deichsel: r. rud. : 

327. Sáfár schaffner: r. sáfárj; sáfáriti = sáfárkodni. 
328. saláta salat: r. saláta. 
U kiskerü saláta. Saját gyűjteményemből. 
329. sámfa stiefelholz: r. sámfa. Idetartozik: sámfováti = 

sámfázni. 
330. sarkantyú sporn : sárkántíiv. 
Ali cizmy ne ripili, 
Sárkániavy ne dzvinili. Saját gyűjteményemből. 
331. sárkány drache: r. sárkán. 
332. saroglya schragen: sárágli. 
333. sarok, sark angel, thürangel: r. sárká. 
334. sáska heuschrecke: r. sáska. 
335. serpenyő pfanne: r. serpenüv • serpinká. 
336. sódar schinken : södyrj. 
337. sógor schwager: sógar. Ide tartozik: sögarina = sógorné, 

sögarstva = sógorság. 
338. sopánkodni klagen: r. süpátisjá. 
339. sor reihe: sar. Ánu lem zá saram. Közbeszéd. 
340. sorozás registrirung (rekrutirung): r. sorozás. 
341. spárga spagat: spárga. Ruhaszárító kötelet jelent. 

342. Szabó schneider: sábiiv. 
Nesi da sábová, sábiiv ti rozpustit'. Saját gyűjteményemből. 
343. szakács koch: r. sákác. 
344. szakajtó backkorb : r. sákájtüv, sákájtüvká, sákástüvká. 
345. szakmány tagwerk: r. sákmán. 
346. szállás quartier: r. sáláé. 
347. szamár esel: r. somár. Golov. IV, 416. 
348. számadó rechnungsleger : sámádüv. 
349. számolni rechnen: r. sámalaváti. 
350. szánni bedauern: r. sánaváti. 
Dabrá tata írná, sta mu£á sántije. Golov. III, 409 (153). 
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351. szár (csizma-szár) stiefel-röhre: r. sara. 
352. szárcsa blassente: r. sarca. 
353. százalék procent: r. sázalik. 
354. szeglet: r. segelet. Háromszögű kendőt is jelent. 
355. szegény arm: r. segin. A segin chiulabnyj vzjav ta i 

perevez. Golov. IV, 420. — Szegény legény — segin légin. 
356. szerszám werkzeug: r. sersámá. 
357. szerteszéjjel überall herum, zerstreut: sertescjel. Svini 

razyjslisjá sertesejel pa hátárjí. Közbeszód (beregmegyei). 
358. sziget insel: r. sihat. 
359. szobaleány stubenmádchen : r. sobajánká. 
360. szolgabíró stuhlrichter: r. sögábirüv. 
361. szokás gewohnheit: r. sachtás; sachtaváti = szokni. 
362. szorítani pressen : r. suritlaváti, suritaváti. 
363. szükség noth : r. sukség. 
364. szurdék schlupfloch, winkel: r. surdék. 

365. Tábla tafel: r. tábla. 
366. táblázni (be-t.) intabulieren: r. táblázaváti, zátáblá-

zaváti. 
367. tálas schüsselschrank: r. falai. 
368. tálka schüsselchen: r. tálka. 
369. talp sohle: r. talpa. Talpavati, tálpovác = talpalni. 
Dálo sebe talpovac 
£eby malo táncovác. Golov. III, 425 (184). 
370. talpalás das sohlen: r. talpalás, tálpavas. 
371. talpalni besohlen: r. tálpálaváti, talpavati. 
372. táltos (t.-ló) zauberpferd: r. tátas. 
373. támadni fneki támadni): r. tamedlavati. Hegyes vidé

keken használják (Tyuskán pl.). 
374. tanács rath : r. tanáé. 
375. tanácsos rath, rathsherr: r. tánácas. 
376. tányér teller: r. tánir. Csak czifra beszédben. 
377. taréj spornrádchen: r. táreká. 
378. tárgyalás verhandlung : r. tárd'alás. 
379. tárgyalni verhandeln: r. tárd'álaváti. 
380. telek grundstück: r, telek. 
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381. telekkönyv grundbuch, kataster: r. telekiina (telek
könyvi hivatal). 

382. temető friedhof: r. tenetüv. 
Oj kukálá zázulejká 
Tá na tenetoví. Golov. IV, 497 (50). 
383. tengely achse : r. téngél. 
384. tézsla zugstange, hilfsdeichsel: r. tézlá. Visszakölcsön-

zött szó. 
385. tengeri kukuruz: r. tengericjá, kendericjá. 
386. tiltani verbieten : r. tiltaváti. 
387. timsó alaun: r. timsiiv. 
388. tiszt officier : r. tist. 
389. tiszttartó hofrichter, verwalter: r. tistártüv. 
390. tokány (eine fleischspeise: geschmortes schaffleiseh) : 

r. takán. (A ruténban kukoricza-liszthöl készült gombóczot jelent.) 
391. toldani zusetzen, anstücken : r. tödaváti. 
395. toldás das zusetzen: r. tödas. 
393. topánka schnürstiefeZ: r. tapánka. 
394. tölcsér trichter: r. tivcárj. 
395. töltés damm: tüvtes. 
396. törvény gesetz : r. tiirven. 
397. törvényszék gericht: r. türvensek, tiirmhísek. 
398. trombitás trompeter: r. trumbitás. 
399. tromf trumpf: r. tronf, tranf. 

400. Unni überdrüssig werden: r. vnaváti. Legkinkább ösz-
szetételekben, pl. návnaváti. 

401. úrfi junker: r. urji. 
402. ürmös wermut-wein: r. ümeá. 

403. Vadászni jagen: r. vaddsiti, vadaska = vadászat. 
404. vaczok láger : r. vacak. 
405. vágás schlag (holzschlag): r. vágás. 
406. vágókés hackmesser: r: vágókéi. 
407. vakolni maltern, mit mörtel anwerfen: r. vakalavati, 

vákaváti. 
408. válasz, választ antwort: r. válási. 
409. választás wahl: r. válástás. 
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410. választani wáhlen: r. vdlástaváti. 
411. választmány ausschuss : r. valastman. 
412. valós geeignet: r. vdlösnyj. 
413. varga gárber: r. varga. 
Ne jjtíjdem za varga, 
Závaruj na boáé. Golov. III, 251 (132). 
414. vármegye komitat: r. varmed'á. Ide tartozik: varmes-

cina — megyei munka; vdrmecjkyj — megyei. 
415. vásár markt: r. vasár. Ide tartozik: vásdravdti = 

vásárolni. 
416. vasmacska anker: r. vásmacka. 
417. vég ende: meg van tartva egy falu nevében: Ras-

végava = Orosz vég (Munkács mellett). 
418. véka scheffel: r. víka. 
410. viganó frauenkleid : r. vígan. 

420. Zacskó beutel: r. záckiiv, ídcküv. 
421. zseb sack, tasche : r. zeb. 
422. zsebbevaló sacktuch : r. zebevalöká. 
423. zsúp schaub (stroh): r %up. 

Az itt felsorolt 423 szóhoz csatlakoznak még azok, a me
lyekkel a rutén paraszt háziállatait szokta megnevezni. De ezen 
elnevezések is fogalmas szók, mert bizonyos jegyek kívántatnak 
meg, hogy a házi állat ezt vagy azt a nevet kapja. 

Kezdem az ö k ö r neveinek felsorolásával, a mennyiben a 
rutén parasztnak fő háziállata az ökör. 

A magyarból átvett leggyakoribb nevek ezek: 

1. Bimbó: r. bimbava. 9. Kajla: r. kajla. 
2. Bodor: r. badara. 10. Körmös : r. kormosa. 
3. Bojt: r. bojté, bojta. 11. Rendes: r. rendem. 
4. Csákó: r. cíikavá. 12. Szarvas: r. sarvasá. 
5. Csengő: r. céngéva. 13. Szennyes: r. senesá. 
6. Fakó: r. fákava. 14. Szilaj : r. sildjd. 
7. Gyöngyös: r. dondosá. 15. Szőke : r. sivka. 
8. Hegyes: r. hed'esa. 16. Virág: r. virjagd, virága. 

Ezek kétféle alakban használtatnak: 1. Tökéletesen magyar 
alakban, tehát változtatás nélkül; t. i. akkor, mikor h í v ó l a g 
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szólnak az ökörhöz, pl. ne hed'es! cále seúes ! stb. 2. Változtatott 
alakban, ha nem hívólag szólnak az ökörrel, tehát: müj hedeia1,' 
miij virjágá stb. 

Virág nevet visel az olyan ökör, mely fehér színű ós fehér 
szarvú; bodor-nsk fehér a színe, feketék a szarvai; fehér színű, 
sárga szarvú -— csengő ; ha piszkossárga vagy fakós a színe, lesz 
a neve fakó stb. 

A t e h e n e k nevei nem igen mutatnak eredetiségre, mert • 
rendesen csak nőnemű képzővel átalakított ökör-nevek; kivételt 
tesz a «tündér» túndürá név, melyet a kiválóan szép, fehérszínű 
magyar tehenek szoktak kapni. 

Hátra vannak a 1 o v a k. A leggyakoribb magyar nevek 
ezek: hársán, bátar, betár, bujdas, cillag, cilla, cinos, deres, kedves, 
modár, sajö, sárga, sikra (cikra), tüzes, vidám. Összesen 15. 

Minthogy az ökör-nevekből a fent közölt jegyzékben elő
fordul 2, a lovak neveiből szintén 2, a háziállatok nevei*) 27 szó
val szaporítják a magyar elemeket, a melyek száma e szerint 
450 -re rúg. 

Van köztük 436 eredeti magyar szó, 14 pedig visszakölcsön-
zött. A visszakölcsönzöttek ezek: 

ablakas: ablak =: szl. oblok-ridk magyar s képzős szárma
zéka j ándál: magyaros alakja a szláv angel-nek, mely = gör.-lat. 
angelus ,- szlávos alakja a ruténban: ánhel \ astalas: asztal = szl. 
stol-tő\ | bika: m. bika = szl. byk, a-val megtoldva | cákánas: m. 
csákány, megtoldva s képzővel | darab: m. = szl. drobj, drob \ 
gerenda : m. gerenda = szl. greda \ ispán : m. ispán = szl. zupán \ 
kapás'- m. kapás, ettől: kapa: v. ö. szláv kopat ásni | kásás: ín. 
kaszás, ettől: kasza — szl. kosa \ karcmáros : korcsmáros, magy. s 
képzővel megtoldva = szl. krcmárj \ párna: m. párna == perina \ 
pipás: pipa& szláv útján került idegen szó (Miklosich, Slav. El. 
391 sz. | teÜá: m. tézsla = szl. (tót) iazadlo. 

'•'•') Egyéb háziállatokat (sertést, kutyát, macskát stb.), kivéve a kutyát, 
néni igen szoktak néven nevezni; a kutyát pedig rendesen rutén, kivétele
sen német nevekkel hívják. • 
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Továbbá van még egy nevezetes kölcsönzés, melyről eddig 
nem szóltunk, s ez a magyar s (s) k é p z ő n e k átvételében áll. 
A szláv nyelvekben s mint képző nem szerepel, míg a ruténban 
igen gyakori. Például: jama-hól ja más ; bötká-ból bötkás ; varat
bői vártáé stb. 

Fentebb mar megérintettem, hogy a rutén nyelv a magyar
tól sok i g é t is vett át, összesen vagy 50-et. Érdekes, hogy ezen 
igék közül többet megtalálhatni a t ó t nyelvben -is, mint magyar 
eredetű kölcsönszót. Az igéknek ezen átvétele azt mutatja, hogy a 
magyar nyelv a ruténra igen erős hatást gyakorolt és még folyvást 
gyakorol. Pedig e dolgozatban nagyon keveset említettemxföl az 
úgynevezett «disztingvált» beszédből, mely is abban áll, hogy az 
illető beszéllő mentül több idegen — kizárólag magyar — szót 
kever "beszédjébe. Ha feljegyeznök a ((disztingvált)) beszédben 
előforduló magyar elemeket, az átvett magyar szók száma bíz
vást kitenné azt az összeget, melyben Miklosich a magyar nyelvbe 
átment «szláv elemeket» megállapította. 

Ezek után nem lesz talán fölösleges még a szerint is cso
portosítani a kölcsönzött magyar szavakat, a mint szakok vagy 
fogalomkörökhez tartoznak. 

1. T ö r v é n y k e z é s ós p o l g á r i é l e t . Ide tartoznak: 
becsei, becselés, bíró, biztos, büntet, büntetés, csendbiztos, esküdt, fel
peres, főispán, járás, járásbíró, költség, követ, követválasztás, pótlék, 
prókátor, százalék, szolgabíró, tanács, tanácsos, tárgyal, tárgyalás, 
telekkönyv, törvény, törvényszék, választás, választmány, vármegye. 

2. K a t o n a s á g : ágyú, fegyver, honvéd, katona, tiszt, trom
bitás. 

3. M ű s z e r e k , g a z d a s á g i e s z k ö z ö k , h á z i e d é 
n y e k : ásó, balta, csákány, döböny, dugó, faragó, fatál, fedélke, 
fejsze, ferhécz, findzsa, fiók, fogas, gyalu, itcze, kályha, kancsó, kan
dalló, karfa, karika, karikás, kés, lábas, lámpás, láncz, laska, me
szely, olaj, palacsintasütő, pengő, pohár, pohárszék, szakajtó, szer
szám, tábla, tálas, tálka, tölcsér, vágókés*, véka. 

3. I p a r o s o k , i p a r i s k e r e s k e d e l m i c z i k k e k : 
ablakos, akó, antalag, asztalos, bádog, bádogos, bagaria, bakancs, 
bányász, bársony, bocskor, bodnár, boltos, bugyiláris, bunda, czipó, 
csnkor, czukrász, csengő, csiga, csipke, csiriz, csizma, csizmadia, 
csutora, faolaj, fátyol, fodor, fogó, forgató (kilincs), forgó, gatya, 
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gerenda, gabics, gyeplő, gyolcs, gyöngy, hám, hámja, hánytató, hintó, 
hordó, inas, kalap), kalapos, kantár, kapocs, kefe, kenőcs, kocsi, kos
tök, lábas, lakatos, marokvas, méreg, mutató, nyakravaló, nyakló, 
oldalas, pántlika, paprika, párna, patyolat, pengőké, pipaszár, pipa
vájó, plajbász, ráspoly, reszelő, rojt, rúd, sámfa, sarkantyú, saraglya, 
sarok, serpenyő, spárga, szabó, szár, talp, tányér, taréj, tengely, 
tézsla, timsó, topánka, ürmös, varga, vasmacska, viganó, zsebbevaló. 

4) Á l l á s , f o g l a l k o z á s , t i s z t : árendás, bácsi, béres, 
betyár, bitang, bojtár, czimbora, csikós, erdőbíró, fattyú, fazekas, 
gazda, gulyás, gyilkos, halász, hóhér, ispán, juhász, kapás, kaszás, 
kerülő (kerejtüv), kisasszony, kocsis, kondás, korcsmáros, korhely, 
legény, mesterség, napszámos, polgár, sáfár, sógor, számadó, szoba
leány. 

Vannak továbbá: ingóságok, ingatlanok, ételnemek, állatok, 
ásványok, növények, ruhaneműek és dísztárgyak elnevezései, szel
lemi állapotot és tulajdonságokat kifejező szók. 

Hogyan és mi módon kerültek be a magyar szók a ruténba, 
arról bővebben szólani fölösleges. A törvénykezésnek pl. megvan
nak a maga mükifejezései, melyeket bajos lefordítani s így leg-
czélszerübb azokat egyenesen átvenni. A mi pedig a házi eszkö
zöket, piperetárgyakat stb. illeti, ezek az intelligencziával való 
érintkezés eredményei. Hogy concret esetet mondjak, több helyt 
tapasztaltam, mint oktatja a pap-kisasszony a parasztlányokat az 
egyes tárgyak neveire, hogy danolja velük a legújabb magyar 
dalokat, ha győzi türelemmel, hogy megtanítsa rá őket; ha pedig 
ezt el nem éri, lefordítja nekik a magyar szöveget, s a mit nem 
tud ruténül visszaadni, meghagyja magyarul. 

Hátra van még annak kimutatása, minő változtatásokat tett 
a rutén a kölcsönzött magyar szókon. Egy pillantás a felsorolt 
szókra arról győz meg minket, hogy legalább kétharmada változ
tatás nélkül került be a ruténba. Ezen körülményből azt lehet 
következtetni, hogy ez a nagyobbmérvű szókölcsönzés az újabb 
időkben ment végbe. — A magyar szókon tett változtatások a 
következőkben foglalhatók össze: 

1. A magyar ó és ő a dialectusok természetéhez mérten i-vó, 
w-vá, ü-vé változott á t ; pl. biruv, birüv, biriv; cenguv, cengiiv, 
cengiv stb. 

2. A vocalisok harmóniája nem tartozván a szláv nyelvek 
NYELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XYI. "^ 
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hangalaki sajátságaihoz, a rutén sem volt erre tekintettel az átvé
telnél ; pl. kefá, féná, fésá, d'áplüv, engedlaváti stb. 

3. A magyar ö, ő és é helyett szereti a rutén az t-t (w.}; 
pl. ketefik, kivet, rif stb. 

4. Egyes szavakon elkoptat valamit, pl. kösák (kórság); 
másutt meg betold valamit, pl. ársáv (ásó). 

5. A rokon hangzókat néha felcseréli; pl. báráccág, fárác-
cág ; plájbás, jíájbas. 

6. Az e hangzót szereti i-yé (H) (é) erősíteni; pl. céngüv, 
cperká, épen. 

7. Mintetlavati = nyomtatni (rozsot stb.) jócskán elüt a 
magyartól; úgy látszik, hogy nyomtat-hői előbb nimtat lett, s 
ebből azután hangátvetéssel keletkezett mintet. 

8. Egyes esetekben o-ból u lett: bogár-hói bugára; w-ből u : 
csür-hől curj. 

. 9. Az unni ige csak praefixummal: námiaváti fordul elő, 
s azt mutatja, hogy M-ból v lett. Ennek oka a hiatusban keresendő, 
melyet a rutén nyelv nagyon kerül. Efféle példát többet szolgáltat 
a kis-orosz nyelv, a melyhez a rutén is hozzátartozik, pl. Sef-
csenko Tárász egyik költeményében ez áll: I cuzomu návcájtesjá. 

10. Az átvett magyar igetőkhez -avá-fti) vagy -lavá-(ti) 
képző járul, pl. tárdal-avá-ti, enged-lavá-ti. 

Befejezésül még meg kell jegyeznem, hogy a rutén nép
nyelvben a magyar elemek felvétele még folyvást tart s ilyeneket 
évről-évre mind többet lehet benne tapasztalni. 

CSOPEY LÁSZLÓ. 



ISMERTETÉSEK ES BÍRÁLATOK. 
Ahlqvist Ág., A finn nyelv rendszere. (Suomen kielen rakennus. Tat-

kinut Aug. Ahlqvist. I.) Helsingfors 1877. 

Ez a munka, mely nálunk ismertetve még nem volt, azon 
búvárlatok eredménye, melyeket a szerző e téren az évek hosszú 
során át tett. Az előttünk fekvő kötet első része a «finn nyelv rend
szerének)), és magában foglalja a névszók képzését és ragozását, s 
a finn verstant. Ez utóbbi részszel azonban itt nincs szándékunk 
foglalkozni, mert nem tartozik szorosan a nyelvtudomány körébe. 

A bevezetésben elmondja a szerző, hogy a finn névszók mi
ben külömböznek más nyelvcsaládok névszóitól. Említi, hogy 
némely nyelvben a főnevek és melléknevek alakjukra (képzésükre) 
nézve is külömböznek egymástól, de az ugor nyelvek (Suomensu-
kuiset kielet) nem ismernek ily külömbséget; ezekben sokszor 
ugyanaz a szó főnév is, melléknév is, pl. marka nedves és nedves
ség | valkea fehér, világos és tűz. További bizonyítékul fölhozza, 
hogy a fokozás, mely más nyelvekben csak a melléknév sajátja, 
az ugor nyelvekben főneveken is előfordul; pl. a finnben: seinem-
muksi közelebb a falhoz: seind fal | lapsem2>ana kisebb gyermek
korban : lapsi gyermek | rannempana közelebb a parthoz: ranta 
part. Megvan ez a lapp nyelvben is, pl. cápeb ügyesebb, voltaké
pen «kovácsabb» : cáppe kovács = f. seppa, mely eredetileg kovácsot 
jelentett, de ebből később az általánosabb«mester, ügyes» jelentés 
fejlődött. Sőt a lapp nyelv a superlativust is képzi némely főnév
től, pl. oaivamus legfőbb ember: oaive fej. Ehhez kiegészítésképen 
hozzátehetjük, a mit Ahlqvist nem említ, — hogy a magyarban 
is lehet főneveket comparálni, mint: emberebb, gyermekebb, szégye-
nebb, rózsánál rózsább. De a főnevek ilyen fokozása nem csak az 
ugor nyelvek sajátosságának tekinthető, mert előfordul az más 

20* 
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nyelvekben is, pl. a görögben; v. ö. ypuaoo /puatorepog, aranynál 
aranyabb. 

A másik sajátság, melyben a finn névszók eltérnek az árja 
névszóktól, az, hogy a finnben nincs g e n u s . A természetes nem 
jelölésére a finn nyelvnek külömbféle módja van ; így pl. az ismere
tesebb nagyobb állatoknak nemük szerint külön nevük van (úgy 
mint a mi nyelvünkben is), pl. ori ménló és tamma kancza; más
kor meg a név elé valami nemet jelentő szó járul, pl. koiras kan, 
hím és naaras nő-, nőstény | mies férfi és nainen (összetételben 
nais-) nő, pl. mies-vieras férfivendég | nais-vieras nővendég. 

Mégis van — úgymond A. — két eset a finnben, melyek 
képzés által való genus-jelölésnek tekinthetők. Az egyik az isme
retes -tar képzővel történik, pl. Karhu-tar, Tolva-tar (a férfi-név 
Karhu-nen, Tolva-nen), Ilma-tar, Ilonga-tar stb. A másik pedig a 
-kko képzővel, pl. karjakko pásztorleány | linnakko városi nőlakos | 
nuorikko menyecske J venakko orosz nő | virakko észt nő. Erre 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a felhozott szók közül csak a 
három utolsó jelent mindig nőt; a linnakko és karjakko masculinum 
is lehet (v. ö. az utóbbira nézve Lönnrot szót., melyben első helyen 
a «herde» pásztor és «nomád» értelmezés fordul elő, s csak máso
diknak a (dadugárdspiga, deja» (pásztorleány). Külömben is ilyen 
szó alig van néhány, míg ellenkezőleg igen nagy azon -kko képzö-
jüek száma, melyeknek nincs femininum-jelentésük; valószínű tehát, 
hogy a fölhozottak is csak jelző szavak, melyek mellől a jelzett 
nőnév elmaradt, s így magukra vették a femininum-jelentést. (V. ö. 
a -kko dimin. képzőt.) 

A harmadik külömbség az, hogy a finn nyelvben nincsen 
n é v e l ő . De már ott is megindult az articulus-képződés, a meny
nyiben határozatlan névelő gyanánt kezdik használni az erás (egy 
bizonyos) és yksi (egy) szavakat, határozó névelőkép pedig a tárna 
(ez), se, tuo (az) mutató névmásokat. 

A finn nyelv tőszavai — mondja A. — úgy látszik eredetileg 
kéttagúak voltak, s valószínű, hogy a mostani egytagúak is két 
tagból vonódtak össze. A példák közt fölemlíti A. a f. kyy kígyó 
szót is s ezzel a m. kígyó-t állítja össze; azomban ez tévedés, 
mert a kyy magashangú, s így a mélyhangú kígyó szó nem lehet 
megfelelője. V. ö. Budenz, MUgSz. 29. 1. m. kígyó (kégyó), kilgyó 
— f. kaljame (nom. kaljain), kaljama. 
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Ezen bevezetés után áttér A. tulajdonképeni tárgyára, a 
n é v s z ó k é p z é s r e és ragozásra. A névszók származását (nomi-
nien synty) a következő rendben adja elő: A) Képzett névszók 
(johdannaiset), még pedig: I. cselekvő- és levő-nevek (tekijiin-ja 
olijannimid); II. cselekvési és levési nevek (teon-ja ölemuksennimiá); 
III. tulajdonságnevek (omaisuutten nimia); IV. konkrét tárgyak 
nevei (konkreetisten esineiden nimia): 1. homályos képzések (ha-
marid johtomuotoja), 2. eszköznevek (tekimen-nimityksid), 3. gyűjtő-
és csoport-szók (kollekiiveja ja ryhmdsanoja), 4. helyet jelentő 
képzések (paikallisuutta merkitsevid johtomuotoja), 5. melléknév
alakú főnevek (adjektivi-muotoisia suhstantiveja), 6. kicsinyítök 
(diminutiveja), 7. magánálló képzések (yksindisid johtomuotoja) ; 
V. melléknevek képzése (adjektivien johto): 1. homályos képzések 
(hdmdrid johtomuotoja), 2. világos képzések (selvid johtomuotoja). 
— B) Összetett szók (liitdnndiset). 

A névragozásnál (nominien taivutus) szól először az esetra
gozásról (sijoitus), azután a fokozásról (vertailu). 

Ennek az aprólékos felosztásnak természetes kifolyása az, 
hogy egy és ugyanaz a képző előfordul néha három-négy helyen 
is, külön jelentéssel, s A. mindannyiszor külön képzőnek is veszi, 
mintha nem akarná elismerni, hogy ugyanegy képzőben különféle 
jelentésben' árnyalatok lehetnek egyesülve. Innen van azután az, 
hogy munkájából nem tudhatja meg az olvasó, mely egyenlő 
alakú, de külömböző jelentésű képzők tartoznak együvé, s mi 
lehet a képzők eredeti alakja és jelentése. Azt hisszük, hogy ezt 
maga a szerző sem kutatta kellőképen, mert külömben okvetetle
nül más csoportosítást nyújtott volna; azt a dolog természete hozza 
magával. De ezt nem megrovásképen mondjuk, mert nekünk nem 
feladatunk azt fejtegetni, hogy mikép kellett volna a szerzőnek 
eljárnia, hanem csak azt, hogy mikép járt el valójában. 

Vegyük tehát a munkát úgy a mint van, és látni fogjuk, 
hogy ez hosszú búvárlatok, szorgalmas gyűjtögetés és mély átgon
dolásnak szigorú rendszerbe szedett eredménye, melyben vannak 
ugyan hiányok és hibák, de azt senki sem vitathatja el tőle, hogy 
a szerző helyes alapra, t. i. hamisítatlan, pontos adatokra épített; 
azért müve a gondolkozó nyelvészre nézve minden bizonnyal 
nagybecsű. E czikkecskének nem czélja kivonatát vagy bővebb 
ismertetését adni a munkának, hanem csak néhány oly dolgot aka-
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runk itt kiemelni és megbeszéllni, melyekre nézve a mi vélemé
nyünk eltér a szerző véleményétől. 

Mindjárt az első nomen agentis képzőhöz (-ja) egy kis pót
lással járulhatunk. A szerző ugyanis említi, hogy ez a képző meg 
van a «nyugati» finn nyelvekben és a «keletiek)) közül a mordvin
ban ; azt nem említi, hogy előfordul a zürjén-votjákban, vogul-
osztjákban, cseremiszben és magyarban is, még pedig oly alakban, 
mely a finn dialektikus alakokhoz nagyon közel áll. A mordvin
ban szerinte a képző alakja -ai vagy -i; de az -ai (<.aj^-ban 
tkp. csak -j a képző, míg az a még a tőhöz tartozik, pl. salaj tolvaj : 
sala-j és nem sal-aj. 

A. nézete szerint a -ja és -va nomen verbale képzők közös 
eredetűi k lehetnek, mert a ;' és v néha váltakozik. És ha más alak
ját nem ismernők ezen két képzenek, bátran elfogadhatnók A. 
véleményét, annál is inkább, mivel magukat a képzőket is sok 
esetben föl lehet cserélni, s jelentésükre nézve meglehetős közel 
állnak egymáshoz. Azomban tekintetbe véve a többi rokon nyel
veket, egészen más eredményre jutunk ; nevezetesen a vogul-oszt
ják -p alak, de maguk a finn dialecticus alakok is (-pa, -pii; liv, 
vepsá -b) arra mutatnak, hogy a -va, -vei eredetibb labiális explo-
sivából (•]>) fejlődött, míg a -ja, -já-re nézve a vogul, sőt egyes 
finn alakok (-ga, -he, vepsá -ge) is eredetibb gutturalis explosivát 
(-g) sejtetnek, s ezek után a -va és -ja közös eredetéről le kell 
mondanunk. 

A -ja változatául említ egy -jo (-io) alakot is, pl. olio levő 
sikiö magzat, e. h. dija, sikijd, mely alakban csakugyan elő is 
fordulnak. (L. alább az -io képzőt.) 

A deverbalis és denomihativ képzőket A. nem választja kü
lön, s így nem szabad csodálkoznunk, hogy a deverb. -ja képzővel 
egy rovatban találjuk a denom. -mm (-mys) képzőt, pl. karsta-mus 
«karstassaja noessa elává ihmineno (piszokban és koromban élő 
ember): karsta piszok | aitomus kerítés: aita, u. a. Ezen -mus 
(-mukse) képzőt A. a -ma diminutiv képző és -kse összetételének 
tartja, és úgy magyarázza, hogy az a a -kse befolyása alatt válto
zott n-ra; de van-e arra példa, hogy a -kse előtt álló a átváltozik 
a-ra ? A. egyét sem említ, s mi sem ismerünk olyat, azért azt 
hisszük, jobb a képzőt így tagolni: m-u-kse; az -HÍ ugyanaz a 
dimin. képző, mely pl. az -ime, -jame (ava-ime, asu-jame) képző-
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nek utórészét teszi; az -ukse kettős dimin. képzőt pedig ott talál
juk a kaulukse nyakravaló, sormukse gyűrű stb. szavakban. Azt is 
téves állításnak tartjuk, hogy ez a képző rendesen a többesi tőhöz 
járul, mint A. mondja, a -mus előtt álló -i-t (pl. huorimus kurvál-
kodó: huora kurva) többesi képzőnek tartván. Nézetünk szerint ez 
az <i dimin. képző, v. ö. Musti, Halli (kutyanevek): musta fekete, 
holla fagy szavakból; ras-i-kka borjú: vasa szóból stb. 

A -lo' képzővel képez a nyelv megvetést kifejező szavakat, 
mondja a szerző, pl. hupelo dőre, féleszű, tökfilkó, stb. Példái közt 
előfordul untelo álomtáska (Lönnrot: «sömnaktig menniska» stb.) 
is, de ez véleményünk szerint nem tartozik a -lo képzős szavak 
rovatába. V. ö. untio és untelias álmos: untele- igétől; az untelo 
valószínűleg ennek az igének < o képzős nomen verbaléja. A mi 
jelentését illeti, kiegészítendő melléje egy alapszó (ihminen ember, 
mies férfi stb.), melynek az a nomen verbale jelzőszava. Hogy a 
nomen acti előfordulhat ilyenképen, arra nézve például szolgálhat 
a viettelys szó, melynek eredeti jelentése: «elcsábítás», de járja a 

, «csábító, csaló, áruló» értelemben is, valószínűleg egyszerűsítve 
ebből: viettelys-mies, tulajdonkép «csábítás-ember». 

A -kko képző (pl. sutikko csók, yökkö denevér) A. szerint a 
piüillikkö főnök, vezér szóban az adessivushoz járult. Van még egy 
ily képzésű szó, melyet a szerző nem említ, t. i. maallikko, világi 
ember, laikus. Lehet, hogy mind a kettő újkeletű szó, mert Een-
vall szótárában (Abo, 1826) nem találhatók; de azt az állítást 
semmikép sem lehet elfogadni, hogy az adessivusból vannak ké
pezve. Sokkal egyszerűbben lehet ezeket magyarázni. A paallikkö-re 
nézve Lönnrot helyesebbnek tartja a paálikkö alakot, és szerinte 
ennek alapszava: pááli (tő: páiile) fölső rész, fölszín («det öfra, 
liige ofvanpá, öfra sidan»). Lehet, hogy igaza van, de lehet az is, 
hogy az a két szó így tagolandó : paa-ll-i-kkö, maa-ll-i-kko, s hogy 
az -11 ugyanaz az összezsugorodott közvetítő szó, mely a -llise 
képző első részét teszi (pl. páállise, maallise.) A mi a -kko, -kkö 
képző elterjedtségét illeti, A. megemlíti, hogy a finnen kivül meg
van az észtben, livbén, vótban és lappban, de a többi rokon nyel
vekről nem szól, pedig azokban is megtalálható. 

A -kka, -kko képző változatának tekinti a -kas (-kkaha) kép
zőt is: asukas lakos, tulokas jövevény, mostanjött. Nézetünk szerint 
azomban ez ugyanaz a képző, mely megvan a lihakas húsos, voi-
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makas erős stb. szavakban, s melyet A. alább (127. §.) a kanssa 
«-vel» szóból származtat, melyet ismét a kasa rakás szó változa
tának tekint. Budenz, MUgSz. 5G. ezt a képzőt egyeredetűnek 
tartja a m. gazdag (kazdag) szó alapszavával, s véleményünk sze
rint ez helyesebb magyarázat, mint az Ahlqvisté. Nem is értjük, 
mért tárgyalja A. a -kas képzős szavakat több külön helyen, egy
mástól elkülönítve, holott pl. a 21. §-ban említett asukas, talokas, 
ajokas (kocsisió, munkásló) szavak képzésükre nézve semmit sem 
külömböznek a 102. §-ban fölhozott istukas (elültetendő növény
csira) és pistokas (egy ostornem) szavaktól, mert mind ugyanazzal 
a képzővel, ós mind egyforma nomen verbaléból vannak ké
pezve. 

A -kse képzővel alkotott rokonsági nevekről, pl. veljckset 
fitestvérek, serkukset unokatestvérek, a szerző nem tudja egész bi
zonyossággal megmondani, vájjon lehet-e ezeket többről is mint 
kettőről használni. Mi azt hisszük, hogy lehet; mert ha nem csa
lódunk, több ízben hallottuk a nép ajkáról is úgy használva ; 
egyébiránt v. ö. Kivi: „Seitsemán veljestá" -— a hol hétről van 
használva ez az alak. 

A nomen actionis és acti képzők sorozatát a következő meg
jegyzéssel vezeti be a szerző: «Altalános megjegyzésképen említ
hető, hogy ebben a képzés-csoportban sok oly alak található, 
melyek a helyet jelentő képzések közt is előfordulnak és a melyek
ben a hely-jelentés, úgy látszik, régibb, mint a cselekvésé. Mint
hogy t. i. a finn nyelvnek tudvalevőleg nagy hajlama van arra, 
hogy a helyviszonyokat hangalakilag és külön formákkal fpjezze 
ki, valószínűnek is tarthatni, hogy a cselekvés-nevek nagy része 
először a cselekvés helyét jelentette, s csak később kapta mostani 
jelentését.)) — Álljon ez itt most minden megjegyzés nélkül; alább 
majd látni fogjuk, igazat adhatunk-e Ahlqvistnak, vagy nem. Most 
térjünk át a szerzővel az egyes képzőkre. 

A -ma, -ma nomen acti képző A. szerint nem egyéb, mint a 
maa (föld) szónak rövidülése. 0 valószínűleg fennebbi theoriájá-
ból indul ki itt, csakhogy ez az állítás mégis" egy kis bizonyítást 
kívánna, s azt hiába keressük a szerző művében. így odavetve leg
alább is merésznek kell mondanunk ezt a föltevést. — Továbbá: 
a képző elterjedésére nézve azt említi a szerző, hogy megvan még 
az észtben, lívben, lappban, mordvinban és vogulban is ; de nem 
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hozza föl a cseremiszt, zürjén-votjákot, osztjákot és magyart, me
lyekben szintén megvan. 

A -minen (-mise) képzőt igy tagolja: -ma + nen. hol az a — 
i-vé lett; de szerintünk helyesebb tagolás -m + ise, mert így nem 
kell a—i hangváltozást föltennünk, míg a képző elemei ugyan
azok (nom. acti + dimin). 

Az -nta, -nto képzőt, úgy látszik, egyszerűnek tekinti, holott 
ez szemmelláthatólag egy frequ. -nt és egy nom| ac i <o képző 
összetétele. Mi az -nto alakot tartjuk eredetibbnek, s talán nem 
csalódunk, ha föltételezzük, hogy a finn nyelv is keresztül ment 
— legalább részben — a hangemelkedés processusán, s így lett az 
-ntobeli o-ból is a (-nta). V. ö. ou, melyben az o úgy hangzik, 
mint a m. a pl. nouse-: nause, rouva: rauva.1) 

Az <Lu, < o képzőt, úgy látszik, A. nem tartja azonosnak a 
•va, -va képzővel, legalább nem említi; pedig ezeket majdnem 
egész bizonyossággal azonosaknak lehet tartani az orosz-karjalai 
alakok alapján, melyekben az < o , <.w-nak -vo felel meg, pl. tie-
dcivö (=tieto) tudás, magavo (=makuu) fekvés, alvás. A képző 
elterjedtségét itt sem adja egész teljességgel, mert nem említi a 
vogul-osztják, votják, cseremisz és magyar alakokat. 

Az -io képző (pl. huomia föltünés, észrevevés; ansio érdem) 
származásáról nem s: ól. Mi úgy hisszük, hogy ez sem egyéb, mint 
a -ja képző változata (v. ö. fönnebb olio, sikiö), sőt talán a -jo 
még eredetibb alak is mint a -ja, mert ez ugyanoly hangemelke
déssel keletkezhetett az előbbiből, mint az -nta az -nto alakból. 
A mi a jelentést illeti, igaz ugyan, hog}r a -ja nomen agentis-képző, 
de azért néha nomen acti-t is képez, mint pl. kuolia (kuolija) ha
lott, sikiö (sikija) magzat, tulajdonképen: nemzett stb. (v. ö. észt 
kolja leiche, halott; vogK. yolp halott, voltaképen: haló, -p, nom. 
agentis képzővel.) 

A tulajdonság-név (nomen abstractum) képzője: -uute, A. 
szerint, néha az abessivusi alakhoz járul, mint pl. armottuus ke
gyetlenség, saamattuus ügyetlenség, élhetetlenség. Ezt azomban, 
azt hisszük nem lehet elfogadni; sokkal valószínűbb, hogy ezen 

x) A. tveri karjalai dialektusban a -ma, -ma képző is -mo, -mii alak
ban van meg, pl. luadimo — téka, tevés, tett (Máté 5, 32.), s mi valószí
nűnek tartjuk, hogy ez az eredetibb alak. 
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alakokban vagy a fosztó képző egyszerűbb alakja van meg, vagy 
pedig összevonás történt. 

A homályos képzések közt találjuk a -na és -ts képzőjü sza
vakat is, pl. páhkiná dió, jásen tag, íz. Ezek annyiban csakugyan 
homályosak, hogy a finnben már nem érezni a képző értékét, de 
a rokon nyelvekből lehet következtetni, hogy a -na és ~n nem két 
külön, hanem egy, és pedig diminutiv képző. V. ö. mord. tástáná, 
mdE. tescene dim. ebből: tástá, tesce csillag \ páhkiná: morA. j)ástd 
és pástáná dió | jásen : mord. ázna, mdE. ezne, m. íz, cser. jezen, 
cserM. égin. 

A nomen instrumenti képzőjében: -ime (nom. -in) A. szerint 
az i csak euphonikus kapcsoló, s maga a képző a -me, mely ere
detileg talán -ma volt. — A mi ezt a magyarázatot illeti, minden
esetre igen kényelmes dolog ugyan, euphonikus elemeknek tekin
teni az olyan nyelvi elemeket, melyeket máskép magyarázni nem 
tudunk; azomban A. nem vette tekintetbe az <ime képző teljesebb 
alakját, a -jame képzőt (pl. asujame, lakó; kasvajame és kasvaime 
kinövés, kisarjadzás), mely nem képez ugyan kizárólag nomen 
instrumenti-ket, de azért határozottan egy az <ime alakkal. Ennek 
-ja-ját pedig már csak nem lehet euphonikus kapcsolónak tekin
teni. Azért sokkal helyesebbnek tartjuk Budenz magyarázatát, 
mely szerint a -ja (<.i) a nomen verbale képző, a -me pedig dimi-
nutivum. (V. ö. Nytud. Közi. VI, 177. stb. 11.) 

A collectiv -sto képző A. szerint így tagolandó: -se + to, me
lyek közül a 'se a melléknévi képző, a másik pedig a localis -to 
képző. Ezzel annyiban egyetértünk, hogy a se-ben (illetőleg </se
ben, mert a képző tkp. nem -sto, hanem -isto) szintén az ismeretes 
melléknévi (nomen possessoris) képzőt látjuk, a -ío-ban pedig egy 
«helyet» jelentő szó maradványát: v. ö. IpS. kuosest és kuoscstak 
pinetum (kuusisto; lp. kuosa = f. kuuse pinus) és IpF. nalmadak 
mündung (nalbme), továbbá osztj. taga «hely». De nincs szükség 
A. azon fölvevésóre, hogy a sto képző alapjául rendesen a többesi 
tő szolgál. 

A nuoriso ifjúság szóról — legalább a mi véleményünk sze
rint — helyesen következteti, hogy eredetibb alakja nuoristo volt. 
Ugyané képzéssel magyarázza a puoliso «conjux, ehehálfte» szót is, 
noha ennek már nincs semmi collectiv jelentése, — hivatkozván 
a svéd fruntimmer (frauenzimmer)-re, mely azelőtt collectivum 
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volt. E mellett még a m. asszonyság, rokonság (á= asszony, rokon) 
szavakat lehet fölhozni, s így kitűnik, hogy a puolisto-ből vált finn 
puoliso szakasztott olyan, mint a m. feleség.. 

A puolisko, vminek fele, szó képzőjét (-sko) A. orosz erede
tűnek tartja ; de mi azt hisszük, hogy az mégis finn képző, és 
pedig változata a -kko diminutiv képzőnek. Ennek ugyanis van 
-kko mellékalakja is (pl. punahko subrubidus, suurehko majusculus, 
grandiusculus stbJ, s ennek változata lehet a -sko. V. ö erre. 
nézve: iness. -hna (déli Pohjanmaaban) és -sna (-ssa); továbbá: 
Idsnd jelen, ebből: lahe-nd, lahná. — Egyébiránt a puolisko (v. 
-kka) szó képzésére nézve nem áll egyedül a nyelvben, mert ott 
van pl. juuriska (=juurikka) kalaráb. 

Most következnek a h e l y f é l ó t jelölő képzők, melyekre 
különös figyelmet kell fordítanunk, hogy lássuk, vájjon megáll-
hat-e A.-nak az a fönebU föltevése, hogy a nomen acti-képzők 
eredetileg nomen loci-képzök voltak, amit onnan következtet, hogy 
nagy részük most is szerepel mint nomen loci-képző. Lássuk tehát 
ezeket egyenként. 

A sorozatot A. a -ka képzővel kezdi, mely szerinte a követ
kező szavakban rejlik: sielld (sidlld, azaz: sikdlld) ott | tddlld (td-
ká-lld) itt | tuolla (Ingermanlandban: tuoalla: tuo-ka-lla) amott J 
muualla (muu-ka-lla) másutt stb. Ez — megvalljuk — első lát
szatra igen plausibilis magyarázat, és az A. fölhozta adatok alap
ján csakis így lehet magyarázni ezen alakokat. Csakhogy vannak 
még más adatok is, melyeket itt tekintetbe kell vennünk; s ezek 
a következő szavak: sikdli oda, tákáli ide, mikdli hova (Kalev. 
III. 28.) Ezek lativ alakok, melyekben világosan fölismerszik az 
< i l a t i v képző (ugor -gg), és a si, td, mi alapszó, s marad azután 
a köztük levő kai (eredb. gdl), mely Budenz magyarázata szerint 
jóformán valami «helyeU jelentő szó. Ebből aztán kiviláglik, hogy 
a sielld, tddlld, tuolla, muualla szavak nem így tagolandók : si-kd-
lld, td-kd-lld stb., hanem: si-kdl-nd, td-kálná, tuo-kal-na, muu-
kal-na, tehát itt nem lehet szó 'ka (-ká), hanem csak -kai, -kai 
képzőről, vagy helyesebben ragalapszóról. E szerint a tdkáláinen 
idevaló, muukalainen idegen, szavak is így tagolandók: tá-kdld-
inen, mim-kala-inen, nem pedig: td-kd-ldinen-, mun-ka-laincn, a 
hogy A. tagolja őket. 

Nem fogadhatjuk el A.-nak abbeli nézetét sem, hogy ez a 
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localis -ka képző megvolna az ilyen szavakban is: seisoalla állva, 
álló helyzetben | istualla v. istuilla ülve, ülő helyzetben | saapuilla 
jelen, kéznél. Az utóbbi még saajjuvilla-na.k is hangzik s így a saa-
puva nom. verbale (agentis)-tői valónak mutatkozik. A seisoalla-ra. 
nézve már Eenvall (Lexiconjában) azt sejtette, hogy «vel casus 
infinit. seisoa, vei contr. pro seisovalla*, s e sejtelemnek első felé
ben csakugyan meg is találjuk az alkalmas magyarázatot: hogy 
t. i. seisoalla, istualla a seisoa', istuá1, infinitivusnak, azaz az ennek 
alapját tevő nomen verbale-nak seisoa (e. h. seisota transl. seiso-
akse, kopottan seisoa' = infinitivus adessivusa. Mert így az istualla-
nak mellékalakja istuilla az istuta nom. verbalónak változatából 
istute-ból fejtethető meg, a mely az istuen, istuesm gerundium ala
kokat szolgáltatja; azaz istuilla e. h. istuella. 

A. ezután egész csomó képzőt sorol föl, melyek szerinte mind 
a -ka változatai; nevezetesen: -kka, -kko, -kki, -kkehe \ -nka, -nko, 
-nki | -ja, 'io \ -va \ -tta, -tto, -tti \ -nta, -nto, -nti, -ntehe. Föltéve, 
de meg nem engedve, hogy ezen alakok egy -ka alak változatai 
lehetnek, vegyük most őket rendre szemle alá. . 

-kka, pl. Hotakka, Höljákka, Kohvakka, Viljakka stb. hely
nevek, ós nilakka, niljahka, nuljakka, Ujakká, jáátikká. Mi csak az 
utóbbiakat akarjuk vizsgálni, mert a tulajdonnevek alapszavai 
jobbára homályosak. — Nilakka, niljakka ~ slipprig, hal, slem-
mig (Lönnrot), azaz: sikamlós | nuljakka =s slem, slipprighet; 
slipprig, hal (Lönnrot), azaz: sikamlósság, sikamlós | Ujakká = 
slemmig, slipprig, hal, glansk (Lönnr.) azaz: sikamlós; mellék
név, pl. Ujakká, jáa, i. ankeriainen, s. jég, s. angolna | jaii-
tikkd (v. -A;Á;ö,)r=isbana, isgata, glattis (Lönnr.), azaz : jégpálya, 
sima jég. Tehát a nilakka, niljakka szavak jelentése «sikamlós», 
e így csak akkor válnak nomen locivá, ha alattomban hozzájuk 
értünk egj7 helyet jelentő szót; ugyanez áll a nuljakka szóról is, 
melyről még megjegyezhetjük, hogy mellékalakja nuljaska (v. -sko ; 
1. fent: puolisko) ; az Ujakká szintén ezekhez sorakozik ; SLJaiitikkii 
helyet jelent ugyan, de nem képzőjénél, hanem alapszavánál 
fogva, s így kimondhatják, hogy a -kka, -kka itt nem nomen loci 
képző, hanem véleményünk szerint az ismeretes diminutivum. 

-kko, az előbbinek változata, pl. kivikko locus lapidosus J 
kuiisikko fichtenwald | mánnikkö (iniiiinykkö) tannenwald. Ezek 
nyilván jelző birtokosnevek, melyeknek a «hely» v. «erdő» szó 
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hozzáértendő; v. ö. magy. fenyves, tölgyes, nádas stb. Tehát &-kko 
(•kkö) sem nomen loci-képző. 

-nka, pl. Hyvinkd, Jaalanka, Paolanka stb. helynevek; ezek
ben az -nka valószínűleg nem egyéb, mint összetett dimin. képző : 
ug. -ne v. -mg és -ke-bó\. 

•nko, az előbbinek változata, tehát hasonló eredetű lehet. Pl. 
alanko, iljanko, ojanko, tasanko, ylankö stb. — Alanko = sánkning 
fördjupning, lágt stálle, lágland, sidvall, dáld, dal; sláttland, 
-mark (Lönnr.) azaz: általában mélyen fekvő föld, mélyedés, 
völgy; ugyanezt jelenti alamaa = underliggande land, lágland, 
kustort (Lönnr.), tehát a helyjelentés megvan már magában az 
alapszóban | iljanko = slipprighet, halka, hal 1. glansk is, isgata; 
slipprig, hal (1. fönt) — tehát ugyanolyan, mint Ujakká \ ojanko = 
vattenledning, dike, vizvezető árok; u. a. mint oja dike, árok, 
tehát a helyjelentés az alapszóban van | tasanko =jemn mark, 
slátt, slátt land (Lönnr.) azaz : síkföld; jelző melléknév, melyhez 
hozzáértendő egy helyetjelentő szó ; | ylankö = högland (Lönnr.), 
emelkedett vidék: a helyjelentés az alapszóban rejlik. 

-nki, pl. Hauranki, Kallunki, Kolvanki (helynevek); csak az 
előbbiek változata. 

A -ka A. szerint néha -;<z-vá gyengül, pl. apaja, kerdjd, pi-
tdjd. — Apaja = varp, notvarp, varpstálle, notdrágt (Lönnr.), 
azaz: az a nyiltviz, melybe a hálót dobják. Ez véleményünk sze
rint nomen verbale, és alapszava valószínűleg összefügg az ava-

- nyitni igével; nom. verb. voltát bizonyítja az apajas mellékalak 
is, mely olyan, mint az antelias adakozó; értelmére nézve v. ö. 
kuolia stb. fentebb | kerájd == offentlig sammankomst, ting; folk-
samling, rádplágning stb., azaz : gyűlés, gyülekezet stb. tehát nem 
is helyet jelentő szó; nyilván nom. verb. a kérdd- gyűjteni igé
től | pitdjd = kyrklig församling, socken; pastorat (Lönnr.), azaz : 
egyházközség; mellékalakjai: pitdjas, pitdd, pidds; hihetőleg 
nomen verb. a pidd- igétől. — A fölhozott helynevek: Vendjd 
Oroszország, Hukkaja, Kalaja stb. alapszava homályos. 

A -ja változata: -io, pl. vaivio, valtio \ Heiniö, Kaatio, Sul-
kio, Löytiö, Vaivio stb. — Vaivio olyan föld, melynek kitisztításá
val valakinek sok baja volt; valószínűleg nom. verb. a vaivaa-
igétől: vaivaaja, vaivaja; az utóbbi alak elő is fordul «p]ágare, 
bearbetarew (fárasztó, művelő) jelentéssel; a vaivio tehát jelző 
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melléknév, mely mellé a maa föld v. pelto szántóföld szó kiegészí
tendő ; | a valtio állam szóról maga A. is megjegyzi, hogy újkeletü, 
tehát ez szóba sem jöhet; | a fölhozott tulajdonnevek is jobbára 
világos nom. verb. képzések: Heiniö, v. ö. heini- váxa grás 1. hö ; 
berga hö (Lönnrot), füvet, szénát teremni; | Kaatio: kaata- dön
teni ? | Löytiö: l'óytd- találni; | Sulkio: sídke- zárni; | vaivio: 1. 
fennebb. 

A -ka másik gyengült alakja -va, pl. Kauhava, Sukeva, Sul-
kava, Tornává, Ullava, Uurava stb. — Mind homályos képzések, 
mert az alapszót bajos kitudni; talán szintén nom. verbalék, vagy 
pedig nom. possessorisok, mint lihava húsos, vakévá erős. 

A -ka változatának tekinti A. a -tta képzőt is, mert — úgy
mond —• a, k gyakran változik í-vé. Ilyen képzés kevés van, pl. 
karjetta, navetta, lapáttá \ Vihaita, Kauvatta. — Karjetta, változata 
karjatto fáhus, tehénistálló | navetta, -tto, u. a. | lapáttá platt 
skifva, piát; fáste för handqvarns vefveos öfra ánda; mellék
alakja : lapatto rockarm, spinurocksarm = lapakko (v. ö. lapa 
nágonting yttre, utstáende, vmi fölső, kiálló.). Lásd -tto. 

Az előbbinek változata tto, pl. pimetto, pihatto, ometto v. 
omatto, karjetto, navetto. — Pimetto: Lönnrotnál csak pimento 
beskuggning, skugga,- dunkel,mörker, skuggrikt stálle, mörkskog, 
azaz sötét, árnyékos hely, v. ö. Pimento-la. A pimetto valószínűleg 
nem egyéb, mint pimento, ez pedig a pimentá- igének nomen ver-
baléja, tehát nem localis képzés; | pihatto fáhus, ladugárd (Lönnr.) 
baromfiudvar, tehénistálló, — valószínűleg pihakko helyett, tehát • 
a -tto a dim. -kko változat i ; J ometto, omatto tehénistálló: alap
szava meg nem állapítható, de képzője hihetőleg olyan mint az 
előbbié; | karjetto: valószínűleg karjekko, karjakko helyett: karja 
nyáj; | navetto: valószínűleg szintén ily képzés; alapszava aligha 
össze nem függ a nauta barom szóval. — A -tto tehát az első szó 
kivételével valószínűleg valamennyiben csak a -kko dimin. válto
zata. (V. ö. fönt: lapatto és lapakko.) 

-nta; ezzel képzett appellativum nagyon kevés van, pl. ha-
lanta, vihanta. — Halanta, mellékolakja halanto klyfning, hasa
dék; nyilván nom. verb. a halka- igétől: halka-nt-o; | vihanta 
íródig, yfvig, liflig, frisk, lummig, grönn, grönskande (Lö....r.) 
zöld, zöldellő; mellékalakja vihanto, v. ö. vihantele-, tehát a viha-
nto valószínűleg egy vihante- ige nomen verbaléja, —• jelző mel-
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léknév, mély mellé a «helyet» jelentő szó hozzágondolandó. — 
Helynevekben ez a képző gyakori, mint pl. Villanta, Nálántá, 
Sarvanta stb. 

Az előbbinek változata (és jóformán eredetibb alakja) -nto, 
pl. avanto, nyilas, lók; lialanto (haljento), pimento: metyek, mint 
már kimutattuk, nomen verbálék, jelző melléknevek. 

-ma mint localis képző, pl. ajelema, aukeama, kiertdma, kddn
tymd, notkuma, satama, valama, valkama, vieremá, lepeámá, istuma. 
— Ajelema: a jelemilla, Kalev. XVII, 367. Eothsten magyarázata 
szerint: kulkupaikolla: aja- hajtani, frequ. ajele-, ennek nomen 
verbalója: ajelema ; | aukeama öppning, rem'na (Lönnr.), nyilas, 
hasadék : aukea- nyílni; | kiertdma, Kai. XVII, 368. kiertdmilld ; 
Eothsten: kiertosijoilla; v. ö. kiertd- körüljárni, keringeni ; 
kddntymd : tien kddntymd vágens krökning, út-kanyarulat: kddnty-
fordúlni; | notkuma, Kai. XI. 16. notkumiWi; svigt, gungning, 
hajlás, himbálás: notku- hajlani, himbálódni; | satama kikötő: 
alapszava homályos; | valama vmi megolvasztott, megolvasztás: 
vala- olvasztani; | valkama: *valka- = mord. valgi- hinabfahren, 
hinabsteigen (Budenz, UgSz. 588. sz.) | vieremd framskridning 1. 
glidning, skred, rullning, nedrasning, ras, jordras (Lönnr.), guru
lás, gördülés, földcsuszamlás: vieri-, viere-, gurulni, görgeni, 
lecsúszni stb. | lepedmd — lepdámd hvilostálle, nyugvóhely: lepdd-
nyugodni; | istuma, sittande, sáte, ülőhely: ista-. — Mind ezek 
tehát (egy-kettő kivételével) világos nomen acti-k, melyekben 
semmi localis jelentós sincs eredetileg; hanem kiegészítendő mel
léjük egy helyet jelentő szó, melynek elmaradtával ők maguk 
veszik át a helyjelentést. (V. ö. ebédlő, legelő, ivó, fürdő, kaszáló, 
fogadó; szállás, ülés stb.) Ezeket a -ma, -md képzős nomen verba-
lékat igen gyakran használják összetételekben határozó szóul (pl. 
syntymd-maa szülőföld, juoma-raha borravaló), és ezeknél könnyen 
megeshetett, hogy rövidség okáért a jelzett szó elmaradt, s maga 
a jelző szó vette át az egész összetétel értelmét. 

A. szerint ugyanez a -ma, -md képző járul néhány névszó
tőhöz, mint pl. asema, kaljama, kuutama, lahtema, rantama, sei-
ndmd, selkdmd. Lássuk most ezeket közelebbről. Asema stálle, 
plats, station, láge, skick, tillstánd (Lönnr.), helyzet, hely, állapot 
ez azomban nem denominativ képzés, hanem deverbalis; ugyanazon 
*ase igétől, melyből az asetta- helyezni ige van képezve; | kai-
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jama slipprigt stálle, halka, isgata; slipprig, hal (Lönnr.), sikamlós 
hely, jégpálya; sikamlós, pl. k.jaa, sikamlós jég; mellékalakjai 
kaljamo és kaljame. V. ö. kalea, kalia glatt, slát, hal, halkig, slipp
rig stb., azaz sima, csúszós ; s ez olyan képzés lehet, mint pl. 
valkea (*valgeda-: valge- igétől, v. ö. valke-ne-), tehát kalea e. h. 
*kale-da, egy *kale- igéből, s ugyanettől lehet: *kale-ja-me, úgy 
mint asu-ja-me, ava-ja-me (ava-i-me) — nom. asujain, avain, me
lyek egy Icaijain nominativusra mutatnak, s ez csakugyan meg is 
van, mint a kaljame, -ma, -mo mellékalakja. E szerint tehát a 
kaljama-béli -ma nem ugyanaz a képző, mely az istuma, lepeámá 
stb. szavakban van; | kuutama, mellékalakjai: kuutamo, kuutame 
(n. kuudan, kuutain), mánsken, mánljus, holdvilág; v. ö. kuutava 
mánlik, holdforma, mely egy kuuda- (kuuta-) igét föltételez, s a kuu
tama szó ennek nomen verbaléja, és így nem denominativ képzés. 
(A kuuda- ige képzésére nézve v. ö. lisd-dá-, Hsad: lisd szótól, 
varasta : varas nomentől) | lahtema (lahte tőből) öböl, rántania 
(ranta) partvidék, seindmd (seind) fal, selkdmd (selká) hegyhát: 
ezek csakugyan denominativumok, csakhogy képzőjük nem a fen-
nebbi -ma, -ma képző, hanem ugyanaz, mely a kaljama szóban 
van, azaz diminutiv. A -ma képző tehát ebben a szócsoportban 
sem az az elem, mely a helyet jelonti. 

A -mo képző csak a -ma-nak változata (s nézetünk szerint 
eredetibb alakja), erről tehát nem szükség külön szólnunk. 

Továbbá <ukse képzővel is alkot a finn nyelv, A. szerint, 
nomen locikat, pl. alus vminek alja, alap | edus előrész | keskus 
középrész | sisus belsőrész | taus hátsórész | kaulus nyakravaló | 
sormus gyűrű | kannus sarkantyú stb. — Ámde szemmellátható, 
hogy ezek egy részének már az alapszava is helyet jelent (ala, ete, 
keske, sisd, toka), a többiek pedig nem is helyet jelentő szavak. 
Az <ukse, <.ykse képző tehát nem nomen loci képző, hanem egy 
összetett (és értelmét vesztett) dimin. képző ; utórésze ismeretes, 
előrészére (<.u, y) nézve pedig v. ö. Annu Anni, Annácska, Anikó ; 
Kaisu Katicza: Anna, Kaisa szavaktól. — Ezen csoport szavai 
közt említi A. a pyydys fogó, csapda szót is, de ez nyilván dever-
balis képzés : pyytá- fogni, igétől. 

Már most összefoglalva mindent, a mit A. állítólagos loca-
lis képzéseiről mondtunk, mi mindebből a tanulság ? Az, hogy 
ezen képzések egy része eredetileg nem jelentett helyet,' hanem 
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csak jelzőül szolgált egy helyet jelentő szónak, s ennek eltűntével 
vette magára a localis jelentést; a másik rész pedig, mely csak
ugyan helyet jelent, nem képzőjétől kapta ezen értelmet, hanem 
az már alapszavában is megvolt. E szerint a fölsorolt képzők nem 
localis képzők, s így dugába dől A.-nak az a combinatiójais, hogy 
a nomen actionis-ok és a nomen acti-k eredetileg helyet jelentet
tek. Az egyetlen igazi localia képző azok közt, melyeket a szerző 
fölhoz, az ismeretes : -la, -la, pl. Kalevala, pappila, Hölmölá stb. 

A. ezután a « m e l l é k n év - a l a k ú f ő n e v e k é t» tár
gyalja. 

-ise képző. Ide sorolja a suitset zabola és páitset kötőfék sza
vakat is, s megemlíti, hogy a t eredetileg megvolt ebben a képző
ben. S a régi nyelvben az -ise helyén csakugyan sok esetben 
-itse-t találunk, gl. Agricolánál és Ljungo Tuomanpoika-nál: áki-
tselía, jokahitselle, omahaitset, stb. De hogy nem ez volt a képző 
eredeti alakja, azt mutatja az észt nyelv, pl. izatse, izase mánnlich, 
mánnchen | vahetse, váhese, klein, gering | d. vetítse', testvérek, 
melyekkel a finnben isáise, viiháise és veljekse alakok állnak szem
ben, a melyek pedig (kivált a legutolsó) arról tanúskodnak, hogy 
a -tse-nek eredetibb alakja -kse volt. 

A -llise képzésű szavak, pl. páivallinen ebéd, ehtoollinon vaV 
csora, a szerző véleménye szerint az adessivusi alakból vannak 
képezve. Mi nem akarjuk tagadni, hogy néha ragos alak is válha-
tik tővé, de azt nem lehet elfogadni, hogy az oly nagy mérvben 
és rendszeresen történhetik, mint A. fölveszi. Az -ll-re nézve v. ö. 
fönnebb a páallikkö szót. 

A diminutiv -se (nom. -nen) képzővel egyezőnek tartja a 
mord. -nli dimin. képzőt; s az nem is lehetetlen, hogy a nomina-
tivusbeli -nen-Tiek van valami köze ama mordvin képzőhöz, de a 
-se-nek semmi esetre sincs, mert ennek teljesebb alakja — mely 
még magából a finn nyelvből is kifejthető: -kse. 

Az <.ikka, <ukka képzőjü szavakban a szerző szerint a tő 
véghangzója változott i-vé v. tt-vá. Szerintünk az < i és < « itt 
maga is dimin. képző, v. ö. Anni, Kaim stb. 

Az aidakse pertica saepis, tervakse theerholz stb. szavak -kse 
képzőjéről azt a furcsa hypothesist állítja föl, hogy ez egyező a 
translativusi -kse raggal. Hogy ezt mivel lehetne bizonyítani, azt 
nem tudjuk elképzelni, csak annyit mondhatunk, hogy az a -kse 
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valószinűleg dimin. képző, s így semmi rokonságban sem állhat a 
translativusi raggal. 

Áttérve a m e l l é k n e v e k képzésére, először a homályos 
képzéseket sorolja el. 

-ta, pl. kankea, aukea, kiinted stb. A. ezeket mind denomina-
tivumoknak tartja, szerintünk azonban deverbalisok. — Kankea 
feszes, A. szerint a kanki rúd szótól; szerintünk ez is, valamint 
a következők is, oly képzések, mint a valkea (valgeda, v. ö. vepsá 
ralged) stb. nomen verbalék-da képzővel; tehát kankea = kanke-da 
(kange-da) egy elavult *kange- igétől, melynek megvoltát mutatja 
éppen a kanki nomen verb., és mellékalakjai: kanko, kankime. 
A kankea szó tehát nem származéka a kanki-n&k, hanem mind a 
kettő ugyanannak az igének nomen verbaléja; | aukea nyilt, A. sze
rint az auki nyitva szó származéka; szerintünk: auge-da; az 
alapszóra nézve v. ö. auko vidöppet tillstánd, és aukeime = aukea ; \ 
kiinted ingatlan, szilárd, A. szerint a kiinni szilárdan, szóból; 
szerintünk: kiinte-dd ; az alapszóra nézve v. ö. kiintd- megerősí
teni, kiinte-vd állandó, kiintime fogó stb. 

A szóösszetételekről szóló részre csak annyit akarunk meg
jegyezni, hogy a szerző a -kunta szót kölcsönvételnek tartja. 
(V. ö. De vestfinska Sprákens Kulturord, 187. 1.); Budenz az ere
deti ugor szókincshez sorolja és a m. had szóval egyezteti. 
(MUgSz. 65. 1.) 

A t ö b b e s s z á m exponensét, melyet mi képzőnek tekin
tünk, A. ragnak tartja. Eredeti alakja szerinte -k volt, mely a szó 
végén- ívé lett, mivel a finnben k nem állhat szó végén; más 
ragok előtt pedig könnyebb ejtés végett először g, azután -j (-i) 
lett belőle. Ez csakugyan nagyon tetszetős ós világos magyarázat, 
s ha más adataink nem volnának, mint a finn nyelvbeliek, el is 
fogadhatnók minden habozás nélkül. Azomban Budenz az összes 
rokon nyelvek adatait összevetve azon eredményre jutott, hogy a 
finn -t és -i többesi képzők nem egy eredetűek, hanem a -í-nek 
eredeti alakja -d, az-i-é pedig -g. Ezt egyszerűen fölemlítjük; bizo
nyítása nem tartozik ránk. 

Accusativusi ragot A. kettőt külömböztet meg: -n-t és -í-t, 
(minun, minut, meiddt, stb.) Budenz a -í-t csak determinativ elemnek 
tartja, és szerinte csak egy accus. rag van az ugor nyelvekben, t. i. 
-m, melyből a finn -n lett. (V. ö. Ugr. Sprachstud. II, 68 1.) 
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Az általános l a t i v rag A. szerint -ne (•nnek,-nne,)) s ennek 
megfelel a rn. -nek rag. Ebből a -nek-bő\, úgymond, azt a követ
keztetést lehetne vonni, hogy a finnben az -nnek alak volt ere
detibb; de a vogul -na (-ne), votj. -na, észt -ni (-ig),lív -n, mordv. 
-nen alakok mégis arról tanúskodnak, hogy a -ne v. -nne közelebb 
áll az eredeti alakhoz. Ez a lativ rag még a finnben is előfordul 
-n alakban, mint a Jumalan kiitos-íé\e kifejezések bizonyítják. — 
A mi az -nnek és a m. -nek egyeztetését illeti, v. ö. a neki, -nek 
etymologiáját Budenz szótárában, 396. 1. — Az összes ugor nyel
vek idetartozó adatait összevetve, arra az eredményre kell jutnunk, 
hogy az eredeti általános lativ rag -g ós nem -n; az -wwe-ben is ez 
van meg: -n-ge (-n-he), ós az -n-t Budenz összezsugorodott rag-v. 
névutói alapszónak tartja. A -k-s alakok a mi nézetünk szerint a 
-kii v. -kö particulával vannak összetóve: minnek = minnekd ; ezek 
az alakok a keleti dialektusokhoz tartoznak, hol ez a szóvégi 
hangzókopás egészen közönséges. De már most, ha az -n nem 
lativ rag, hogy magyarázzuk meg a Jumalan kiitos-íé\e kifejezése
ket, melyekben — legalább úgy látszik, — az -n mégis lativ, ille
tőleg dativ rag szerepét játszsza? Ezeket, véleményünk szerint, 
igen könnyen meg lehet magyarázni, a nélkül, hogy az -n-et lativ 
v. dativ ragnak kellene tartanunk. Vegyünk elő néhányat az A. 
példái közül. Jumalan kiitos hála istennek = Jumalan olkoon kiitos, 
azaz: az istené legyen a hála; | minun tdytyy nekem kell = ratmtw 
on táytymys, azaz mintegy: nekem kényszerűségem van v. enyém 
a kényszerűség; | anna toisen toinen puoli, pahemman pahempi 
puoli, add az egyiknek az egyik felét, a rosszabbiknak a rosszab-
bik felét = anna toisen osaksi v. omaksi toinen puoli, pahemman 
osaksi v. omaksi pahempi puoli, azaz . . . . az egyiknek részévé, v. 
részéül, birtokává v. birtokául, . . . . a rosszabbiknak részévé v. 
-ül, birtokává v. -úl . . . . | tulee háiriö hyvdnkin, viisaliallekin 
vahinko, esik baja a jónak is, a bölcsnek is kára, = tulee háiriö. hy
vánkin osaksi, viisaliallekin vahinko, azaz : a jónak osztályrészéül 
is . . . stb. | siitci puolesta osasta, kuin heiddn túli, abból a fél rész
ből, mely nekik jutott — siitá puolesta osasta, kuin heiddn osaksensa, 
tidi, azaz: . . . a mely az ő osztályrészükül jutot t ; stb. így lehet 
A.-nak majdnem minden példáját kiegészíteni, s a melyeket nem 
lehet, azok hihetőleg analógia útján keletkeztek. E szerint az -n 
ragos szavak itt nem lativusi (dativusi) alakok, hanem egyszerűen 

SÍ* 
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birtokos határozók, azaz genitivusok, melyek csak a jelzett szó kiha
gyásával vettek magukra látszólag lativ(v.dativ) jelentest. Tehát az 
-n ezekben is a genitivus ragja, s így nincs szükség azon föltevésre, 
hogy — mint A. mondja,— a finn genitivus alativusból fejlődött. 

A -tse prolativusi rag mellékalakjai: -tte, -tten, -ten s az 
utóbbi alak van meg A. szerint a következőkben: miien hogyan 
kuten hogyan, a hogy \joten a hogy \siten úgy | tatén így | muitten 
máskép stb. Budenz e magyarázatot nem tartja valószínűnek, 
mert ezekben nincs meg a -t előtt a lativ < i , mely a prolativus 
ragja előtt szokott állani. Azomban mi ezt nem tartjuk akadály
nak, mert hiszen találkoznak egészen világos prolativusi alakok 
is, melyekben nincs meg az <*, pl. ott van a taitse (hátul el) 
mellett a taatse, továbbá alitse (alatt el) mellett: alatse, stb. De 
meg külömben lehetséges, hogy az < i benne is rejlik a miien, 
siten, joten, telten alakokban, a mit valószínűvé tesz az, hogy a 
finn nyelvnek nagy hajlama van az i elnyomására (erre majdnem 
minden dialektusból számos példát lehetne idézni); továbbá való-
szinűvó teszik azon modalis adverbiumok, melyekben az < i csak
ugyan meg is van, mint pl. enimmiten legtöbbnyire parahiten leg
jobban | váhimmiten legkevésbbé stb. || a samaten (hasonlókép) 
mellett van samoten alak is, melynek o-ja az i befolyása következ
tében támadt a-ból; | végre a kuten és muuten mellett ott van: 
kniten-kin mégis és muiten (Karjaiában); — v. ö. kain és kun. 

A mit a szerző az i s t r u c t i v u s r a és comitativusra nézve 
mond, t. i. hogy a két rag közel rokonságban van, azt mi is való
színűnek tartjuk, de azt — úgy hisszük — bajos volna bebizonyí
tani, hogy -w-jük egyező a nomen ins'rumenti-képző (<ime) 
-w-jével. Budenz az instructivus ragját az általános locativ rag 
(-na) kopott alakjának tartja. (L. Finn nyelvtan, II. kiad. 88. 1.) 

A c o m p a r a t i ó t A. a ragozás rovata alatt tárgyalja, és 
a comparativusi rag (képző) eredeti alakjának a -pa-t tartja, mely 
megvan még a vót nyelvben; s ennek lágyulása a lapp és magyar 
•b, a finn -mp nasalisa pedig euphonikus hang. — Ámde a com-
parativusnak van nyoma a finnen, lappon és magyaron kívül a 
mordvinban és cseremiszben,is, mindenütt -mb, -mp képzővel, és 
a magyar s lapp -bb is eredetibb -mb-ve mutat; e szerint a finn 
-mp-nek -m-jót sem tarthatjuk csak betoldott euphonikus hangnak. 

D K . SZINNYEI J Ó Z S E F . 
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C s u v a s é s k a z á n i - t a t á r n y e l v m u t a t v á n y . 

A török nyelvcsoport tagjai közt bizonyára leginkább öltött 
a csuvas nyelv sajátos jellemet, kivált hangalaki változások által. 
Hogy ennélfogva a csuvas mennyire eltér a többi törökségtől, 
mindamellett, hogy ahhoz mégis közelebb áll, mint pl. két ugor 
főnyelv egymáshoz, azt érdekesen föltüntetheti az imitt követ
kező párhuzamos csuvas és kazáni-tatár textus. Mondatszerkezet
ben e két textus a lehető leghívebben megfelel egymásnak; hiszen 
a tatár csak a kész csuvas textus után készült, a mely megint 
szabad, a nyelv törökös szelleméhez jól alkalmazkodó fordítása 
egy orosz eredetinek. így magyar fordításom is, mely kiváltképen 
hűségre törekszik, épen olyan jól illik a csuvashoz, mint a 
tatárhoz. 

A «SÓ. Ábrahám életét» elbeszéllő textusnak csuvassát ily 
czímü füzetben találjuk meg, mely 1879. Zolotnickij Miklós tanár 
gondozása alatt jelent meg Kazánban: Oznakomlenije s foneíikoj i 
formami cuvasskago jazykaposredstvom razbora i perevoda cuvasskich 
stal'ej — Aleksandra Dobrol'ubova (Megismerkedés a csuvas hang- és 
alaktanával csuvas textusok fejtegetése és fordítása által). E füzet 
ezenkívül több más, még eredeti szöveget is tartalmaz, s fordítá
saival (melyek részint szó szerint valók), valamint nyelvtani ma
gyarázataival egyszersmind a csuvas nyelv megtanulására szol
gáló segédköny akar lenni (a csuvasok közt működő papok és 
tanítok számára). — Csakis a mi textusunkat adja kazáni-tatár 
nyelven, mellékelve a jó orosz nyelven való mását, (mely jobbadán 
a csuvas textus orosz eredetijével egyező), e kis füzetke (Kazán 
1878): Ziiije sv. Avraamija, muceiiika balgarskago— izlozeno na 
kresceno-tatarskom jazyke, s perefrazirovannym russkim perevodom, 
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Dmitrijem Medvedevym (Szent Ábrahám bolgár vértanú élete 
— kazáni-tatár nyelven, szabad orosz fordítással eléadta Medved-
jev Demeter). 

Xristos-tora kumul-éin Bulgár yolinge yorliy korza vilne. sin, 
Avraamij jatli-sker bornize. 

Xalyi Xozan güberninge aval coy per todar-da sok-ce. Todar 
yaliy kilétéén pervaj konda bulgár jatli yaliy temize sár sol porinni. 
Bidgar yaliy sominge cuvassani tada sarmissam ilikreney pornaí-
ées. Bulgár patsízem Adil-bangi yolara savay Bulgár jatli-skcrde 
borinni. Bulgár yaliyin oriy yolizem-de nomaj-ce, Bulgár yoli por 
yolizengen-de itla pizik-ce, jisla-ce, pojan-ce. Onda borinni sinzam 
jot ingeri yaliysem-be soda tuvat'-ces • sor-gonne sulla-da onda 
sollency pizik jarmarka bolat'-ce ; jot sinzen nomajin soda tuma 
Bolgár yoli ne birza, onda, nomaj íol pornza irdereí-ces. 

( T a t á r . ) Xristos-álla rayíme kaki na Bulgár k.üasinda azab 
küreb ülgán Avraamij atli kesenen toroui. 

Alege Kazán gnberniüsendd didilege zamanada ber tatar-da 
bulmagan ikdn. Tatár kaliyi kilgence elek minda dllá-nicd £öz 2il 
bulgár atli kálik torgan. Bulgár kaliyi beldn zándsd cuvaslar-da, 
éirmeslár-dá in düdltenük toryannar. Bulgár patsalari Idei Zanin-
dayi tayi sulaj Bulgár dib ájteld toryan kalada toryannar. Bidgar 
kaliyinin bután kalalarida küb bulyan, Bulgár kalasi bar kalalar-
dan-da bigerák olo, küb kesele, baj bulyan. Anda toryan keselür 
éiraktayi zat kaliklar belán satiu itkánnár; &az köno-dá záj 
könö-dd anda iil sajin dáü Üirminká bulyan; zat keselárdan kiibese 
satiu itárgd Bulgár kalasina kileb küb zil torob ütkárg innár. 

Krisztus isten malasztjáért Bolgár városában kínt szenvt-
dett és meghalt (kínt látva meghalt) Ábrahám nevű embernek 
élete. 

A mostani kazáni guberniumban hajdan egy tatár sem volt. 
A tatár nép ide jöveteléig egy bolgár nevű nemzet lakott előbb 
itt néhány száz esztendőn át. A bolgár nép szomszédságában rég
től fogva laktak (laktak vala) csuvasok és cseremiszek. A bolgár 
pudisák egy a Volga mellett levő, ugyancsak Bolgár nevű város
ban székeltek (étek). A bolgár népnek [ugyan] több más városa 
is volt, [de] Bolgár városa volt a legnagyobb, legnépesebb és leg
gazdagabb mind e városok közül. Az ott lakó emberek idegen, 
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távol lakó népekkel kereskedést űztek; tavaszkor és nyáron ott 
minden évben nagy országos vásár volt; az idegenek nagyrésze, 
miután Bolgár városába kereskedni jött, több esztendőn át ott 
megmaradt (t. esztendőt lakva elmúlatott). 

(Csuv.) Bulgarzam aval coytem tüsle jilline titsa bornai-ceé, 
Arap jatli sinzam-ba soda tuza, vuzen jilline perdak pilgelet'-ceé. 
Ondan vara Bulgár patsi, Almás jatli-sker, 921 éoJda, yoj-ban^i 
sinzane Arap patsi-baine kajdarza ona targaslani: Mahomet 
virentne yu tirgene jillana bulgarzane bildermesken pirin-bada yu-
badirdan ciber virenne íinzane jar — deze. savin-bekki éinzam Bul
gár yoline Mrzassin, pof bulgár yaliy Mahomet jilline tirgeme 
poslani. ondan hajrán todar zam ingeren vurssa birzassin bulgar
zane sinze, vuzen asla yoline yoray-possa, éondarza piderze, konda 
bornma joljes, bulgár yaliy-pa perle yotssa bornza bulgár cilyi-be 
kalasma vuzen jilli-be pornma tapratres : Bulgár yaliyin jac pitse 
kajni, vuzen cilyi todar cilyi — deze, vuzen jilli todar jilli — deze 
kalamalli polni. 

( T a t a r.) Bulgarlar aiiaie állá-nej törlő den totob toryannar, 
Arab digán keselar belein satiu iteb, aleirnin denen az érák belgálá-
gánnár. Annán sun Almás atli Bulgár patsasi, 921-ce Zilda, üz 
éanindayi keselárne Arab patsasi katina zibáreb inálgán: Moyam-
mát öjrátkán sin üzen kaderláb tota torpan denne bulgarlarya bei-
dere r öcön, bezgá űz zanindayi toroucilar arasindan zaksi öjrángan 
keselárenne zibár — dib. Sundij keselar Bulgár kalasina kilgác, 
bar bulgeir kaliyi Moyammát denen tota baslayan. Annán suti 
tatarlar zíraktan sugisa kileb bulgarlarni zineb alarnin olo kdlasin 
talab zandirib betereb tororya minda kalyannar. Bulgár kaliyi belán 
bergá katis torob bulgár tele belán söjláseb alar denen totob tora 
baslayannar: Bulgár kaliyinin iseme betkán, alarnin tele tatár tele 
dib, alarnin elene tatár elene dib ájtelá baslayan. 

A bolgárok hajdan egy néminemű valláson voltak (vallást 
tartva éltek). Arab nevű emberekkel űzvén kereskedést néhányan 
megismerkedtek volt ezeknek vallásával. Azután egy Almás nevű 
bolgár padisah, a 921. esztendőben népebeli (maga mellett levő) 
embereket az arab fejedelemhez küldvén, őt megkérte, mondván: 
küldj hozzánk magatoktól jól tanúit embereket, hogy a bolgárokat 
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megtanítsák a Mahomed tanította hitre, melyet magad is tartasz. 
Mintán ilyféle emberek jöttek Bolgár városába, az egész bolgár 
nép vallani kezdte Mahomed hitét. Azután a tatárok, messze 
földről hadakozva jővén, a bolgárokat legyőzték, nagjr városukat 
kirabolván felgyújtván s elpusztítván itt letelepedtek (élni marad
tak) ; a bolgár néppel együtt (társulva) élvén, a bolgár nyelven 
társalogni s vallásukkal élni kezdettek. A bolgár nép nyelve elenyé
szett s el lehetett mondani (mondandóvá lett) : az ő nyelvük tatár 
nyelv, az ő vallásuk tatár vallás. 

(Csu v.) Xal oltta-siir yiríy sol itlaray irtne, todarzam birat-
cen, bulgár siringe per bulgár sin bor-ce. Vul soralnireney Mahomet 
jüline tirgeze pornat'-ce. Vid pif pojan sin bolzan-da Mahomet 
jilline tirgezen-de yoj yirimne ttla turandarmazír, üt'-kletkine-de 
yavas "pamazir porinni; vul, Maltomet jilli ikke-visse arime ize 
titma irik parzan-da, avlanma salt sokslaman: vul yoj pojanliy-pe 
miskinzene (kilmissene) turandarza, sara sinzane tomlandarza, yal-
zir sinzam bat'ne por kirline ize birza, por nacar sinzane-de poli&ea 
porinni. Vul cin taza bomni-zin, edeinzene ira tuni-zin, tora ona 
joratsa tüttümren yoj suttlne ize klarni: sav bulgár sin Mahomet 
sója virentnine bűzessen, onn jilline braysa yvarni, Xristos tora 
báni zakona tinlaza joratsasstn tine kine Avraamij jatli bolni. 

( T a t á r . ) 640 zil artiyi bellin ütkdn, tatár kaliyi kilgence, 
Bulgár éirenda ber bulgár késese bulyan. Ul tiuyandan birle 
Moyammát denen totob toryan. Ul bik baj bulsa-da, tarnayina iize 
taman asab, tdnend-dd irkennek birmejence toryan, Moyammdt dene 
bujince ike-öc katin alib tororya irken bulsa-da, ul öjlánergá berdd 
isdbldmdgdn • ul iiz bajliyi beldu yajircilarne tujdirib, zalanac kcse-
Idrnen ösldrend bireb, cirle keseldrgd bar kirdkne iteb, buyan zaiii 
keseldrgd bidisib toryan. Ul dbrös taza toryani öcon, keseldrgd 
zaksilik kilyani öcön, Álla ani söjeb karafiidan üz zaktisina ciyar-
yan: bu bulgár késese Moyammdtnen zalyan őjrdfeüen belgdc, anin 
denen taslayan, Álla Xristos birgdii zakonni annab söjgdc Xristos 
denend kergdn (cukinyan) cakta, ul Acraamij atli bulyan. 

Ezelőtt több mint 640 esztendővel (tkp. mosfc több . . 
esztendő múlt), [még] a tatárok bejövetele előtt, a bolgár földön 
egy bolgár ember élt, ki (ő) születésétől fogva Mahomed vallása 
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szerint élt. Birha igen gazdag vala s Mahomed hitét tartotta, 
nem gondolt szerfölött hasára s gyönyörűségekre (tkp. a maga 
hasának szerfölött jól-lakatása nélkül s testének kéjt nem adva 
élt). Bárha Mahomed vallása megengedte két három nő tartását 
is, ő házasodni egyáltalában nem akart (rá nem gondolt), gazdag
ságával nyomorultakat és szegényeket tartott el, meztelen embe
reket ruházott, betegekhez minden szükségest vitt s minden 
szerencsétlent felsegített (felsegítve élt.) Az ő igaz, tiszta életéért 
s azért hogy az embereknek jót tett, megszerette őt az isten s a 
sötétségből a maga világosságához vitte: ezen bolgár ember, 
mihelyt Mahomed hazug tanát megismerte, annak vallását oda 
hagyta s a Krisztus isten adta törvényt megértvén s megszeretvén 
megkeresztelkedett (belement a vallásba) s Ábrahám íuvűvé lett. 

(C su v.) Avraamijcone tine kini-be an§ay piidümbey savinnian. 
vili Xristos páni zakona bilzessen pof edemzene-de iliyyin^en itla 
joradagan bolni, yoj ruvinji yaliya rra, sonza, tora Jisus Xristos 
virentnine kalaza ktartma yojne yaderlene. sor-gonne Bulgár yolinje 
jarmarka bolni coy, onda noinaj yaliy poginni coy, Avraamij pof 
sod'-issene braysa yvarzassin, pof yaliy omin.je Xristos jat'ne sarl-
daras sm, onn virentnine moytaza süreze, yoj ruvinf,izene Mahomet 
jilline braysa yvarma Xristos jace-be tine kimé virentme tapratre. 
Bulg irzam Avraamij tunine kora-dara tiillenze kajres: vixl jiidene 
sin bolni boledeze kalares • vidzem pervaj ona yojne Xristos zakonne 
braytarma yitlanat'-ées. ondan vara Avraamij vuzen pof yirgenmelli 
yaramalli sumaysene-de itlemen birgi: ep Xristos tora báni zakona 
niyuséanda brayas sok, ep Xristos jaine viletceney-te moytama bray-
mastip — teze kalani-zin, ona nomaj kon titsa Xristos virentnine 
braytaras-sin yitlarvjeé. Bulgarzam Avraamij pof yorliyserie-de 
citsa tüssessen Xristoza moytama carnman birgi, onn alli orine 
•posne-de kassá brayreé. sav' is 1229 solda poz-ojiyin pervajyi kon-
sotra polni. 

( T a t á r . ) Avaarmijnen zani cukiniu belein gená bötönnajiik 
rayatlanmágán. Ul Xristos birgan zakonni belgáé, bar kcselárne 
elektdn bigerdk söjöüceíe bulyan, iizenen tiumis kaliklarina zaksilik 
teldb, yodaj Jisus Xristosnin öjráteueii djteb birergá üzen üze ázer-
lagdn. zaz könö Bulgár kalasinda zdrminkd zitkác anda küb 
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kálik zijilyac, Avraamij bar sathi eüdren taslab, bar kálik al-
dinda Xristos isemen danar öcön, anin öjrdteuen maktab üzenekeld-
rend. Moyammdt denen taslab, Xristos isemdne cukinirya öjrdtd 
baslayan. Bulgarlar Avraamijnen küiniuina karab isidre kitkdn: 
ul kést akildan éazgandir ayri — dib djteskdnndr; alar elek anin 
üzen Xristos zakonin taslatirya tiriskannar. annan sun, Avraamij 
alamin bar kizganiu beldji éaniyan süzldrentinnamayac Xristos álla 
birgdn zakonni minem ictd taslasim Zuk, min Xristos isemen iilgence 
dannaudan tuktaman dib djtkdn öcön, anar küb auir azab kiirsdteb, 
ötörmdndd küb kön totob Xristos öjrdteuen taslatirya tiriskannar. 
Avraamij bar azabni k'üreb tiizgdnndn sun, Xristosni dannaudan 
tuktalmayac, bulgarlar anin ajayin kulin basin kiseb taslayannar. 
Bu es 1223-ce zilda Aprel ajinin 1-ce könöndd bulyan. 

Ábrahám lelke nem volt teljesen megelégedve pusztán a 
keresztséggel. 0 megismervén a Krisztus adta törvényt minden 
embereket még jobban mint az előtt (előbbinél többet) megszere
tett (szerető lett) s a maga (rokon) nemzetebelieknek jót akarva 
előkészité magát Jézus Krisztus isten tanát hirdetni (mondva 
mutatni). Tavaszkor, midőn Bolgár városában vásár alkalmával, 
sok nép gyűlt össze, Abrabam minden kereskedő dolgait oda
hagyván, hogy Krisztus nevét az egész nép előtt dicsöitse, annak 
tanát folytonosan magasztalva, arra kezdé oktatgatni a maga 
népebelieket hogy Mahomed vallását elhagyják s Krisztus nevé
ben meg keresztelkedjenek. A bolgárok látván mit tett Ábrahám, 
csodálkoztak s azt mondák : «ő alkalmasint eszeveszett ember» s 
előbb megkísérték vele magával hagyatni el Krisztus törvényét* 
Azután minthogy minden szánakozó és fenyegető szavukra sem 
hallgatva, így válaszolt: «én a Krisztust adta vallást sohasem 
fogom elhagyni, én halálomig sem fogok megszűnni a Krisztus 
nevét magasztalnia — sok nehéz kínzást vivének véghez rajta 
(mutatának neki) s több napon át börtönben tartva kisérték meg 
vele Krisztus tanát elhagyatni. Mivel [azonban] Ábrahám minden 
kínzásokat türelmesen kiállva nem szűnt meg a Krisztus nevét 
magasztalni, a bolgárok neki lábát kezét és fejét levágták. Ez a 
dolog 1 -2*29. esztendőben, april hava (üres hó) első napján történt. 
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(Csuv.) Bulgár yoline jarmarka bini viris sinzam Avraamij 
üt-kletkine postarza pidarjeé. vulzem jarmarkaran kile tavirnza 
Vladimir jatli yolaja birzassin, onda asla kndzja, Georgij Vsevo
lodovic jatli-skere, Bulgár yolin^e bolnine kalaza ktartreé. Onjoyne 
Bulgár patsi, viris yaliy-pa vursma pideres-sen, asla kndz-paine 
sorasmaékin yoj asla sinzane jani. Bulgarzam Vladimir yoline 
birzassin, asla kndz sorasni coy vulzene kalani: vilerne sin, Avraa
mij jatli-skeren üt'-klet'kine Bulgár yolin^en Vladimir yoline ize 
kajma irik parir — deze. Bulgarzam savna kilsterne. 1230 éolda 
Norus-ojiyin tuyyir kon-sotra (marta 9.) Avraamij üt'-klet'kine sidik-
ran ize klarzassin sürze kajman-skere topni, ona Vladimir yoline ize 
birzassin monastire yoiií, onda yalceney-te nomaj tüliinmelli issene 
tuza virdat'. — Xozan güberninge bornaganyaliysam svjatoj Avraamij-
zin^mi bilmest'-ces. 1874 éolda an%ay Xozandi asla aryierej Antonij 
yitlanni-be, Vladimir yolin^i aryierej Avraamij üt'-kletkin^en picik 
tadik ojirza svjatoj Avraamij tüze-be Xozana barza jani. sav' 
tadik ikon-be yaí Xozandi asla soborda lartni. 

( T a t a r.) Bulgár kalasinin Sdrminkdsend kilgdn uris kesetiu\ 
Avraamijnen tanén Sijib kümgdnndr. Alar zdrminkdddn üz zirla-
rend kajtib, Vladimir kalasina kilgdc anda Georgij Vsevolodovic 
atli olo kndzgd Bulgár kalasinda nej bulyanni djtkdnndr. sul 
bayitta Bulgár patsasi uris kaliyi beldn suyis beterer ticim olo 
kndz katina anin beldn tatiulanisir öcön üzenen olo keseldren 
zibdrgdn. Bulgarlar Vladimir kalasina kilgdc, olo kndz alar beldn 
taüulaniskan cakta djtkdn: Avraamij atli iilgdn kesenen tdnen 
Bulgár kalasindan Vladimir kalasina kiterergd irek biregez — dib. 
Bulgarlar mifiar kíingdrindr. 1230-ce zilda Mart ajinin 9-ce 
könöndd Avraamijnen tdnen kaberddn cigaryan cayinda cermdgdn 
köjö tabkannar, ani Vladimir kalasina kitereb monastirgd kujyan-
nar, ul anda dlegd tikle küb ködrdtldr kilib zata. — Kazán güber-
nidsendd torouci kaliklar didid Avraamijne dlegd tikle belmdgdnndr. 
1874-ce zilda gina Kazandayi olo aryierej Antonienen tirisiui beldn, 
Vladimir kalasinin aryiereje Avraamij tdndnden baldkdjgend kisd-
gen alib, Avraamij dülidnen tdrese. beldn Kazanya bireb zibdrgdn. 
sul kisdkne inde tdrese beldn Kazandayi olo soborda kujyannar, 
dlegd tikle ol soborda tora. 

Bolgár városába vásárra jött orosz emberek Ábrahám tete
meit összeszedve eltemetek. Ok, midőn a vásárból haza térve 



320 K[SEBB KÖZLÉSEK. 

Vladimír nevű városba érkeztek, ott György Vsevolodovics nevű 
nagy fejedelemnek elbeszélitek a Bolgár városában történteket. 
Azon időben a bolgár padisah, hogy az orosz néppel való hada
kozásnak véget vessen, békeszerzés végett a maga n-xgy embereit 
a nagy fejedelemhez küldte. Miután a bolgárok Vadimir városába 
eljutottak, a nagy fejedelem azt mondta nekik békekötéskor: 
((Engedjétek meg (adjatok szabadságot), hogy a megölt Ábra
hám nevű embernek tetemeit Bolgár városából Vladimír városába 
hozhassuk». A bolgárok ebbe beleegyeztek. Az 1230. esztendő 
Noruz (márczius) havának 9. napján Ábrahám testét a sírból 
kiemelvén, [azt] még el nem rothadva találták s miután Vladimír 
városába vitték, monostorba tették. Ott fekszik maiglan is sok 
csoda dolgot téve. — A kazáni guberniumban élő népek szent 
Ábrahámról semmit sem tudnak vala. Csak az 1874. esztendőben 
a kazáni nagypüspök óhajtására (igyekezetével), a Vladimír város
beli püspök Ábrahám testéből egy kis darabkát kiválasztva, 
elküldte azt sz. Ábrahám képével együtt Kazánba. Ezen test
darabka és kép most a kazáni nagy székesegyházban van elhelyezve. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

VogK. e l ö l «első». — Különös képzésűnek tűnik föl a kon-
dai-vogul elöl, a mely a kondai Máté-fordításban (Nyelvt. Közi. XI.) 
rendesen névszótőűl fordul elé, «első» jelentéssel (Hunfalvy kon-
dai-vogul szótára 19. 1.: elöl piiv első fiú, elol-yar tkp. első-ki, 
első-egyén = der erste; mint ellentéte a motit «másik»-nak: 
elöl yar — motit-yar der eine, der erste — der andere); egyszer 
(Máté 5, Í26) «utolsó»-nak találjuk (elöl ligen paí utolsó filléred 
fele); locativus -t raggal elolt: vos elolt «leg-elsőben» («zuerst, B0 
liepBHXT>» 0, 33). Csak egyszer áll adverbiumúl ablativus után: 
~2'2, 46. ton yotehiel elöl «von dem tagé an (azon naptól fogva, crb 
TOro ;I,HÍI»). Hunfal vy ez utóbbi helyen a niagy. elöl ablativusi 
alakból magyarázza («azon naptól elöl»), s nyilván csak ez a hely 
indította arra, hogy kondai-vogul nyelvtanában is (§. 33.) az elol-t 
az ablativusi határozók és névutók rovatába iktassa: elöl «elől». 
Pedig «elől (von vor, von vorn)»-féle határozó nem igen arra való, 
hogy megelőző ablativussal (-nel) a «-tői fogva (von . . an)» értel
met kifejezze. Erre határozottan lativ-féle határozó («előre, elé-felé 
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= továbbá) kívántatik, a milyen pl. a finn édes (e h. edeksi) ebben: 
tdsf-edes «von nun an» (tkp. «ebből előre»), vagy pedig «kezdve» 
vagy «menve, haladva»-féle gerundium, mely implicite a lativ 
irányra is ráutal («-tölfogva», finn tdstd lahin e h. Idhtein «ebből 
menve =. ezentúl))). Ezért azt vélem, hogy az említett helyen a kü-
lömben névszótő-féle elöl csak hibából áll elal' «előre» ( = vogB. 
eldl', vogL. üát) helyett, minthogy ez csakugyan elé is fordul, 
ablativusi alak után, a o-tol fogva)) kifejezésére: 16, 21. tigil elal' 
«ettől fogva (CB Toro BpeMCHH, von der zeit an)», tkp. «innen előre 
v. eléfelé». 

Kétségtelen, hogy az eZoZ-nak alapszaváé? (els) «elő», melynek 
lativusa ele «el (fórt, weg: rastalen ele dobd el) s mely a pal «fél, 
oldalw jelzője az el-palt «előtt»-ben (tkp. «elő-féleno). Hogy mi 
voltaképen az -ol utórésze, mely a vogK. képzőkben szokatlan o vo-
calisánál fogva föltetsző, azt némileg magának a vogK. nyelvnek 
egy adata, de még inkább néhány vogB.-beli adat derítheti föl. Az 
elol-val ugyanis egyalakú a vogK.-ban még jejol, ebben: vos jejolt 
(Márk 16, 14) «utoljára (zuletzt, am letzten)», s elül gyengült 
alakban: ivolt (vos ivolt, Mátéban is); alapszava jej ( = vogB. j?y, 
«utó» (jej-palt után, tkp. «utó-félen»). Ennek az ellentétes vogK. 
szópárnak (elöl —jejol) a vogB.-ben megfelel (csakhogy el helyett 
ennek synonymuma sar-val): sar-qul «első» és juj-qid «utolsó» 
(vos juj-qul leg-utolsó); locativus -t raggal: sar-qult, juj-qult; 
sőt az elol-nak alakilag megfelelő eli-qul is föl van jegyezve Begu-
lynál (eli-qul v. elitd «eleje», mi szerint eli-qul is tkp. «előrész»). 
Az qul egyébiránt a vogB.-ben: «ende, zipfel», s mint a «sar-qul» 
rövidítése magában is «első, primus»-t jelent. Ezekből megtetszik, 
hogy a vogK. elöl, jejol is tkp. összetétel el-ol, jej-ol «elő-vég, utó-
vég*, s mint jelző «elővégi, utóvógi = első, utolsó*; az ol ( —vogB. 
qul) egyébiránt még elé is fordul mint külön szó a vogK.-ban : ovi 
(ovii: 3. személyraggal ovle Máté 24, 8. 14. «kezdet», Márk 3, 26. 
«vég») s megvan a mása az osztjákban: osztB. ölin «anfang, ende; 
der erste, áusserste» = I r t . oden «das áusserste, erste» (v. ö. osztB. 
vul: wdpo% «der álteste sohn» azaz ader erste sohn»). B. J. 
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A g r a m m a t i k a i g e n u s h i á n y á b a n , melyben a világ
nak legtöbb nyelvei, köztük az altáji nyelvek is sínylődnek, nyelv-
becslő bölcselkedök, mint jelesen Steinthal, a nyelvnek nagy 
fogyatkozását látják, mely mint valamely organikus baj sok egyéb 
tökéletlenségnek és gyarlóságnak az oka. Ily szempontból egykor 
Steinthal igen elismerőleg nyilatkozott Oswald J. H. ily czímű 
munkájáról «Das grammatische Geschlecht und seine sprachliche 
Bedeutung» (Paderborn 1866), melynek I. fejezete egymáshoz 
méri a «Sprachen ohne grammatisches Geschlecht und die Spra-
chen mit demselben». Steinthalnak e recensiója most újra meg
jelent az ő «Kisebb munkái»-ban («Gesammelte kleine Schriften» 
I. Berlin 1880), s eszembe jutatta, hogy én is annak idejében 
Oswald munkájának a genust illető fejezetét ismertettem s a gr* 
genus értékéről egészen ellenkező nézetet fejtegettem. Légyen sza
bad e kis értekezésemből (melyet magam is csak némi keresés 
u t á n a ((Tanügyi füzetek» I. számában Pest 1867, találtam elé) 
itt újra közzé tenni, a mi a kérdés érdeméhez tartozik. 

Oswald a magyar nyelvet, mint a genustalan nyelvek typu-
sát mutatván be, először eléadja, hogy miben mutatkozik a magyar 
nyelv genustalansága ; hogy pl. az ember és az asszony nem úgy 
különbözik, mint a német der Mann és die Frau ; hogy az attri-
butumi melléknév motio nélkül marad (jó ember és jó asszony: 
/jater M. gute F.), hasonlóképen a praedicatumi melléknév is (az 
ember jó, az asszony jój ; hogy a 3. személy-névmás o egyformán 
megfelel az „er, sie, es"-nek, s a birtokos-személyragok is hasonló 
jelentési egyformaságot mutatnak (-a, -e v -ja -je = angol his, her, 
its). Legfelebb a természeti genust bírja a nyelv megkülömböz-
tetni, külön szók által (pl. atya, anya), vagy néha a nyers -né szó 
oda-ragasztása által («welches für sich lebt und steht und das 
weibliche in rohem Stoff bezeichnet»), pl. király, királyné. Egy
szóval a magyar nyelvnek sejtelme sincs valódi grammatikai 
genusról, a milyen pl. a famulus, famu/a motiójában mutatkozik. 
— Ez pedig nagy baj. Mert szerinte a nyelvalkotó népnek azon 
képzelő tehetsége, mely minden névszói fogalmakat a hím- és nő
nem kategóriájába berendezett, egyszersmind a gondolat alakítá
sára a legnagyobb befolyással volt. Az élettelen tárgyak ilyképen 
történő személyesítése «az ember szellemi fejlődósében oly lépés, 
melynek a társadalom előre haladására nézve világtörténelmi fon-
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tossága van. — Sőt lehet mondani, hogy egy magyar embernek, 
ki valamely magasabb fokú nyelvet, pl. a latint vagy németet, 
elsajátít, a grammatikai genus megismerésével egyszersmind a 
képzeleteknek és érzeteknek egy egész új világa nyílik meg, mely 
eddig öntudatának sötét éjében el volt temetve*). Továbbá meg ki
fejti Oswald, mily nagy szerepe van a genusnak a grammatikában. 
Csak a genuskülömbség megvolta teszi szerinte az igazi declina-
tiót és numerus-képzést lehetségessé; ez alkotta meg a syntakti-
kai congruentiát úgy az attribútumra mint a praedicatumra nézve, 
tehát a mondatképzésnek egyik hatalmas tényezője. 

Az árja és sémi nyelvek grammatikai genusa egy különös 
észjárást mutat elénk, melynél fogva az elnevezendő tárgy tiszta 
fogalmához még annak bizonyos férfi vagy női jelleméről való 
képzelet csatoltatott, támaszkodva a természeti nem (sexus) s 
annak jellemvonásainak szemléletére. 

Hogy e képzelet, mely a genus szerint külömböző nyelvala
kok létrehozója, csakhamar elhomályosodott, s a nyelvek öntuda
tából kiveszett, úgy hogy a már csak az értelemhez szóló szóknak 
genusbeli megkülömböztetóse, kivéve a természetes nemre vonat
kozókat (pl.puer, puella, homo, fe mi na), valóban csak üres formává 
vált, melynek a nyelv többé okát nem adhatja, s hogy azért az 
értelmi irányban haladó fejlődésben több árja nyelv még e külső 
formát is többé kevésbbé magáról lerázta (legtökéletesebben a 
perzsa és angol nyelvek, melyek közül amaz még a 3. személy
névmásban sem tesz genuskülömbséget), — az szintén kétségbe
vonhatatlan és tudvalevő dolog. Tartsuk tehát szemünk előtt a 
nyelvnek azon korát, melyben a genusmegkülömböztetés még üres 
formává alá nem sülyedt s kérdezzük, mi haszna lehetett akkor 
ennek a genusmegkülömböztetésnek ? Mindenesetre élénkítette az 
implicált személyesítés által a tárgyfogalmakat, s így átalában a 
képzelő tehetséget folytonos működésben tartván, mondhatjuk, 
hogy fokozta is azt. De másrészt az is világos, hogy a névszói 
fogalmakhoz ezekhez nem tartozó mellókképzeletek csatoltatván^ 
melyeket aztán a motiós nyelvalakokban azoklól többé el sem 
lehetett választani, a grammatikai genusmegkülömböztetés okve
tetlenül zavarta a névszói fogalmak tisztaságát s akadályozta a 
nyelvnek értelmi irányban való haladását, míg csak a genuskép
zeleteket magáról le nem bírta rázni, megtartván azonban és 
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tovább czipelvén a motics nyelvalakok üres terhét. Oly nyelvek 
ellenben, melyekben grammatikai genus nem keletkezett, melyek 
tehát névszóikban csakis a puszta fogalom kifejezésével bírtak, za
vartalanabbul haladhattak az értelmi fejlődésben, s a velük élők 
és gondolkozók könnyebben juthattak el a tiszta fogalom-abstrac-
tióhoz; s így ezeket a nyelveket némi okkal «philosophicus» nyel
veknek lehetne nevezni, míg a genusos nyelvekre a «poeticus» 
czím illenék. Vegyünk pl. egy motiós szót, teszem filins ós filia, 
melyekben a formakülömbségnek még okát is tudjuk. Tessék már 
most, nem tekintve az etymologiát, a puszta fogalmat abstrahálni. 
Ha e végett filius-hoz folyamodunk, utunkba áll a filia, hogy ő 
bizony nem fiú, és megfordítva. A görög icaís tehát igen bölcsen, 
ha akarom ó, ha akarom -q ; de csak a legkisebb súlyt fektetve a 
nemi alak értékére a TzaZdeQ nem oly könnyen engedi a «gyerme
kek)) puszta és tiszta fogalmát levonni, mint pl. a genustalan 
magyar szó, vagy a török cofjuMar, vagy a finn lapstt. 

A grammatikai genus kifejezése nem vált tehát az avval bíró 
nyelveknek valami lényeges hasznukra; eredeti jelentőségét el 
kellett ejteniök, s a megmaradó alakok csak tarka sokféleséget 
szültek pl. az árja nyelvek névragozásában. Mondhatni, hogy a 
grammatikai genus kifejtése az illető nyelvek részéről inkább 
káros superfoetatio volt. — Azomban a grammatikai genus teljes 
méltánylására szükséges, hogy annak pl. az árja nyelvekben észre
vehető hiányos keresztülvitelét is tekintetbe vegyük. Nem csak, 
hogy az 1. és 2. személy-névmásokon nincs, mint pl. a sémi nyel-
vekbelieken; hogy a nőnemnek, sok esetben a hímnemmel közös 
alakja van, azaz hogy a nőnem nincs alakilag is megjelölve; hogy 
átalában sok hímnemű alakon a genus tulajdonképen csak rajta 
értetik ; de hiányzik a genusmegkülömböztetés egészen a prsedi-
catumi szók legnagyobb részében, az egyszerű verbum finitum 
alakjaiban, melyek pl. a sémi nyelvekben részint kifejezik a genust 
is. Egyforma pl. a légit, akár puér akár puella a subjectuma. Ebből 
látható, mily jelentőséget tulajdonítottak elejétől fogva magok az 
árja nyelvek a grammatikai genus kifejezésének. B. J. 



A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
kiadásában megjelent és saját könyvkiadó-hivatalában (Budapest, Akadémia épületében) valamint 

a könyvárusoknál kapható: 

RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR 
Az 1 5 3 1 — 1 7 1 1 megje l en t magyar nyomtatványok könyvészet i kéz ikönyve . 

Irta 
S Z A B Ó K A R O L Y . 

Nagy 8-rét, 47 iv. Ára fűzve 4 frt 

E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkívüli 
fontossággal bir. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés eredménye 
az. Szerző, az ország egyik szélétől a másikig néhány száz könyvtárban nem csak a 
czimtárakat, hanem magukat a könyveket is gondosan átforgatta. Nem egyedül a 
czimmásokat adja, hanem pontosan közli a nyomtatás helyét, évét, a könyv alakját , 
a levelek vagy lapok számát a lehetőség szerint, kinyomozza névtelenül vagy álnév 
a la t t kiadott könyvek szerzőit, kideríteni törekszik a hely és név nélkül megjelent 
munkák nyomtatási helyét és idejét stb. A hol szükségét látja, leírásaihoz jegyzeteket 
csatol, sok jellemző és érdekes idézetet közöl, utal a forrásokra, honnan az illető 
munkáról részletesebb felvilágosítás meríthető, szóval n e m egyszerű cz imtárt , 
h a n e m pé ldás s z o r g a l o m m a l és r i t k a s zak i smere t t e l fö ldolgozot t v e z é r k ö n y v e t 
i r az 1 5 3 1 — 1 7 1 1 . évek közöt t nyomatásban m e g j e l e n t egész m a g y a r i r o 
dalomhoz . Hirdeti , hogy nemzeti életünk leggyászosabb kora is mily erőteljes és 
virágzó irodalmat tudot t teremteni, s szembetűnővé teszi irodalomtörténeti ismere
teink örvendetes gyarapodását . Mert mig e század elején Sándor Is tván, hasonló 
irányú munkájában, ugyanazon időszakból csak 990 magyar nyomtatványt sorolt 
fel, Szabó Károly fáradhatat lan és szerencsés kuta tása i e számot majdnem meg
kétszerezték. 

£ m n n k a n é l k ü l ö z h e t l e n m i n d e n könyvtárban , a k á r magányos , akár 
n y i l v á n o s l e g y e n az, s n é l k ü l ö z h e t l e n m i n d e n o ly m í v e l t v a g y s zakemberre 
nézve, k i n e m z e t i i r o d a l m u n k t a n u l m á n y o z á s á v a l k o m o l y a n fog la lkoz ik . 

RÉVAI MIKLÓS 

É L E T E ÉS MUNKÁL 
Irta 

B Á N Ó G Z I J Ó Z S E F . 
Ára 2 frt 60 kr. 

Az akadémia; könyvkiadó vállalat pártolói számára (diszkötésben) 1 frt 8 0 kr. 

Ezen i r o d a l o m t ö r t é n e t i m o n o g r a p h i a az A k a d é m i a u to l só n a g y 
gyű lé sén a H o r v á t h M i h á l y és F r a k n ó i V i l m o s á l t a l k i t ű z ö t t 1 0 0 a r a n y 
p á l y a d í j j a l j u t a l m a z t a t o t t . A h i v a t a l o s j e l e n t é s i g y szól : 

«Minden tekintetben jeles mű. Egyaránt biztos kézzel rajzolja Eévaiban az embert, 
költőt és nyelvészt. Sok uj adatot hoz napfényre, nem egy elfogadottat megezáfol; fejtegetései 
alaposak s a tényeket és eszméket gyakran helyezi új világításba. Különösen sikerült részek 
Eévai nyelvtörténeti és nyelvhasonlitó irányának jellemzése, viszonya a nyelvújításhoz, Verseghy 
méltatása stb. A kornak nagy vonásokkal rajzolt politikai, társadalmi, irodalmi és tudományos 
hátteréből plasztikailag emelkedik ki Eévai alakja, s úgy szólva előttünk fejlődik. Szerző ritka 
tárgyilagossággal leplezi föl hőse erkölcsi és szellemi bensőjét. Oly kevéssé puszta dicsőitője, 
mint kritikusa. Nagy mérséklettel és biztos tapintattal vegyíti alakján a fényt és árnyat s 
elevenen tünteti föl legjellemzőbb sajátságait. Előadása vonzó, compositiója természetes és 
művészi: egyszóval a tartalom alaposságával a forma művészete egyesül a siker nem közönséges 
fokán, s így tú lzás n é l k ü l e l m o n d h a t n i : e mű irodalmunknak valóságos d í 
szére válik.» 



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia

épület) s minden hazai könyvárusnál : 
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv

tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I - X V I . köt. 48 füzet
ben. 1862 — 18S0. Ára egy 16 kötetből álló teljes példánynak 30 forint. Egy-
egy kötetnek különvéve 3 frt. Az I-sö és X-dik kötet külön nem adatik. 

N Y E L V E M L É K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1864—79. 8-adrét. 

E g y e n k i n t : 
I kötet . Bécsi Codcx. Müncheni Codcx. Közzéteszi: V o l f G y ö r g y 

(XXX. és 381 1.) Ára 2 frt. 
11. kötet. Wcszprémi C. — Peer C. — Winkle r C. — Sándor C. — 

Gyöngyösi C. — Thewrevdc C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi: 
V o l f G y ö r g y . (XVIII és 406 1.) Ára 2 frt. 

I I I . kötet . Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. — Közzé
teszik : K o m á r o m y L. és K i r á l y P. (IV. és 345 1.) Ára 2fit. 

IV. V. kötet . Erdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f G y ö r g y . 
1 8 7 6 - 7 7 . 1 . fele. X I X és 487 lap. — II . fele. 532 lap . . . Ara 4 frt. 

VI. kötet . Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi: 
V o l f G y ö r g y . 1879. XVI I I és 359 lap Ára 2 frt. 

VII . kötet . Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina 
élete. — Vitkovics C. - Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y . 
1878. L . x és 488 lap Ára 2 frt. 

VI I I . kötet. Sz. Margit' élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak 
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f 
G y ö r g y 1879. X L V H és 418 lap Ára 2 frt. 

R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda, 
1838. 5 frt. — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok. Buda. 1840. 
2 frt. — III . Tatrosi B i b l K Vegyes m. iratok. 1842. 2 frt. - I V 1 Guary-
codex. Buda, 1841 . Ára 1 frt. 

REGI MAGYAR KÖLTÖK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i -
l á d y Á r o n . I. kötet. Codexbeli versnuradványok Ára 2 frt. 
II . k ö t e t . XVI . századbeli magyar költök Ara 2 frt. 

111. k ö t e t : Tinódi Kebestény összes müvei 1881 Ára 2 frt. 
CODEX CÜMANICUS bihliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy

zetekkel és glossaiiumokkal ellátva kiadja gróf K u u n G é z a . NagyS-rét. 
Ára 5 frt. 

UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez é-3 összehasonlítá
sához. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr. 
I I I . szám. H a l á s z J . Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ára 60 kr. 

(KiilomiyoHiatoli a !• Nyelvtud. Közlemények*-böl). 
R É G I MAGYAR N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsi ig. (Corpus Grammatico-

rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o 1 d y F e r e n c z Ára 2 frt. 
R E G U L Y A N T A L HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 

H u n f a 1 v y P á l Ára 2 frt. 
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. I r ta B u d e n z J ó z s e f 

1.—IV. füzet, (1—46 iv) 1873—79. 8-adrét. Egy-egy füzetnek . . Ára 1 frt. 
A MAGYAR I G E I D Ő K Irta S z a r v a s G á b o r Ára 1 frt. 
A H E L Y E S M A G Y A R S Á G , E L V E I . Ir ta P. T h e w r e w k E m i l . Á r a i frt. 
A MAGYAR N Y E L V Ú J Í T Á S óta divatba jö t t idegen és hibás szólások bírá

lata. I r ta I m r e S á n d o r Ára 1 f i t . 
K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Fordi to t ta B a r n a F é r d . A.ra 1 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y Á.-tól . . . Ára 40 kr. 
K A Z Á N I - T A T Á R NYELVTANULMÁNYOK. I r t a S z . B á l i n t G á b o r . 

I. füzet. Kazáni- ta tár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. I I . füzet. Kazáni-tatár 
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. I I I . füzet. Kazáni- ta tár nyelvtan 8-rét 1877. 
Egy-egy füzetnek t Ára 1 frt. 

É R T E K E Z É S E K A NYELV- E S SZEPTUDOMANYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztálytitkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880 Ára 20 frt 20 kr 
IX. köt (1—5 szám) 188! . . . Ára 1 frt. 30 kr. 

Franklin-Társulat nyomdája 
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