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OROSZ-LAPP NYELVTANI VÁZLAT. 

A Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetében Genetz Ar-
vidtól mintegy hetvenöt lapnyi orosz-lapp szöveg jelent meg. 
E közlés úgy szólván egyedüli ismeretforrásunk az orosz-lapp 
nyelvről. Genetz egyszersmind egy IpK. ( = kólái félszigetbeli, 
vagyis orosz-lapp) nyelvtant is dolgozott ki, valamint egy IpK. szó
tárt is. Minthogy azonban a közel jövőben egyik munka megjele
nése sem várható, elhatároztam, hogy addig is kísérletképpen egy 
kis vázlatot állítok össze a kólái lapp nyelvről. Legalább másnak, 
a ki e nyelvvel foglalkozni akar, megkönnyítem a dolgot és meg
kímélem azon nagy vesződségtől és fáradságtól, melyen magam
nak át kellett mennem, midőn minden segítség nélkül a közlött 
szövegek olvasásához fogtam. A hangtant csak érintem, a szókép
zésből is csak a legszükségesebbet adom. Vázlatom alapjául a kil-
dini nyelvjárási vettem, melyen a legtöbb szöveg (Máté evangé
liumának 22 fejezete) jelent meg. A többi orosz-lapp dialectusra 
csak annyiban terjeszkedem ki, a mennyiben egyes kildini alako
kat megvilágítanak vagy azoktól eltérnek.1) 

^ A szövegben előforduló rövidítések : IpK. = kólái félszigetbeli, vagyis 
orosz-lapp; IpS. = svéd-lapp ; K. = kildini nyelvjárás; KI. =:a kildini nyelv
járásnak lovozerszki tájbeszéde ; A. = akkalai nyelvjárás; T. — ter-lapp 
nyelvjárás; TJ. = a ter-lappnak jokongai tájbeszéde; N. — notozerói 
nyelvjárás. — A mely szónak tövét, illetőleg azon alakját, melyből a tövet 
kifejthettem, a szövegben nem találtam, annak tövét analógia folytán magam 
reconstruáltam és zárjel közt a ragos szó után tettem. 
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2 HALÁSZ IGNÁCZ. 

I . H a n g t a n . 

Az orosz-lapp hangtan megírása a legnehezebb föladatok 
közé tartozik. Fel kell itt tüntetni az egyes orosz-lapp dialectusok 
tetemes hangtani eltérését és a ragozásban valamint a szóképzés
ben nyilvánuló számos hangváltozást. En sem az egyikre, sem a 
másikra nem vállalkozhattam. A nyelvanyagnak teljes szótári föl
dolgozása ós az alaktan minden tüneményének részletes összefogla
lása nélkül ehhez fogni nem lehet. Minthogy nekem sem az egyik, 
sem a másik nincs rendelkezésemre, a következőkben csak röviden 
utalok azon mással- és magánhangzó-változásokra, melyek az 
alaktan terén legszembetűnőbbek. 

1. Mássalhangzók változása. 

M á s s a l h a n g z ó k e r ő s b ü l ó s e ós g y ö n g ü l é s e . Az 
erősbülés abban áll, hogy eredetileg rövid mássalhangzók hosz-
szuakká lesznek, némely mássalhangzó elé pedig h járul; pl. murr 
fa (IpS. muora) ; kitt kéz (IpS. kelte) ; kitté-, kihte- köszönni (IpS. 
kite-, kihte-) ; cqrr (or. u;api>) király; nomm (f. nime) név; üfXe-
(lpS. ode-) alunni; pqhp pap stb. 

A gyöngülés alatt értjük az orosz-lappban a tővégi t, tt, k, kk, 
s v. ss, s v. ss, cc, cc-nek a név- és igeragozás bizonyos eseteiben és 
személyeiben d, d, g, y, z, £, 5, j - re változását; pl. vq^dij vett: va^te-; 
kid' kezet: kitt kéz; vüilgij ment: vü^ke-; lq,yest födélben: lakk 
födél; vanzijn sajkával: vans sajka; ra^ magot: ra^s mag; slugij 
szolgált: slusse-; sarnmuz'est mondástól: sarnmus mondás; ca cc víz: 
éátf' vizet; ko^ij kérdezett: koiéce- kérdezni; a^f atyát; axcc atya. 
— E változás azonban nem egész rendszeres. Számos szó egyszer 
követi, máskor meg nem. Azt is látjuk, hogy kk, tt, ss, ss, cc erős 
hangoknak megfelelő j , d, z, i, 5 gyöngülések mellett egy fokkal 
erősebb g, d, s, s, c is gyakran előfordulnak, a t, k, s, c, s pedig sok
szor megmarad; másrészt szintoly gyakori, hogy t, k is d y-vé 
gyengül. 

A'gyöngülés egy neme az is, midőn az előbbiekhez hasonló 
alkalmakkor mm, nn, rr, ll-hől m, n, r, l lesz, a he, hp, ht mellől 
pedig a h elmarad; pl. nem' nevet: nomm név; samest szótól: 
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aájwn BZÓ; polij félt: pello- félni; mürijn fával: mürr fa; tata-/ 
akarsz : tahte- akarni; pap papot: pahp pap. 

A gyöngülést a név- és igeragozás tárgyalásánál, különösen a 
paradigmákban a mennyire lehetett, mindenütt föltüntettem, de 
csak a rendes változásokra voltam tekintettel és nem tartottam 
szükségesnek, hogy ugyanazon szó egyes alakjának többféle vál
tozatát is kitegyem. 

2. Önhangzók változása. 
Az orosz-lappban van az önhangzók egy sajátságos elválto

zása, mely hasonlít némileg a német ablauthoz. Ilyen, hogy az ie, 
ue tőhangzós főnevek e hangzót az egyes-számi állativusban ea, 
oa-ra, az t, ue, ü(, ie tőhangzós igék e hangzókat a jelen idő egyes
számában ie, oa, ue, ea-ra, változtatják; azon kivűl eredeti a gyak-
ron mély a-ra, a o-re, e pedig a-ra változik; pl. ienn anya, állat. 
eanna; kuette ház, állat, koatte \ titte- tudni: tiedam, tieday, tiett 
tudok, tudsz, tud ; vüjlke- menni: vuelkam megyek stb. ; puOitte-
jönni: poadam s tb. ; áe^hke- mondani: cealkam. 

Ennek ellenkezője az ie, uo ikerhangzónak összevonása %, 
w-ba; pl. cie^hke-, múlt: cilkim mondtam; püittem jöttem: puo^te-. 

Egyike a legsajátságosabb tüneményeknek az orosz-lappban, 
hogy bizonyos képzőkkel (st, ht, s) ellátott igéknél a képző előtti 
tővégi magánhangzónak mélyebb v. magasabb hangú vocalisatiója 
fejezi ki a jelentő mód jelen és múlt ideje közti külömbsóget; pl. 
uopeast tanít : uepe^st tanított (tő : uepeste-, uopse-),- vülkaht küld : 
vülkeht, vülgeht küldött (tő: vülkehte-, vülk/e-) ; kavvas megtér, 
megfordul: kövvés megfordult (tő : kavse-, kövse-J ; tüjast tesz, cse
lekszik: tüjest, tájiét tett (tő: tüjeste-, tüjele-). 

Mind e hangváltozásokat egész terjedelmükben feltüntetni és 
megállapítani azomban csak Genetz van hivatva. 

I I . A l a k t a n . 

Névszó. 
1. §. N é v r a g o z á s . 

Az orosz-lappban a minden ragozható névszóhoz járuló vi
szonyesetek a következők: 

1. N o m i n a t i v u s . — Az egyes-számban akiidini nyelv
id 
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járásban ugyanaz, mint a végönhangzóját vesztett nóvszótő ; pl. 
ne mm név (IpS. namma); adk fiu (IpS. alke); pápn fiú (IpS. pardne); 
tctiSt csillog (IpS. taste); mürr fa (IpS. muora). — A többi lpK. 
dialectusban a végönhangzó gyakran megmarad, pl. a Ter-lappban 
adke fiu; na-pte állat; lojite madár; piejve nap; iojve fej. — A töb
bes-szám nominativusának képzője elveszett. Nyomát a kildini 
nyelvjárásban legtöbbnyire csak egy már félig néma önhangzó, 
melyet Genetz hiányjellel jelöl és a gyöngülésre alkalmas szavak
nál a mássalhangzó gyöngülése mutatja," pl. alirí: aj.ni ég; sarri : 
samm erő, csoda; cühpof: cühpej arató | a,lg\- ajk fiú ; pln<f: plhk 
szél; kid': kitt kéz; lo^id': lotnt madár; rieji: riehk bün; pqp: 
pahp pap. — Csak kevés szó van, a hol a többes-számban a vég
önhangzó is megmaradt, mint: alge 8, 12; párna 22, 24; Iqjye: 
Iqjy adomány 5, 12. 

J e g y z e t . Az akkalai ós a ter-lappban i, i képzővel is talá
lunk többes nominativust; pl. ejgi: olk fiú 23, 31 ; kuvdi: kuvd 
kigyó; kirji: kirj írás A. | viertazi : viertaz forgács; olmi : olmuj 
ember T. 

2. A c c u s a t i v u s . — Ragja az egyes-számban elveszett. 
Nyomát a rá alkalmas szavaknál a mássalhangzó-gyengülés mu
tatja; ^\.páirri': pápn; ta^t': ta^st csillag | nem'1: nomm név; mür': 
mürr fa; cüv': cüvv világosság; küj': küjl ha l ; jt»'.* jian hang; 
véri: vinn bor | nijd: nijt leány; su^ v. süd': süjt Ítélet; kid': kitt 
kéz; ajg': ajk fiú; a{f: a^c atya; ráfi: rá^ss mag; árvdez : arvdos 
példabeszéd; vü^yemuí: vü^yemus jel; küytemplo^: küytemplojtk 
tizenkettő. — Végső önhangzóval: lá^vedvüde: láiVvedvütt irga
lom; uejnajitemvüde: uejnajitemvütt erőtlenség, betegség; küytem-
ploje: küytemplojik. 

J e g y z e t . — A ter-lappban egyetlen egyszer elófordúl a 
hajdani m (Ím) accusativusi rag is a riijtim: nljt leány szón (ka-
rabeilsehk vált mocced riijtim kápkenes a kapitány elveszi a szép 
leányt nejéül). Több szón a tő végönhangzójának {-re változása 
mutat a hajdani m-re ; pl. kari : karr héj ; lánki : lángíj sógor; 
riijti (1. riijtim) ; kidi : kit kéz; rníri fát (nom. mirr ?). 

A többes-számi accusativus ragja ijt, ijt, jt; pl. kebijt: köb 
betegség;'pinkijt: pink szól, ventus; lajyijt: lajy adomány; tüjijt: 
tüj cselekedet, dolog; reaklajt: reakla gonosz. — Gyakran ön-
hangzó és néha mássalhangzó-változás is történik, mint: cejmijt: 
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ca^mszem; lijbijt: lejp kenyér; cüjTtijt: cuerhtördög; rikijt: riehk 
bűn; titijt: iiht je l ; arvdezijt: arvdes példabeszéd \vujnsijt: vuj-
rias lélek; uepsurjijt: nepsuvvej tanítvány. 

J e g y z e t . — A többes-sz. accusativus ragjának a többi 
dialectusokban ijd, it, ej, t, ed, d változatát is találjuk, pl. cuol-
dijd: cuold karó ; peastagijd: peastag vesszőkötél; co^mijd: coJLm 
szem, N. | e^git: e{lk fiú; sanit: sann szó; na^pit ijuodit tálakat 
és poharakat, A. \ portolt: port ház ; kidőlt: kitt kéz, A. | kimet: 
kimé medve ; viertaft: viertaz forgács; ml^rí; mírr (?) fa, T. \pu-
ketd v. pukod : puk mind; kuyted: kuyt kettő, A. 

3. G e n i t i v u s . — Az egyes-számban olyan mint az accu
sativus; pl. öiSsof: öjSsol szamár; nem1: nomm név; cqr\ cqrr ki
rály; ad': att pokol; peald': pealt szántóföld; a$: a^c atya; laf: 
Iqkk tető; sarnmuz': sarnmus mondás. 

A többes számi genitivus ragja íj, ij, j ugyanolyan hangvál
tozásokkal, mint a többes-sz. accusativusánál; pl. olmij v. olmuj: 
olmo ember; viercij: vierc edény; loinnij: le^n v. la^nn város; 
cuerhtlaj: cuerhtla ördöngös; parnaj: papn fiú; sijdij: sijt falu; 
mürij: mürr ; lo^dij : lo^nt madár; la.yij: lakk tető; seyij: sajik 
disznó | uopsuvjij: uepsuvvej tanítvány; vujnsij: vujnas lélek; 
cuhksij: cuekas út ; lampsij v. lámsij: lampas juh; piljij: pielj fül; 
cüirtij: cuerht ördög. 

J e g y z e t . — Egyéb dialectusokban i, e ragos többes-számi 
genitivus is eléfordúl, mint mikij v. mikki: miekk kard; tuvsniki : 
tuvsnik lámpás; pajki: pajk hely; pakaldeze : pakaldes szolga, 
A. | tilji : ülje toll, T. — Megjegyzendő e ragja vesztett többes-
sz. genitivus: vuopnadij v. vuepnadej: vuopnattij v. vuohpnadej 
tanítvány, A. 

4. C o m i t a t i v u s . — Ragja az egyes-számban ijn, ijn, jn, 
in, in, rendszerint mássalhangzó-gyöngüléssel, pl. Abramin, Isákin, 
iJqhkijn : Ábrám, Issak,Jáhk v. Jak; olmujn: olmo; evtijn nqpijn 
egy pohárral; evt egy; nqpp (?) pohár; evtin lijpin egy kenyérrel : 
evt, lejp; tölijn: toll tüz; mürijn: mürr; pingin : pink szél; 
kulmufijn : kulmus hallás ; kajipjezin : káJipjos kereskedő; pülvde-
yin: pülvdekk nemzetség. 

J e g y z e t . — A ter-lapp dialectusban ezen kivül még egy 
comitativusi rag maradt fönn, l: vanzel: vans sajka (jatvre milte 
viilki vanzel a tavon elindult a sajkával); nieskemel: nieskem hu-
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soló kés (nieskemel kovta iecce cacki egy husoló késsel keresztül 
vágta a homlokát). — Egyszerű n raggal is találunk e dialectus-
ban comitativust: riijdn: nijt leány (jiellegiedij nijdn tajn élt a 
leánnyal együtt). 

A többes-szám comitativusának nincs ragja. Összetétellel ké
pezik a többes-sz. genitivusával és a guejm, akkalai vujm, ter giejm 
«-vel» viszony szó val; pl. piljij guejm fülekkel; cejmij guejm sze
mekkel, parnaj guejm fiúkkal. 

5. E s s i v u s . — Ragja az egyes-számban n; pl. cqrr (Ar-
yelaj Judejest li cqrren Arkhelaus van Júdeában királyul); leasken : 
leask özvegy (nelj ee l. iellim négy évig mint özvegy éltem, N. 
151. ].), — Translativus értékkel: mürren: mürr (cuncyuv mürren 
fává lesz); vilkden: vilked fehér ; cqhpden : cqhped fekete (ikk uej 
ni evt vüpt tuj'sed vilkden ili cqhpden nem tehetsz egy hajszálat 
sem fehérré vagy feketévé); názaretlincen : nazaretlanc (?) názáreti 
(son leanc kohcjed n. n.-nek fog hivatni). 

J e g y z e t . — Az akkalai nyelvjárásban az essivus ragja ren
desen in ; pl. égin: le, jec, ecce atya 23, 9 ; ejgin : ejk fiú 23, 15; 
koillin: koj arany 23, 16 ; cerkvin v. cerkven: cerkov templom. 

A többes-számi essivus ugyanolyan, mint az egyes-számi; 
pl. sutdjen: siiidej biró (sij lincin tijje su^jen ők nektek birokul 
lesznek); akiken: ajk (sto sentcipped a^m-a^ant a$ken hogy égi 
atyátok fiaivá legyetek); sülijén : sillej halász (mun tienijt tuj'sa 
olmune-sülijén én titeket ember-halászokká teszlek). 

6. I n e s s i v u s és e l a t i v u s . — Mind a kettőnek közös 
ragja az egyes-számban sí (est, e.jst), a többes-számban pedig ijn, 
ijn, jn, in. •— Példák az egyes-számra: küjtkest: küjk szív; sajest: 
saje hely; la(nnest: lamn város; rindest: rint part ; ólmosi: oiwioy 
éa^me^t: cajim szem; pe^te^t: perht ház | iemnjest v. iemnest: 
iemnej v. iemne föld; vvjfisest: vajnas lélek; övnest: övvan János J 
tivdasvüdest: tivdasvütt teleség, tele volta; kidest: kitt kéz; a^est: 
a^cc atya; nemest: nemm név. — Példák a többes-számra: olmijn 
v. olmujn : olmo; le^nnyn: lejin, latnn város; pertijn: perht ház ; 
pijvijn : piejv nap ; jurtjijn: jurtej okos ; uepsuvjijn: uepsuvvej tanít
vány ; sinagögin v. sinagögijn: sinagökk zsinagóga. 

7. A l l a t i v u s , i l l a t i v u s . — Ragja az egyes-számban 
legközönségesebben e, a és néha o, u; pl. nemmé: nemm név; 
miéire: mierr tenger; cqrre : cqrr király; pulvőejcke: pulvdekk 
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nemzetség; sinagöjtke : sinagökk ; nijte : nijt leány | sievndesse: 
sievndes sötétség ; kihcelemUiSse: kihcelemus kísértés | vonse : vons 
és vonítás hajó ; övne : Ovvan János | cüitsince: cuotsanc százados || 
afica: a^cc, ajc atya; ajhta: ajht csűr; nalma: nalm száj; lanna: 
lajnn, lomn város; alma : atlm ég, coelum | pealja: pielj fül; juolka: 
jüilk láb | iemnja: iemnej föld ; Abrma : Ahram ; voltra : voltar 
oltár; slusja : slussej szolga; uepsuvja : uopsuvvoj tanítvány | car-
stvo : carstva ország; qtto : att (q,tta ?) pokol; pilto : pealt szántó
föld | rintu: rint part. — Találtam még egy i allativusi ragot is a 
kildini nyelvjárásban, de csak ez egy szón: pahpi: pqhp 8, 4, és 
néhány példán s ragot i s : lajnas: lajna (lajnas vájted kölcsön 
venni 5, 42); peajvas: piejv (mién1 tarmjenc lejti a{nt mije tánn 
peajvas a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ezen 
napra 6, 11); keagas: kiecce (?) (mojt tij tüj'ya cuoúcbétted táftt 
keagas piejv' mit álltak itt tétlenül a nap végéig 20, 6), Ugyancsak 
az s illativusi rag eléfordúl több illativus-alakú névutón, határo
zón és személyragok előtt. 

J e g y z e t . — A ter-lappban gyakori az i, i ragos illativus, 
mint: vanzi : vans csónak, hajó ; jojcki : jo^ke folyó ; uksi: uks 
ajtó; cucciji: ciogaj nyáj, csorda; avti: avt egy; rinti: rint par t ; 
konagatssi: konagas király. 

A többes-számi illativus ragja ugyanaz, mint a többes-sz. 
accusativusáó; pl. olmijt v. olmujt: olmo; sámajt: samm. csoda, erő; 
jinkijt: jínk lélek; jüilkijt: jüilk láb; puodejijt: puodej jövő J sijdijt: 
sijt falu | jajnjejt: jd{m,ej halott; cühpjijt: cühpej arató ; lambsijt: 
lampas juh. 

8. P a r t i t i v u s . — A többi három fő lapp nyelvjárás ezt 
már nem ismeri. Ragja az egyes számban d, etted, ejted; pl. sa{k-
ked: sajík disznó (s. surr cucco nagy disznócsorda); prörokked: 
prörok próféta (su^reamp p. nagyobb a prófétánál); sammed : sam 
erő, csoda (sori sammed ienamp több csodája); éfcked: éje év (kü%-
templo{jfe Sekked húsz évig); mitta^ed: mitta^ vámos, publikanus; 
reaklinced: reaklanc bűnös (ienner miHaped i reaklinced sok p. és 
b.) ; lejped: lejp kenyér (tmn viert l. annyi kenyeret, finn: niin 
monta leipad) \ cirkvetted: cirkev templom (suyeamp c. nagyobb a 
templomnál); pröroke^ted: prörok próféta; lampsejted: lampas v. 
láimpes juh; uopsuvjeitted : uopsuvvoj (kü/temploikk u. húsz tanít
vány) ; cüpjeitted: cüpej arató (lejp-svjned ienney, a cüpjeitted vá~ 
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nas az aratás sok, de az arató kevés); iemnjetted: iemnej föld; 
lomtnejtteő: lo(nt (dimin. lomtnej) madár (tij UeppeS pupeamp ien-
ney u{cc lotfitnetteS ti jobbak vagytok sok kis madárkánál); olmne{t-
ted : olmo (dim. olmnej). 

J e g y z e t . — Az akkalai és ter-lappban az egyes-számi 
part. ragja t; pl. jennej niezanet sok asszony : niezan ; vit talantet 
öt talentum: talant, A. | sist érttet akca náluk kilencz csúd van : 
cuitte csúd T. 

A többes-számban a partitivus ritkábban fordul elé. Ragja 
ijt (az akkalai és notozeroiban it), Íj, ij,j; pl. qsgijt: qssey (csak 
többes-számban) ruha (jink ijja lea su.reamp pörmussed i romk ijja 
lea sUji'eamp qsgijt a lélek nem több [tkp. nagyobb]-e az eledelnél 
és a test nem több-e az öltözetnél? ti, 25); siemaj: siema mag; 
pukij: pukk minden (li UjCmus pukij siemaj legkisebb minden mag
nál 13, 32): sentjij: sentej fű 13, 32 J akce karnassijt kilencz holló : 
karnas T. | jenap koytaplögit legiönit apijelit többet tizenkét légió 
angyalnál 26, 53. A. — iannij li tujjit mumne sok fáradságom van 
nekem: tuj, tuqj fáradság, N. 

9. A b e s s i v u s. — Az orosz-lapp abessivus se más, mint a 
névszó genitivusának összetétele a ya, ya elkopott viszonyszóval ; 
pl. tüj'ya dolog nélkül: tuj; cistya tisztelet nélkül: cist; jii^kya 
láb nélkül: jü£k ; kid'ya : kitt kéz. — A többes-számban: niznijyá: 
nizan asszony (többes-sz. génit, niznij) ; parnajya: papn fiú (töb
bes -sz. gen. pamaj). 

2. §. A névszóhoz járuló viszonyesetek áttekintése. 

E g y e s - s z á m . T ö b b e s - s z á m . 

Nom. — —,' j A. i, T. i 
acc. —,' | T. lm, i ijt, ijt, jt | N. ijd, A. it, ej, e-fi, 

ed, T. í 
gen. —,' | T. i ij, ij, j | A. i, e, T. • 
com. ijn, ijn, jn, in, in | T. I, n [ij guejm | A. ij v. i -vwjin] 
ess. n j A. in ' n | A. in 
ine3S.) y , „. 

. ) st (est, etst) ijn, ijn,jn, in 

állat. 1 . ijt, ijt, jt stb. mint az accu-
illat. / ' ' ' sativusban. 
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part. d, etted, eitted | A., T. t 
abess. [ya, ya] 

ijt, ij, ij> j | A. N. it 

3. §. Paradigmák a névragozásról. 

A) E g y e s - s z á m . 
Nőm. vilj fitestvér cqrr király 
acc. vilf cqr' 
gen. vilf cqr1 

com. viljijn cqríjn 
ess. viljen cqrren . 
iness.l ,. 

, . } iilyest elat. J J cqrest 

állat. ) .. 
illat, j J cqrra 

part. viljed v. vlljeitted cqrred 
abess. viljya cqrya 

Nőm. perht ház kitt kéz 
acc. pert' kid' 
gen. port' kid' 
com. portijn kidijn 
ess. porhten kitten 
iness. 1 
elat. / í * " " ^ 

kidest 

állat. ) . . 
illat. íp°rhte kitté 

part. porhted kitted 
portya 

Nom. 
acc. 
gen. 
com. 
ess. 

pülvdokk nemzetség 
pülvdoy' 
pülvdoy' 
pülvdoyin 
pülvdokken 

kid'ya 

a{cc, ajc atya 

a*? 
ajin 
diCcen, ajcen 
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iness. 1 _. . 
elat. fPulvd&rest 

állat. \ 
/ pulvddi illat 

kke 

a^est 

a{cca, ajca 

part. pulvdokkedY.pulvdofajt- a^ced, ajced 
teő 

abess. pülvdey'ya Oifxa 

Nom. ráigs mag sárnmus monda 
acc. ráz v, rá{z' sarnmuS 
gen. rág v. rág' sárnmuS 
com. rágijn sárnmuéijn 
ess. rácsén sárnmussen 
iness.) . , > ragest elat. J sármuSest 

állat. ) .„ . } rassa illat. / * sárnmUiése 

part. ráfised sárnmussed 
abess. ragya sárnmuíya 

Nom. uepsuvvej tanítvány 
acc. uepsuvvej' 
gen. uepsuvvej' 
com. uepsuvjijn 
ess. uepsuvjen 
iness. ^ 
i x / uepsuvjest 

állat. ) 
illat. ( " W 
part. uepsuvje^tted 
abess. uepsuvvejya 

lenn, lenn, anya 
ienn 
ienn 
innijn 
tennen 

ienest 

eanna 

tenned 
ien'ya 
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B) T ö b b e s - s z á m . 

Nom. lqj%\ Igjye adomány 

(kW 
acc. lajyijt 
gen. Iqjyij 
com. Iqjyij guejm 
ess. Iqjyen 
iness." 
elat. 
állat. 
illat. 
part. 
abess 

lajyijn 

y.ijt, lajyij 

mur' fa (murr) 

mürijt 
mürij 
mürij guejm 
mürren 

mürijn 

mürijt 

mürijt, mürij 
mürijya 

Nom. kid' kéz (kitt) páprí, párna fiú (pátrn) 
acc. kidij t párnajt 
gen. kidij párna) 
com. kidij guejm parnaj guejm 
[ess. kitten pa^nen] 
iness.^ 
elat. ) * * * * . 

párnajn 

állat. \ . _.. 
illat. / * •*> ' 

párnajt 

part. kidijt, kidij párnajt 
abess. kidijyá párnajyá 

Nom. 
acc. 
gen. 
com. 
[ess. 
iness. 
elat. 
állat. 
illat. 
part. 
abess. 

nizan' asszony (ntzan) 
nlznijt 
niznij 
niznij guejm 
nlznen (nizanen t) 

niznijn 

\ nlznijt 

nlznijt, niznij 
, nlznijyá 

a{lg\ alge fiú (ajk) 
ajgijt, Oilgijt 

aJgy, oJgíj 
a{lgij v. etlgij guejm 
ailken] 

ajgijn v. e^gijn 

a^gijt v. Oilgijt 

atlgijt v. Oilgijt 
ailgijyá, e^gij-ya 
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4. §. Névutók. 

a) Genitivussal járók : 
1. ajn, A. Oiln -n, r a ; eV, el -ra. 
2. fetíyas -ról (kildij sinijt sárnmen iges hajas megtiltotta ne

kik, hogy róla beszélljenek). 
3. ced\ T. cet által, keresztül (a ter-lappban elativussal i s : 

éet tavtest a csonton keresztül). 
4. gietccen, gieccen -tol, ért, -úl (olmij gieccen emberektől ; 

tenn gieiCcen azért; uepesvüd' g. bizonyságul 10, 18.) 
5. guejk -ért, miatt. 
6. guejm, kuejm T. giejm A. vujm -val, -vei. 
7. gorren, gödrén ról, felől, tői ; A. ga{rn -nál; gürest -n, 

mellett, -nál (cuekas g. az ú4on, út mellett); gorra, korra, A. ^fara 
-hoz (töri gorra hozzád; i$es korra magához 3, 7 ; A. tijji gara hoz
zátok; migejid gara az árusokhoz 25, 9) ; KI. menij kuette-gurris 
ment a háza közelébe. 

8. kaska, T. kaski közepett, közepén, közben; keskest, A. kos
kost között; kecske, koski közé. 

9. lufim, A. lu{n -nál; /M.Z', luz -hoz. 
10. mietta mentében, T. 
11. nalla (csak bizonyos adverbialis kapcsolatokban: ieres 

nalla másképpen, külömben; evt nalla hasonló, tkp. egyre; tlvt 
nalla teljes). 

12. evtel és evdest előtt; -ért, helyett, -nek; epte, evte, T. 
ayti elé. 

13. pajjel, A. pejjil, T. pijjele, pijjele által, át. 
14. pirr körűi. 
15. rajest -tői fogva (ted' rajest attól fogva, azonnal; A. an-

yeric r. mostantól fogva, OTHtiHii); rajje v. rajjá -ig. 
1G. sajja -ért, helyett (ca},m calm sajja i pá{an pa^ri sajja 

szem szemért és fog fogért). 
17. sisn, T. sizn -ben, -bői; T., N. si*t ben (közt); size, síz, 

T. siz (ter-lapp siz illativussal is : narodu siz a nép közé: narot) 
be (közé). 

18. tieht, dieht N. -ért, A. det. 
19. tüikken -n túl, mögött; -n Jordán tüjtken a Jordánon 
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túl; kírseV mun' tüjiken könyörülj meg rajtam); tuokka mögé, 
túlsó félre. 

20. varas ért, végett, miatt. 
21. vuln alatt, alól (KI.), A. votln, T.vfyn; — vuolla, A. volla, 

N. vuolla, vuoll', T. vije, vi{l alá. 

b) Viszonyszók genitivussal, elativussal és partitivussal: 
22. manna után. 
23. paje, pa$, bá^ -kor (tann p. akkor); pa^lest -tői fogva 

(ted' p. ettől fogva). 
24. miit, KI. miZíi, A. melt, mielt, T. miZíe szerint, mentében, 

után, -vei. 

c) Viszonyzzók illativus3al és partitivussal:] 
25. ajt -nál, mellett, hosszában, mentében (partitivussal); 

-hoz (illativussal); a^tla -hoz (miiune atltla hozzám 15, 8). 

d) Viszonyszók illativussal: 
26. ra^te, T. át, fölött (rahste mieri a tengeren át, ra{ste kimne 

az üst fölött). 
27. pijjas föl, fölfelé (£>. jogi a folyón fölfelé), T. 

" J e g y z e t . Genitivussal van az utóbbi kettő ? 

e) Viszonyszók genitivussal és illativussal : 
28. vuosta, T. viosta ellen, elé. 

5. §. Igehatározók. • 

A) Helyre vonatkozók : 
1. ko (kérdő névmástő): ko^t, KI. ko^te hol, a hol; [kong*, a 

hol; köz', KI. kozo, T. &Ö2, fto^t, N. kös hová, a hová, T. ni kozi-gen 
sehová se. 

2. to, tu (mutató névmástő): tof, T. togo oda (togo-ie ugyan
oda) ; to{mpe onnét, A. tömbe ott, amott; T. tobelt, tobelt ott, onnan; 
tUjpipla onnét el; T. tuímpelá odább. 

3. ta, to (mutató névmástő): ta^t, N. to^t itt, ott; T. taissi> 
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tdisse oda; ta{mpe ott; taiinpet, ta^mhet, ta^mped onnan, ott; KI. 
tájé, tatl ott (tajli ott van). 

4. te (mutató névmástő): test itt, innen, onnan; tlye, T. 
tiege ide. 

5. corast oldalról, corro félre, N. 
6. kujiken távol, messze ; A, kUjkeldagOiSt távolról; T. kukkiz 

messzire. 
7. láhptest mellette, közel, T. 
8. mqst, KI. mq,ze, maz', A. másait, N. másat, T. mázit vissza. 
9. olgus, olkus, A. olgas, T. oiHs, olkuzi k i ; olgejt, A. olgejt 

kivül, kívülről; A. olg-biejt kivülről; (A. olg-ga^n távolról). 
10. â Zí, A. ejt közel. 
11. ovdos tovább. 
12. pajjel, k. pejjil át (vüjjed p. átúszni, -hajókázni). 
13. yqyo, KI. pffp, T. pa<jré el, weg (f. pois). 
14. pirr körül (j?. menned k. menni). 
15. *w-át előtte, N. (149. 1.) 
16. sisn bent, belül; sist belül A.; siskelt belül, belülről, A.; 

size be. 
17. foZíis, T. violas le, lefelé. 
18. |m;í/s föl, T. pejas fölfelé. 
19. vuosta, A. vosta, T. viesta vissza. 
20. kiyüas kétfelé, T. 
21. kuodest otthon; T. koatta^ haza. 

B) Időre vonatkozók : 
1. kuGiSS, T. ktOiSs, N. kua^s, kueiSs mikor, valamikor; — ni 

kuoiss soha. 
2. ííess akkor T. (tioss-aj-kiess valamikor, tkp. akkor vagy 

mikor). 
3. tanná akkor; táji, T. tajle, taje, N. tejle, tel, KI. ta% ekkor, 

akkor | tenn vuer akkor | de hát, akkor. 
4. tel KI., te most, N.; testyana, teőe%anna mindjárt. 
5. tula, T. tuj régen, hajdan \jujcke vuer' mindig; k.jujck 

báj mindenkor. 
6. ajt, T. ajte most. 
7. áksa megint, T.; óvta, T. avta megint, ismét; A. das 

ismét; váfii ismét | veaV, T. veala még. 
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8. juffie mindig T. 
9. jus KI., jü T. már; uiet T. uste már. 

10. keacca végre. 
11. kujtks sokáig, T.; küjik id., N. 
12. manna, mannelest, ma fiiest, manna test, A. manna dóst 

azután; T. mafinelest utoljára; — ma^mUiSse, A. majimUiSse, 
T. mafiemiiS végre, utoljára. 

13. mefined későn. 
14. ovtel, T. avtiile előbb, inkább; ovtlest, N. evdlest előbb, 

először. 
15. tovf gyakran. 
16. vaktinne azonnal; vaktamp, A. viktap hamar; tovda 

mindjárt. 
17. incekk, incék, KI. inciejk, incejka T.jintsiejke, N. iedesin 

reggel; piejvaga nappal, T. iekna, ieknanc, N. iehkeild,iehkild este; 
ikka, A. jehka, T. jekka, jikka éjjel; fí^nn. ma; jento holnap ; taZva 
télen. 

C) Módhatározók: 

1. aktis egybe, össze, T.; 6%to egyedül, külön; ovtest együtt. 
2. astu igazán, valóban T. oste valóban, KI. 
3. cevta, cuevta, A. cotta, T. cltta, citte igen, nagyon. 
4. da igen (ja). 
5. iesk (tel iesk csak most) KI.; jiesk' csak T. (táj, j . csak 

akkor). 
6. koyt, koht mint, a mint | menn mint 18, 13. 
7. korsinúe nagyon. 
8. kuvtit, kuvtiit T. ketté | kaskit ketté, T. 
9. Igpta külön. 

10. nitt így, úgy. 
11. mayt, maht, A. a mint, a hogyan. 
12. losdinne gonoszul | tuvta sebesen T. | mealgaj halkan T. 

kommat fölfordítva T. | vovse egészen N. | pureap inkább A. 
13. ma{ne, matn miért KI. 
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6. §. Birtokos személyragok. 
A casusragokhoz járuló birtokos személyragok az orosz-lapp

ban ezek : 
Egyes-szám. Többes-szám. 

1. szem. m, n 1. szem. n 
2. » nt, t 2. » nt 
3. » s 3. » s 

Minthogy nem minden casusban találkoztam birtokos ragos 
szókkal, nem is adhatok rendszeres paradigmákat, hanem csak a 
talált alakok legföltűnőbb példáit sorolom föl. 

A) E g y e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l : 
1. Egyes-számi I. személyre. 

Egyes-sz. 
Nom. a&nam, a-fican atyám, T. víljim bátyám; ierpnam húgom, 
acc. ablkán fiamat | nijtim a leányomat T. 
gen. aiécan 10, 33 | N. ajji/an atyácska, T. jeacan, jeanan atya, 

anya. 
com. küitkijnan szív | N. sejbinam fark, T. ierpnan hug (ierpen). 
iness.-elat. T. nakkareastan és nakkareasan álmomban. 

2. Egyes-számi II. személyre : 
Egyes-sz. 

nom. T. iorpnat húgod; N. neafáaht anyád. 
acc. Iqj/ant adomány; a^ant atya. 
állat.-illat, koatsant házadba, haza. 
com. viljijnant testvér; ujvinant fej | T. ierpnant (ierpen) hug. 
iness.-elat. T. 7iakkareasant álmodban. 

3. Egyes-számi III . személyre : 
Egyes-sz. 

nom. T. ájikes (ájike) feleség; níjtiiS, níjtis leány; ajges nagyapja. 
acc. atfés atya, jinkes lélek | T. ájtes feleség; nijtis, nijts leány, 

N. colmes szem. 
gen. iennés anya, viljes testvér. 
com. innijnis anya | T. jienijnes anya, ajgijnes öregatya | T. kid-

les kezével (kitt). 
ess. T. kapkenes feleségéül. 
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iness.-elat. kqpkestes feleség, slapeses dicsőségében 6, 29 | T. ajge-
ses nagyapa (ajgej ; vl{ssises zsák (viss) ; viljses bátya. 

allat.-illat. viljses 18, 35 ; viljis 5, 22, vtljes 22, 24 testvér; jink&iS 
lélek | T. jeaccüiS atya (jiecce) ; ierpnes (iorpen); kápkis 

. feleség (kapke); vanzis csónak (vansj. 
Többes-sz. 

i 

nom. T. parna^ gyermekei; cieles belei. 
acc. kidijdis kezeit | T. nirijdes kötél; ce^mides, N. cilmeas 

szem. 
com. N. juojjines lábaival. 
állat, illat. T. nijtis leányaihoz. 

B) T ö b b e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l . 

1. Többes-számi I. személyre : 
Egyes-sz. Többes-sz. 

ess. N. nuorrenen fiatal ko- állat.-illat, vealglajőan a,dŐ8&ink-
runkban. nak. 

alla,t.-illat. N. pertsen házunkba. 

2. Többes-számi II. személyre : 
Egyes-sz. Többes-sz. 

gen. dilm-agant égi atya 5, acc. qsyijdant: assey ruha 5, 40. 
45. gen. viljént guejm testvéreitekkel 

5, 47. 
3. Többes-számi III . személyre: 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. T. ajkes fiúk; miris — 

fájuk, 
acc. vonsés hajójukat; a^es kidijdis kéz ; sqjmijdis háló 

atya | T. nijts leány, N. (sqjm); kasvajdis orcza. 
sejbes fark. 

gen. — kidijdis adn kezeiken 4, 6. 
com. ofíijnis atyjukkal; jiríkij- nq^lmis guojm szájaikkal 15, 8. 

nis lélek, 
allat.-illat. T. jeanna^s anyjuk

nak. 
Az orosz-lappban is találunk viszonyszókat birtokosragok

kal : vuolnan alattam; mieltant magaddal, mildes, T. mildes magá-
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 2 
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val, vele ; kosknés, kosknis magukban, egymás közt 21, 25. ; T. 
tiokkenant mögötted. 

J e g y z e t . A birtokos személyragok helyett a lpK-ban is 
sokkal gyakrabban használatos az illető szó a személynévmás 
genitivusával vagy elativusával és néha a ren. névmás gen.-val 
összekötve; pl. muri slussej szolgám; töri rofik tested; sori 
kqmgijt saruit; mieri ajc v. a{cc mlnest atyánk; tien' ajc atyátok ; 
kuitk tienest szívetek; sierí ca^m? szemeik. 

7. §. Névmások. 
A) S z e m é l y n é v m á s o k . 

A lpK.-ban, a többi lappsággal ellentétben, a duális teljesen 
kiveszett. Csak egy helyen találtam nyomát, midőn a többes
számot és duálist egy-képen jelölő sij 3. személyü névmás mellett 
sonaj alakra is akadtam, még pedig tisztán duális értékkel : sönaj 
lejjén küill-silej ők [ketten] halászok voltak 4, 18. Többször sem 
ezen, sem más duális alak a közlött szövegekben sehol sem for
dul elő. 

A lpK.-ban a személy-névmások ragozása a következő : 
Első személy. 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. mun, mon mij 
acc. muri, mun, KI. muno \ 

A. mü T. muni 
mienijt, mienijt \ N. mijjit 

gen. muri, muri, KI. muno \ miemj, minij, mierí, min | 
A. mü, T. muni mini, A., N. mij 

com. muritjn | A. mujn minij guojm 
iness -elat. munest, manst \ A. 

miiiSt, T. must 
minest \ A., T. mist 

állat. -illat, mumne, ml-nne, KI. 
minni, minne \ T. mítn-
ni, menne 

mijje, KI. mijji \ A., N. mijjit 

part. munned 
Második személy. 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. ton tij 
acc. töri, KI. tono | T. toni, tienijt, tienijt \ A. tijjit, tijjid 

A., N. tü 

T. 
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gen. tori | T. tani, A., N. tu tienij, tinij, tiene, tien\ tirí | A. 
tijje, tijji 

com. tönijn | A. tujn A. tijji-vujm 
iness.-elat. tönst, tonst A. tienest, tínest | A. iist, üst 

tu^t, N. tust, T. tost 
állat, illat. ta{nne | T. to^ni, A. tijje | A. íyj'ií, tijjid 

tUifine. 

part. — ftt#0£. 

Harmadik személy. 
Egyes-sz. Többes-sz. 

nom. sonn, son « sy 
acc. söV | T. som, A. sü sienijt, sinijt, slnijt | A. sijjit, 

T. siem 
gen. son' | T. som0, A. sü sienij, sienej, sinij, sien', sin' j A. 

sijji, sij 
com. sönijn, sönijn, sönin | A. sinij guejm | A. sijji-vujm 

sujn. 
iness. elat. sönest, sőnst, sonst \ siene,;St, sienest, sínest, 10, 26. 

A., N. sufít, T. sóst sienljn j A., T. sist 
állat, illat, so^nne, sutnne | T. sijje, KI. sijji j T. sijj\ A. sijji, 

sOjimi sijjit, sijjid 
part. sönned. sienijt 6, 26; siyeo 22, 28. 

Harmadik személyű duális nominat. sonaj 4, 18. 

B) E e f l e x i v n é v m á s : léé, A. lé, 1$, T. jiéé, jic, N. j'ieftc 
a mondatbeli alanynak megfelelő személyragokkal. A nominati-
vusban rendesen nem veszi föl a személyragokat. Genetz szöve
geiben a következő esetekben fordul elő : 

Első személy. Egyes-sz. nom. mon léc, N. mon jiehé; gen. 
iééan, A. léén. A többes-számban nem fordul elé. 

Második személy. Egyes-sz. nom. ton léc; acc. l$ant; gen. 
l$ant; elat. Ifsant, all. lésant, A. — Többes-sz. nom. lga?it, A.; 
gen. igant, A. i j i í ; iness.-elat. lésant; állat, lésant. 

Harmadik személy. Egyes-sz. nom. son léé, N. jijjis (152. 
lap); acc. jijjes N . ; gen. í jes ; com. lénis; iness. *cms 12, 26 
(jujcke carstva, kü ratkij lénis minden ország, mely megoszlott 
magában v. meghasonlott magával, BCHKoe íjapcTBO, pa3,a,r£jiHB-
meecH caMO B t c e Ö ' B 12, 25); állat, lééis, T.jlééis, A. leses; 

2* 
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part. iccedes 12, 45. — Többes-sz. nom. iga, acc. igés (iga igés 
önmagukat) 19, 12; gen. iges, iccés, iccis, iccés; állat, iccés, igijdis. 
— Többes-számi iness. vagy comitativus? icnis külön, finn eri-
nánsa, or. Hae^mrE 17, 19. 

Nyomatékos refl. alakok: sqbest igant a^tmus go{tt icc igán 
szeresd felebarátodat mint tenmagadat 19, 19; ic icsant tenma-
gadnak 27, 40; ic icses önmagának 27, 42. 

C) M u t a t ó n é v m á s . 
1. tátt ez, az. 

Egyes-sz. Többes-sz. 

nom. tátt, KI. tajte | T. tejtté tákk | T. tajcke, ták, A. tak 
aco. tánn | A., N. tan, T. tájt, táit | A. tajd 

ta^mme 
gen. tann | T. tá{nne, ta{nne 
com. tajn 
iness.-elat. táid', tad' | T. ta{st, tajn, tajn. 

ta{de 
állat, ta^ssi T. 
part. tád\ ta$\ 

2. t&tt, T. teitte az, ez (egyes-sz.: acc. tenn, ten; gen. tenn, 
ten; iness.-elat. t&t8t; állat. tos. — Többes-sz. nom. tokk; acc. 
tojt; gen. tej ; iness.-elat. tejn; állat, tejd, A.). 

3. tUjtte amaz, T. (gen. tun KI.; iness.-elat., tUid'; part. tu^. 
— Többes-sz. nom. tukko KI., tujcke T., £M&, tok N.). 

4. íeíí ^ ez, az, (iness.-elat. ted' test, te fit; part. ted'). 
5. te-la-kte 18, 4, to-lajte 13, 34, te-lajne, ie-lajn', 20, 14; 7, 

12. ez; (A. táblán send el ezen nemzetségre 23, 36). 
6. mukká, muka, A. mokkám ilyen ; téle-mukkem ilyen (csak 

többes-sz. genitivusban találtam : téle-mukmij li a^m-carstva ilye
neké a mennyország, TaKOBHxt ecTL napcTBO He6ecHoe 19, 14). 

D) K é r d ő és r e l a t i v n é v m á s o k . 

1. mi mi, a mi (acc. monn ; T. mom; gen. menn ; com. mijn, 
mejn, T. majn, mafle; iness.-elat. ma{st, mást, T.; állat, mos, 
mez', mez. — Többes-sz. nom. mokk, acc. mijt, mejt, T. majt / gen. 
moj ; iness.-elat. mejn). 

2. kie, ki .ki, a ki (acc. kienn; gen. kienn, kién; com. ftiejn, 
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kienn; iness.-elat. kiest, kie^t; állat. kiez. — Többes-sz. nom. 
kiekk; acc. kiejt). 

3. kü, ku ki, a ki (acc. konn, kon; gen. konn, kon; iness.-
elat. (adverbiumként) ko^t hol, honnan; állat, köz, koz. — Töb
bes-sz. nom. kukk, kukk, kokk, A. kok; acc. kojt; gen. koj; iness.-
elat. kojn). 

4. kuobenc a ki A. (com. köbein a ki által 26, 24; iness.-elat. 
köbest, kobest 25, 28). 

5. koambaj melyik, melyikük, T. 
6. ma^nte, A. me^ntem milyen, a milyen. 
.7. konka a mennyi, T. 
8. momet hány A. (momet varr hányszor 23, 37). 

E) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k . 
Kie, ki valaki; mi ni valami (go^tt kie cilkinc tijje mejt ni ha 

valaki mondana nektek valamit 21, 3); ni-kie, A. ni-ki senki; ni 
mi semmi; jujija, jujijanc, jujcke, jujijénce, N. juojike, Á.jukikanc, 
joksenc (all. sing. joksence) minden, mindenki; kuelea-kokk 12, 38 
és kuelea kiek/enn némelyek 16, 28. 

Névmásszerű fő- és melléknevek : pukk mind, minden, egész; 
ienney, T. jiennij, A. jenneji, N. iannij, jennaj sok, sokan (ienamp 
több); varas kevés ; ka£no, KI. káZnoj, káznij, minden, mindenki; 
mutam valaki, némely, A. muottam némely, T. muttam néhány, 
K. muta néhány; muttapn másik, T. (muttapn a{vti karrab a másik
nak eleibe futnak. — Az akkalaiban: all. s. motme a másiknak 
25, 15); ieyes, iers, T. jieres más, egyéb, a többi (plur. nom. 
earras 22, 6); nu{mp, nujmh, T. n^mpe másik, más (eyti az 
egyiknek, numpa a másiknak 8, 9. — A. juo{gest evtet numbin 
elválasztja egyikeket a másikaktól 25, 32 ; — nujnp numipas egyik 
a másiknak 21, 38); kamc kámces T., kamc ka{n%es,k.. egymással; 
jUikke-nalsem mindenféle ; lissa kie bárki (köpcén pufik, kiejt lissa 
köivnén összegyűjtöttek mindenkit, bárkit [a kit csak] találtak 22, 
10); lissa mi bármi (lissa son mejt anajic bármit kérne is 14, 7). 

8. §. Számnevek. 

A) A l a p s z á m n e v e k : 1. oyt, evt, T. akt, avt (afti kár-
nast egy hollótól); 2. kü/t, küjt, KI. kü-t, A. koyt, kuo'/t, T. klkt, 
kiyt, km (elat. kí^te); 3. kolm; 4. nielj, T. nielje, N. nelj; 5. vitt, 
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A. vit, N. víht; &.kutt; 7. kiccem; 8. kavc ; 9. ayc, T. akca, akce; 
10. foi&fc; 100 cüitt; 1000 íö/awf, toafant. 

Szerkesztett tőszámnevek : 11. oylomploikk ; 12. küytemphikk ; 
13. kolmemploikk • 14. nieljémplojtk; 15. vittomploikk ; 16. A;MÍ-
templöjkk; 17. kigémploikk; 18. kavcemplojik ; 19. aycemplojík • 
20. kuyt-loikk ; 21. küyt-hikk eyt; 30. kolm-lojc; 40. nielj-loikk ós 
neljimplojik / 90. ayc-lo^k • 99. ayc-lojc ayc. 

J e g y z e t . — A tőszámnevek az egyes-sz. iness.-elativusá-
ban nem sí, hanem <5 ragot kapnak; pl. o^íe^ lapinest egy város
ban 10, 23 ; manna kutted piejvest hat nap múlva 17, 1. 

I?) S o r s z á m n e v e k az 1. és 2.-on kivűl az alapszám-
nevekből wí, az akkalaiban í képzővel alakúinak: 3-dik koalmant, 
A. kolmat ,• 4-dik nealjant, A. neljat; 5-dik vidant, A. vidat; 
6-dik kudant, A. küdat; 7-dik kiccant, A. ki$at; 8-dik kavcant, 
A. kavcat; 9-dik avcant, A. avcat; 10-dik loyant. — Az «első» 
vüsmus, aíotmus, a-pdmunc, a-vtinunc, evtlinc ; a «második» nu{mp ; 
az «utolsó» ma^nemus, ma$muú& 

Szerkesztett sorszámnevek: 11-dik eytemployant; 12-dik 
küytemployant; 17-dik ki^émployant; 20-dik küytloyant; 21-dik 
küyt-loyant eyt; 22-dik küyt-loyant nuínip; — az akkalai nyelv
járásban 23-dik koyt-loik-kolmat; 24-dik koyt-loJk-neljat stb. 

(7J C o l l e c t i v s z á m n e v e k . — küjtas (acc. kuehtas 
11, 2 ; elat. kueytsest 21, 31), KI. /c^íes, A. /co/íesű 24, 20 (elat. 
kuoitest'%7, 21), T. kiefta ketten, ^Boe; kolmas hárman; vittas, 
vits öten, KI. — ftw^ío mind a kettő, oóa 9, 17, T. kukt beidé. 

D,) «hányszor/» kérdésre csak egy képzett számnevet talál
tam az akkalai nyelvben: kolmeest háromszor 26, 34. — Egyéb
ként a vuorr szóval összetéve alkotják: cüiőe-vuerreS ienamp 
százszor több 19, 27; kiccem vuerreő kicloQ-e rajjá 77-szerig; 
kiccem vuer' rajjá hétszerig 18, 21. 

E) A «hányszorosan» kérdésre megfelelő számnevek: cuet-
since százszorosan; kuttloccelince hatvanszorosan; kolmlo^elince 
harminczszorosan. Ezek tkp. allativusi alakok. Nominativusok, 
egyéb analógiák szerint: cuetsanc (ilyen alakban, de «százados» 
jelentéssel többször előfordul), kvdtlocyelahc hatvanszoros; kaím-
locyelanc harminczszoros volna (v. ö. saiinlanc, állat. s. saímlince 
lapp ember). 
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I g e . 

9. §. Igeragozás. 

A) I n d i c a t i v u s (jelentő mód). Külön módképzője 
nincsen. — A p r a e s e n s b e n a tőhöz (mely több személyben 
gyöngülni is szokott) járulnak hozzá a személyragok. Az egyes
szám első személyének ragja m (am, a ter.-lappban lm is); pl. 
sarnam: sarne-; tufsam: tufse- \ cealkam: cielhke- mondani; 
oajam: uojje- birni, posse | tatám: tahte- akarni; kitam: kitté-, 
kíhte- köszönni; antam és andam: ante- adni; ko^am: ko^cce-
kérdezni | toskjadim : toskjade- bdsulni; manim : (manne-) 
menni, T. — Az m rag néha el is maradhat: cealhka (v. ö. 
cealkam); mun poada: puOitte- jönni j T. niji lemegyek: (nije-) ; 
éani: (cüne-) lépni, merülni. 

A többes-szám 1. személyének ragja p; pl. vü^kep: vü^ke-
menni; mennep : menne- menni; uejjep : uojje- ; cie^hkep: cielhke-
mondani; tittep: titte- tudni, ismerni. — A notozeroi dialec-
tusban a p előtt hosszú e-t is találunk: sierep: (sierre-, sirre-) 
játszani; ürcep : ürce- futni; jörep : jorre- (jöre-) leesni. 

A praesens 2. személyének ragja y (ay)> a többi dialectusok-
ban (a lovozerszkiban is) mindenütt eredetibb k; pl. tufsay: 
tufse- cselekedni; sarnay: sarne- mondani | koccay, koiécay: 
kojxce- hívni; pütay: püitte- vinni; tatay: (tahte-) akarni; oajay: 
(uojje-) birni; poaday : puOitte- jönni; antay, anday : ante-; 
tieday: titte-1| A. cüppak: cüppe- aratni, T. taták, N. kirjtak: kirjte-
megczifráz. 

A többes-sz. 2. személyének ragjai beated, bétted, beated, 
(SeJLted, fitted, bitteő, buotted, N. vettet, A. vette, vette, viette, továbbá 
epped, A. eppe; pl. váiltbétted: vajlte- venni; ujnbeitted: ujne-
látni; uojfteitted : (uojje-) ; sütboitted: sütte- Ítélni; ielbitted : 
(ielle-) élni | N. sirvetted: sirre- játszani, A. tatvette: tahte-
akarni; porvette: pörre- enni; ujneviette: ujne- látni. — tvfsep-
peö: tufse- tenni; pa^yepped: pa^ye- böjtölni; vüVyepped : (vüTye-) 
aggódni; miexrdepped: miepde- mérni j A. tujjeseppe: tujjese-
tenni; mocideppe : (mocide-) ékesítni. 

A prses. egyes-sz. 3. személyének nincs ragja. Némely 
igénél magánhangzóváltozás történik; pl. sarn: sarne-; vikk: 
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vikke- vezet; occ: occe- keres; cuonc: cuonce- állni; porr: pörre-
enni; jukk: jukke- inni | poatt: puefite- jönni; oast: üiste- venni, 
emere ; kuett: kürtté- elhagyni; vuolk: vüflce- menni, indulni; 
luost: lüiite- elbocsátani; miekk: mikké- eladni; lieyt: liyte-
kimenni; | mann: menne- menni; kavn: kqvne-, kövne- találni | 
uopeast: uopse- (uopeste-) tanítani; tüjast: tüfse- (tüjeste-) tenni; 
vülkaht: vülkye- (vülkehte-) küldeni; koccall: koccolle- fölkelni; kqv-
vas: kövse- megtérni; vöttatt: vöttotte- járni (v. ö. prset. s. 3.) 
— A többi dialectusban az egyes-sz. 3. sz. gyakran teljesebb a 
végű alakot tűntet föl, mint pitta : pitte- CK. hitt) kelleni; cealka 
mond; alka: alke- (K. aJ,k) kezdeni, KI. | sarna mond; porra 
eszik; poatta jön; violka indul; oajja bír, T. | kahca: (kahce-) 
kérdez ; poahta v. poaht jön; oajna v. oajn lát (T. ujna, K. ujn) N. 

A többes 3. sz. ragja a kildini lappban b, gyakrabban fi\ fi, 
a ter-lappban b, v, az akkalaiban t, a notozeroiban semmi; pl. 
aymeb: atnne- bírni ; orreb: orré- ülni, maradni, lakni; sarneb, 
sarnefi : sarne- ; ujneb, ujnefi: ujne-; cielhkefi : cielke- mondani 
puottefi: piiOitte- jönni; sqb'sefi': sqb'se- szeretni | ko^cceb: ko-fiée-
kérdezni; piottev: piotte- jönni; manniv : manne-, manni- men
ni, T. | cejlket, cielket: cielke-: sarnefi: sarno-; pijjet: pijje- tenni; 
puoidet: puocde- jönni A. | ciefike mondanak; kapne: kapne-
találni; sierre : sierre- játszani; poarre: pörre- megenni; ave: 
(avve-J kinyitni, N. 

Az i n d i c a t i v u s p r a e t e r i t u m jele ij, i, é. 
A prast. egyes-sz. 1. sz'. ragja ém, em, m; pl. píifitém v. 

püjttem jöttem; vü^kém: vüjike- menni, járni; tufsém: tufse-
tenni. — A többi dialectusokban sűrűn találunk im ragot i s : 
cilkim mondtam: tittim: titte- tudni; vu^kim: vu^ke- menni, A. | 
viilkim indultam; si£ni?n szerteszét jártam; tidim tudtam, T. | 
műim éltem; kieltim megtagadtam, N. — Néha a személyrag el is 
marad: puhti hoztam, KI.; mim nikku álmodtam, T. 

A több. 1. sz. ragja ijm,jm, im, ém, m ; pl. tujsijm: tufse-; 
vuejyijm: vuojye-, vujye- kihajtani | vjnim : ujne-; vüilkim: vüjlke- ; 
qntsim : qntse- érteni | püdim : pnofite-; küiőim : küfite- hagyni | 
sarnajm: sarne-; nurgajm: nurge- sípolni; küiudém: kÜMde- vi
selni ; lavlom : lavle- dalolni. 
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A prset. egy. 2. személye i%, é%, e/, a többi nyelvjárásokban 
ik; pl. vierji-/: vierje- hinni; pihtiy-. pihte- elrejteni; pvbfitéy : 
pu&itte- jönni; tufse-/ : tufse- tenni | cilkik mondtál; tittik ismer
tél, A. — ka{vnik találtál, nikkuk álmodtál, T. — mamnik meg
csaltál, N. 

A többes-sz. 2. személyének ragja ijt, ijt; pl. kulijt, kulijt: 
kulle-; vüilkijt: vüilke- menni; vEiltijt: vajte- venni; qntsijt: 
qntse- érteni; vqrdijt, vqrdijt menni. — Az akkalai nyelvjárás
ban más rag van: in, en, az it ritkán fordul elő; pl. k^ddin : 
ku^de- elhagyni; vajjdin : vadde- befogadni; kiccin : kicce- nézni, 
látogatni; jugeten : jugote- itatni; tievv'ten : tievv'te- befödözni; 
külhon: kulle- hallani | tij komdit megöltetek 23, 35. 

A praet. egyes-sz. 3. személyében ij, ij, i,j a rag, néha pedig 
semmi rag se látszik; pl. kommorSelij : kommordole- könyörögni ; 
ujnij: ujne-; livtij: líyte- kimenni | vujgij, vujkij: vvjke- kinyúj
tani ; sondij, sondij: s&nte- lenni, születni; sontij: s&ntte- szülni; 
vulgij, vülkij: vüilke- menni | kulij: kulle- hallani; polij: pelle-
félni; menij: mernie- menni; tátaj: tahte- akarni; pu^tij: pu$te-
hozni | püőij : puoitte- jönni; tidij: titte- tudni, ismerni; üoij : 
üjtte.- aludni; küSij: kürtté- elhagyni; viyij: vikke- vinni; 
miyij: mikké- eladni; sluéij: slusse- szolgálni; kopj, ke-fiij: 
kQf.ce- kérdezni | vqldij, vq^ltij: vajie- venni; qlgij, qilkij: atlke-
kezdeni, fogni; vámcij: vqmce- menni, járni; emtij, omdij: a-nte-
adni; kelvij: ka^ve- vetni, sáen; bédij: hitte-, bitté- kelleni; édij: 
itte- megjelenni | anaj: a^ne- kérni; sarnaj: sarne- • koccaj: 
kocce- fölkelni, fölébredni; pakaj: pakké- parancsolni; oraj: 
orré- maradni | sendi: sente-; ujni: ujne-. Különös prast. alakok, 
melyekben a képző előtti tővégző magánhangzón van megjelölve 
a múlt képzés functiója : tüjist v. tüjest cselekedett 13, 28 és 21, 
33 ; sqlist könyörült 14, 14; vqlmist készített 20, 23, tidist tudott 
12, 14; kicist nézett 19, 26; Oildint kinyújtott, npocTepT> 14, 31 ; 
puttciiSm megtisztult, O^HCTHJCÍI 8, 3 ; mahcél visszatért 21, 18; 
vülgeht küldött 21, 1 ; népeit tanított 5, 2 ; q-ve^ kinyitott 5, 2 ; 
kövvés megfordult 9, 22 (v. ö. praesens sing. 3. sz. : tüjast tesz ; 
kqvvas megtér, megfordul; uepeast tanit ; vülkaht küld stb. ós 
Hangtan). — A notozeroiban i s : pij: pej tette; vuelk elment; a 
lovoszerszkiban: keccist fogta. — A többi dialectusok is úgy ké-



26 HALÁSZ IGNÁCZ. 

pezik a prset. 3. személyét, mint a kildini, csak hogy az ij 
mellett az i gyakrabban előfordul. 

A többes-sz. 3. sz. ragja in, in, én, en, n; pL jammin: jam-
me- meghalni; vünkén, vünkén : vü^ke-; pü-ttén, püitten : pue^te-
jönni; me^nén: menne- menni; fittén : titte- megismerni | cuncun: 
curlce- állni; örrun: őrre-, orré- lenni, maradni, lakni, letele
pedni; lunnun: lunne- nevetni | qnniin; a^nne- kérni; sqrnun: 
sarne-; q^lken: a{lke- kezdni, fogni; tqhtun : tahte- akarni | 
diliken: ciejhke- mondani; püitten: puefite- jönni. — A ter-
lappban in, in, a lovozerszkiban is gyakran in, az akkalaiban is, 
es, s (es), a többes 3. sz. ragja, a notozeroiban pedig elveszett és 
csak a végmagánhangzó megnyújtása mutatja a nyomát; pl. illin 
éltek; cilhkin mondtak, KI. | kiptin: kepte- főzni; iettin: iette-
alunni; porriti: porri- enni; vijikin, vilkin, vi^lke: vijlke- in
dulni; Uoptin: liopte- elvégezni, T. j istis : iste- ülni; popris : 
pörre- enni; vajtié: vajie- venni; sárnus : sarne-, sarne-; takkus: 
takke- ostorozni, ü tni ; pultéi jöttek; e intés adtak; pajnes föltá
madtak, A. | seitte lettek; s>j vuejjüe hajtani kezdtek; tierlé 
elszöktek, N. 

10. §. Az igékhez járuló személyragok áttekintése. 

1. P r a e s e n s . 
Egyes-szárn. Többes-szám. 

1. szem. m (am, T. im), — (a, p (ep), N. ép 
T.i). 

2. » y (ay) | A; (ak) be-tted, bétted, beated, fojtted, 
fitted, bitted, buetted | N. 
vettet, A. vette, vette, viette; 
— eppeő | A. eppe. 

3. » — | — (a). b, $\ fi | T. v, A. t, N. — (e, é). 

2. P r a e t e r i t u m . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. szem. m (ém, em) \ im, i, — m (ijm,jm, im, ém) 
2- » X öz* é'/> e'/J I k> W * (&> VO I A- J* Q*)\ n (in> en) 
3. » — (íj, ij, i,j). n (in, én, en) J T. in, in, A. is, 

s, N. — (é, e). 
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Paradigmák az indicativus prsesens és praeteritumbeli rago

zásról (ujne- l á tn i ; sarne- mondani; puo{tte- jönni; vü-lke- menni; 
dekliké- mondani ; tufse- tenni). 

P r a e s e n s 

Egyes-sz. 

1. sz. ujnam sarnam 

2. » ujnay sarnay 

3 . » ujn sarn 

Többes-sz. 

1. sz. ujnep sárnep 

2. » ujnbeitteS sárnbétted 

3 . » ujne[¥, ujneb sarneb 

P r a e t e r i t u m . 

Egyes-sz. 

ujném sarném 

(sqrnum ?) 

ujné%, ujniy sárnéy 

yjmj 

ujnim 

ujnijt 

ujnén 

sarnaj 

Többes-sz. 

sarnajm 

sarnajt 

sarnun. 

Egyes-sz. Egyes-sz. 

1. sz . poadam vuelkam püjttem vüilkém 

2. » poaday vuolkay püittég vüj,kéy 

3. » poatt vuolk püdij vülkij, vülgij 

Többes-sz. Többes-sz. 

1. sz . puottep vüilkep püdim vüilkim 
c2. )) puetbeitteS vüjlkbétted püdijt vuilkijt 

3. » puetteb vüilkeb pUittén vüilkén. » 

Egyes-sz. Egyes-sz. 

1. sz. cealkam cllkém 

2. » cealkay cilké% 

3. » cealk cilkij 

Többes-sz. Többes-sz. 

1. sz. cie^hkep cilkim 

2. » cielkbeitted cilkij t 

3. » cieilhkeL3 cilkén. 

Egyes-sz. 

1. sz. tuj'sam 

2. » tuj'say 

3. » tuja ét 

Egyes-sz. 

tuj'sém 

tuj'séx 

tujist, tújest 

i 
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Többes-sz. Többes-sz. 
1. sz. tuj'sep' tufsijm 
2. » tufsepped tufsijt 
3. » tuj'seft' tufsén, tufáin 

B) I m p e r a t i v u s (fölszólító mód). — Módjegye k (ekke), 
mely azonban csak a többes-sz. 1. és 2. személyében lép föl. 

A fölszólító mód egy.-sz. 1. személyére csak egy példát 
találtam a kildini lappban: sto i mun menam hogy ón is menjek 
2, 8; és egyet a ter-lappban közi manim hova menjek. Ragja 
tehát m. — A 2. személyben nincs személyrag és sok esetben 
csak a gyöngülés vagy a tő véghangzójának megmaradása mu
tatja a hajdani teljesebb alak nyomát; pl. lü^t; lü^te- elbocsátni; 
cüp: cuhpe- vágni; vájt: váfite- venni | cielk, A. celk: cielhke-
mondani; men\ mon': menne- menni; pufi: püfite- vinni; kic: 
kicce- nézni; ko;é: kojice hívni; pez1: pesse- mosni, meg
mosni ; mif: mikké- eladni; küd' v. kü$e: küfite- hagyni, meg-
bocsátni; puede : puefite- jönni \vujke: vujke- kinyújtani; kocco, 
kocc': kocce- fölkelni; suejipe : suojipe- vetni. 

A 3. személyt összetétellel képezik a jelentő mód jelen idő 
egyes-sz. 3. személyével és az qmn, A. a{n szóval; pl. q{nn paizyuv 
szenteltessék meg; amn poatt jöjjön; A. am son koll halljon (inf. 
kullofi) 25, 30; amn poatta jöjjön 23, 35. 

A többes-sz. 1. személyének ragja p, aka, A. ekkep, T. a, 
akka ; pl. vuelkep, kontaka sön' i váltaka sön' kuotjej eaV menjünk, 
öljük meg őt és vegyük el az örökségét 21, 38 | A. vamclekkep 
menjünk el 26, 46 | T. rajknatkiettep szúrjuk egymást; vanlahtap 
nyújtsuk; lieyta olkis, vilseakka menjünk ki, nézzük | N. vuel-
kap, vuolkahp menjünk. 

A többes-sz. 2. személyének ragja a kildini nyelvjárásban 
d, ekked, (jekked); az akkalaiban d, ekked, ekked, iekked, ekke, jekke, 
iekke, ikke, eppe, többször pedig semmi rag; a ter-lappban d, t, 
a notozeroiban t, d és semmi rag ; pl. menned: menne-; ciefihked : 
ciefihke-; puefited: puefite-; vicced : vicce- futni | kicsekked: kicse-
nézni; antsekked: antse- érteni; vuf-/ekked: vufye- kiűzni; 
vilsyekked: vilsye- tekinteni; ealyekked: ealye- föltámasztani; 
kuetjejiked, kuetjékkcd: kuotje- maradni 10, 11 és 5, 48 | suehp-
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jerkéd: suejipe- vetni (suehpje- vettetni) 22, 13; kocjeikkeő : 
(kocce-) fölkelni. (Lehet külömben, hogy az utóbbi két pél
dában a j nem is tartozik az imperativusi képzőhöz, hanem 
a passiv, illetőleg inchoativ igetőhöz ; — v. ö. szóképzés) || A. 
vajted: vaj,te- venni; kicced: kicée- látni | vuOiHlekked marad
jatok, legyetek 26, 38. vuop'stiekked .\ vuopeste- tanítani | valve-
tekke, valvedekke: valvete- vigyázni; sujipjekke : sujipe- vetni; 
koccejékke: kocce- fölkelni; kiéstiekke: kieste- nézni; vuopes-
tiekke: vuopeste- • váredikke: varete- óvakodajtok, őeperHTecfc, 24, 
4. | rukk'déppe: rukkede- megtartani 23, 3 | vuofite: vuo{ste-
venni, emere 35, 9 ; puofite: puojtte- jönni 25, 34 ; vajte: vajte-
venni 24, 32 || T. ma^nned menjetek; pihted hozzatok; TJ. viccet 
fussatok; koheat hívjatok || N. éuovet gyújtsatok; pijjit tegyetek; 
poahteő jöjjetek ; kuette vigyetek. 

A többes-sz. 3. személyére csak az akkalai dialectusban 
találtam példát. Szintén úgy képezik, hogy a jelen idő többes-sz. 
3. személye elé a{n-i tesznek: atn urcet fussanak 24, 16. 

C) C o n j u n c t i v u s . — Módjegye he, c, (ói, éé, ce). 
Gyakran előfordul föltételes mondatokban is. Az igetőben előfor
duló magán- és mássalhangzóváltozások olyanok, mint a jelentő 
mód jelen idő egy.-sz. 1 és 2. személyében láttuk. 

Egy.-sz. 1. sz. ce, A. cini; pl. sto mun sienijt tirvgatce hogy 
meggyógyítsam őket 13, 15 | kon tatvette, stob mun luost'cim tijjit 
kit akartok, hogy eleresszek nektek 27, 17. 

2. sz. ci%, cé-/-. sto ton poaő'ci% hogy te jöjj 8, 8 ; lqj% jimla 
tett, mejn ton oajéé% munst vieji/uvved ajándék az istennek, a mit 
(tkp. a„ mivel) te tőlem élvezhetsz, TOM/L ŐLI TLI OTT> MeHfl 
nojiL30Bajica 15, 5. 

3. sz. hé (ahé, a-hc), A. éij, ci, c; pl. lissa son mejt anajié 
bármit kívánjon is 14, 7 ; sto son vuolkajié hogy menjen 8, 34; 
sto son vülk/üihé hogy küldjön 9, 38 ; sto sentahc hogy beteljesed
jék, hogy legyen 2, 15 | A. sto lenéi kuot-%OiZJin tied'éi, kon vart-
jem-baj, sul pött, tanná son valvecij i ij andeéij kojveLd iges kuo^ 
hogyha tudná a házi gazda, mely órában (tkp. őrállás-kor) jön a 
tolvaj, akkor ő vigyázna és nem hagyná (tkp. adná, ^ajiT. 6u) 
aláásni az ő házát 24, 43 ; sto ujneéij kiege hogy lássa a végét 26, 
58; lecci mu^nne galgeé i jámmed tujn ha nekem meg kellene is 
halnom veled 26, 35. 
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Többes-sz. 1. sz. éép ; pl. tatéép mij tonst ujned vxixz%emu£ 
akarnánk (XOTÉJIOCB 6W HaMT>) tőled jelt látni 12, 38. 

2. sz. cipped, éépped, éepped, ehébe^ted; pl. sto tij tiedcipped 
hogy ti tudjátok 9, 6.; sto s&ntéipped a^m-a^ant ajiken hogy legye
tek égi atyátok fiaivá 5, 4 5 ; go tij tied'cepped mi tátt li .. . to 
ieppeő vier'/ehcbejtteő vief/emmes olmujt ha ti tudnátok mi az . . . 
nem Ítélnétek el az ártatlan embereket 1 2 , 7 ; mejt tij anosgoad'-
cepped, leané tijje muri a^m-a^est a mit kértek (qero 6EI HH 
nonpocHjiH), meglesz nektek égi atyámtól 18, 19. 

3. sz. éhéén, één, cin, cen, A. éis; pl. sto avnéhéén minest éa^lm 
hogy megnyíljanak szemeim 20, 33 ; sto sij vuolg'één . . . i oast'één 
hogy elmenjenek... és vegyenek 14, 15 ; sto olmo eaVcén hogy az 
emberek cselekedjenek (tkp. éljenek) 7, 12; sto ujnéin tienijt hogy 
lássanak titeket 6, 1 | A. sto sendoéis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták írásai 26, 56; stobi ujricis sijjit olmu hogy lás
sák őket az emberek 23, 5 ; stobo olmu ko^éiéis sijjit hogy az em
berek hívják őket 23, 7. 

J e g y z e t . A notozeroi nyelvjárásban hé (héi), is, i£ mód
jegyet találunk, eltérő személyraggal; pl. üdehéim mon adnék é n ; 
üttisit mumne pujte-ronn' adnátok-e nekem egy kövér meddő rén
tehenet; üdiZit muinne puojt-rörí ha adtok nekem egy kövér 
meddő réntehenet; többes-sz. 2. személyére példa: saUjehévehted 
méltóztassatok. 

D) Előfordul egy alak, melyet minthogy sto «hogy» után 
soha, föltétes mondatokban azonban gyakrabban előfordul, c o n-
d i t i o n a l i s n a k (föltétes módnak) nevezhetünk. Módjegye iné. 
Egyedül a kildini nyelvjárásban ós ott is csak az egyes-sz. 2. ós 3. 
személyében találtam; pl. 2. szem. iiíér/ : go ton vuje/inéi"/ mienijt 
ha te kihajtasz bennünket 8, 3 1 ; mun pukk to-lajte tömne andam, 
budi ko{mmerinci% mimne juolka mind ezt neked adom, ha lábam
hoz borulsz 4, 9. — 3. sz. iné: goft kie cilkiné tijje mejt ni ha 
valaki mond(ana) nektek valamit 21, 3 : go$t son kövniné sön' ha 
megtalálja őt 18, 13; budi süjll kadyiné sámajdis ha a só elveszti 
erőit 5, 13 | kie peahtodiné munest a ki megtagad engemet (wer 
sich lossagt von mir, KTO OTpe'ieTcn OTI> Meim) 10, 33 ; mi tijje 
vüilginé, antam tijje a mi nektek jár, megadom nektek 20, 4 ; 
kuo^s püdiné vénn-ajd' %0izjen mikor eljő a szőllő gazdája 21, 40, 

S ^ C o n c e s s i v u s . — Azért nevezem így, mert alak s néha 
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jelentés szerint is hasonlít a finn concessivushoz. A többi lapp 
nyelvjárás ezt a módot nem ismeri. Módjegye: n (ne, ni). 

Egyes-sz. 1. sz. nem: sto küsknem sörí qsyijt, to tanná mun 
tirvyuvam hacsak érintem is ruháit, hát akkor meggyógyulok 9, 21. 

2. sz. úi% : go ton tatni% liecf tivt naüa ha tökéletes akarsz 
lenni 19, 21 ; mun vu&lkam tön' miit, yos ton köz' mb~ríni% veled 
megyek, bárhová mégy (Ky^a 6u TH HH noniejn.) 8, 19; tatniy, 
mij vüilkep akarod-e, elmegyünk (xo îeiiTL JIH) 13, 28 ; mejt kör'niy 
iemmej a^n, tett leanc i őjlmijn körmanc a mit megkötsz a földön, 
az meg lesz kötve az egekben is 16, 19. 

Többes-sz. 2. sz. ríippeő, néppé d, nepped: go-tt tij cilknipped 
mimne ha megmondjátok nekem 21, 24; qmesjnd'nippeő vier* 
ha hitetek lesz, ecjra 6y,n;eTe HMETB Btpy 21, 2 1 ; mejt tij árí-
népped... vaJXbetted a mit ti kértek (*iero HH nonpocHTe), megkap
játok 21, 22: go{tt ti)" tatnépped va-jted ha el akarjátok fogadni 
11, 14; budi tij q-^gnepped olmijt pro^tjed sien' rikkijt ha meg 
fogjátok (tkp. kezditek) az embereknek bocsátani az ő bűnei
ket 6, 14. 

11. §. Határozatlan többesi alanyra mutató igeragozás. 

a) Jelentő mód. — 1. Jelen idő. Ragja tt, t; pl. amtett man 
gibt: amte- adni 13,12; vajtétt man nimmt: vaj,te- venni, elvenni 13, 
12 ; sárnejtt: sarne- mondani 11, 18 ; puo^tétt: puo^te- megégetni 
13, 40; amsett: (amse-) elvenni 9, 15 ; valett: vale- önteni 9, 17; 
ie^it: ie^le- élni 22, 30; qpdett: (q-vőe-) kinyitani; loyeft: 
(lokke-) számlálni, tartani, 21, 27; tidett: titte- megismerni 12, 
33. (cselekvő jelentéssel: kus^s ajkétt vuj'yeő tienijt midőn titeket 
űzni fognak (tkp. kezdenek) 10, 2 3 ; ie^e^ go{tt jimmel ienkaV 
a^lmest élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; kuo^s tienijt 
amtesguoidett midőn titeket átadnak 10, 19. — Szenvedő jelentés
sel : mühcdatt gyötrődik, vaivataan 8, 6; mürr tidett santaj miit a 
fa megismertetik gyümölcséről; — az akkalaiban: köbest li, 
omtlat . . . a köbest elleak, su^t valtlat i tot, mi li a kinek van, 
annak adat ik . . . és a kinek nincs, attól elvétetik az is, a mi van 
25, 29. — Az utóbbiak azonban aligha tartoznak ide, hanem min
den valószínűség szerint igazi szenvedő alakok (v. ö. Szóképzés); 
mert ezen ragozásnak, nem úgy mint a finnben, e most fölsorolt 
példákon kivűl mindenütt cselekvő jelentése van. 
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b) Múlt idő : is, és, es raggal; pl. pujitis man brachte :pu{hte-; 
Ointis: atnte (ipUjhtis sori uejv' jü^ a^n, i Ointis nijte és hozták az ő 
fejét tálon és odadták a leánynak 14, 11); istis: iste- ülni 13, 
4 8 ; kissis: kissé- húzni; köpcis: köpce- kiválasztani (kuo^s son 
sendij tivt, kissis rintu, di istis i köpcis siy kulijt ácsija mikor 
tele lett, kihúzták a partra és leültek és kiválasztották a jó 
halakat az edénybe 13, 48) ; koncéi kérdezték: koiéce-; tufsés: 
tufáé- tenni 17, 12; pujités v. pujites: pujite- hozni 12, 22. — 
Különös alak: a sienest kujiken pinnes sa^kked sürr cücce és 
tőlük távol legelt egy nagy csorda disznó 8, 30. 

J e g y z e t . Az akkalai dialectusban a határozatlan többesi 
alanyra mutató ragok kiszorították a praesens és praeteritum 
többes-sz. 3. sz. ragját és most annak a functióját is végzik. — 
A ter-lappban is találjuk már e ragokat határozott alanyra muta
tással : olmuj va^tes, vikkes sori, avta rappus kiccem solled em
berek fogták, vitték őt, verembe ásták hét ölnyire. — Ugyancsak 
a ter-lapp jokongoi dialectusában a prseteritumban ii ragot talá
lunk : sönt valtii ja ujni£ őt meglátták (tkp. vették v. fogták és 
látták); narot pik sijniz a nép mind nevetett. 

c) Kötőmód: sluscés (olmo atlk ij tenn varas poattanc, sto 
so{nne sluscés az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgál
janak 20, 28); korcis (tos' lehc pupeamp, go köreié so{nne miel-
nehe rajk-kiedg' pirr éápefit annak jobb volna, ha malomkövet 
kötnének nyaka köré 18, 6). 

12. §. A lie ige ragozása. 
P r a e s e n s . 

Egyes-sz. Többes-sz. 
1. sz. leam | T. lam 
2. » Icai I A- leak> N. leahk liepped A. | lépped 
3. » li | A. lij, N. lea liet3\ lie(3 | A. léb, leb, lév, lev, 

liet, lie | T. liev. 
P r a e t e r i t u m . 

Egyes-sz. Többes-sz. 
1. sz. A lejm, lejjim 
2. » A. lejik 
3. » leaj | T. lej, Hej, N. laj léjjén, léjjm, lijjén j T. Un, A. 

lejjis. 
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I m p e r a t i v u s . 
A lie- ige imperativusa a lpK.-ból kiveszett. Helyette az 

egyes és többes-sz. második személyében a conjuncrtivust, az 
egyes-sz. 3. személyében az qjm-n&X összekötött futurumot hasz
nálják ; pl. léycé% mijje la^ved légy nekünk irgalmas 9, 27 ; 
lehcbeitted juftej gOjtt kupd' legyetek okosak, mint a kigyók 10, 
16; qpin leanc 6, 10, A. a{n lené 23, 11, legyen. 

C o n j u n c t i v u s . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. 
2. » leheiy, léhééy lehcbeitted 
3. » léhé leltein, leltéén j N. leltéé (föltétes 

mondatban). 
C o n d i t i o n a l i s . 

A lie- igének conditionalisa csak az akkalai nyelvjárásban 
maradt meg e jelentéssel és a következő alakokban találjuk: 
egy.-sz. 2. sz. len^ak (l. jummej éjik ha isten fia vagy 27, 40) ; 
3. sz. lengi, lenéi, leggi, lécéi (lengi tőt pakaldos kayn ha azon 
szolga gonosz 24, 4 8 ; lenéi son Izrail car ha ő Izrael királya 
27, 42 ; pöreap lécéi ton olmoge jobb volna azon embernek 26, 24. 
— Többes-sz. 1. sz. lentim (l. mij iéen jeccin pepid ha atyáink 
napjaiban lettünk volna, ecjm ÖLI MM ŐHJIH 23, 30). — A harma
dik személyű lécéi, letfgi-nek már egész kötőszói értéke lett «ha» 
jelentéssel és az egyes és többes-számban ragozott ige van utána: 
U33Í ki cealk tijjit havalaki mondja nektek 24, 23 ; lécéi ce^ket 
tijjit ha mondják nektek 24, 26. 

Az eredeti conditionalisnak a kildini nyelvjárásban és 
nagyobbára az akkalaihan is, oda módosult a functiója, hogy 
f u t u r u m lett belőle. Ragozása e szereplésében a következő: 

F u t u r u m . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. lincem, lince 
2. » linéiy linébétted, líncbőitted | A. leng-

vette 
3. » leanc, lince | A. lené liftéin, linéén | A. lenget. 

S z e m é l y t e l e n linéis. 
J e g y z e t . — Az akkalaihan az egyes-sz. 3. személyében 

egyszer (23, 26) lenéi, is előfordul, de «legyen» jelentéssel. 
irrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. « 
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A lie-nék még egy föltétes alakját találjuk, de csak a többes
szám 3. személyében líkkus alakban (go$t Tirest i Sidonest 
vüz%anc Hkkus sám .. .to tula sij líkkus kqjdetmanc ha Tirusban 
és Sidonban történtek volna csodák . . . hát régen bűnbánatot 
tartottak volna (noKaaTLca) 11, 21. — E likkus-b&n valószínűleg a 
híjdani imperativus nyoma maradt fönn, és ép úgy vált föltétessé, 
mint a kötő-mód. 

Az ige névszói alakjai. 
13. §. Participiumok. 

1. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s képzőjéül az orosz
lappban -j szerepel; pl. öccej kereső; uepsej tanító; uepsuvvej v. 
uepsuvvej tanítvány; puottej jövendő; kíhclej kísértő; kalvej mag
vető; annej kérő. — Az akkalaiban a j mellett ij, a notozeroiban 
csak ij képzős jelen idejű igenév fordul elő, mint: lokkij olvasó; 
emtij adó, geber; vuopnattij tanítvány, A. | cacc-kuoddij víz
hordó ; puollij égő; sílij halász; pörij evő, N. 

2. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i képző a kildini nyelv
járásban négy is van. 

a) m. Ez csak ritkán fordul elő; pl. sah'sem: sab'se-, sqbeste-
szeretni (tatt li muri' sq^sem a{lk ez az én szeretett fiam 3, 17); 
mu{rtem: mutfte- törni (kesk-m^rtem sujn eltörött nád 12, 20); 
peaclussem siralmas, nenajiBHHH 11, 17. 

Az akkalai dialectusban ez igenévi alak már gyakrabban 
előkerül s megtaláljuk a notozeroiban i s ; mind a kettőben 
azonban a van az m előtt: antam: ante adni; kirjetam írott, írva; 
vuopestam tanított, tanítva A. | prohpam döglött N. 

b) ma. Ez is ritka. Csak a kildiniben találjuk s egyszer 
amma alakban az akkalaiban is ; pl. cikjuvma elrejtett 10, 26; 
vier'yuma kárhoztatott, kárhoztatva 12, 37; suohpma vetett, 
vetve 13, 4 7 ; sütma Ítélve 7, 1 ; kovnma talált, találva 21, 19 | 
vulgetamma küldött 23, 37, A. 

c) manc: kojicmanc meghívott (ciejhked k. olmijt mond
játok a meghívott embereknek 22, 4 ) ; katmanc elveszett (k. lám-
psij gorra az elveszett bárányokhoz 10, 6); luenmanc megcsalva 
(írod tanná vjni iges luenmanc Heródes ekkor magát megcsalva 
látta % 16). Ez, és 
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d) ahc a kildini nyelvben leggyakrabban előforduló múlt 
idejű igenévképzők. Az anc is előfordul jelzőként és önállóan; pl. 
cqjdanc eltévedt: cqjjede- (c. lámpás eltévedt bárány 18, 12); kal-
vanc elvetett (k. pealt elv. föld 12, 1); safi'sanc muri pá(rn sze
retett fiam 12, 18; leanc váltanc lesz elvéve, elvétetik 21, 48. 

A lie-, A. leajje- «lenni» igének múlt idejű igenevét csak az 
akkalaiban találtam leamanc és a notozeroiban leamma, leames 
(v. ö. IpS. Idmac) alakban: samatis sopmus papéit puk mi li 
leamanc elmondtak a fő papoknak mindent, a mi történt 28, 11. 

J e g y z e t . — A manc képzős part. praat. a kildinin kivűl 
csak még az akkalaiban, az anc képzős pedig egyedül a kildiniben 
fordul elő. — A ter-lappban mind e most fölsorolt part. praet. 
képzői közül egyet sem ismernek. Alakja ott majn, mijn; péld. 
kiptemajn megfőzve : kipte-; piohtamajn hozva, hozott: pthte- / 
poattamajn j ö t t : plötte- \ pormíjn evett; santmijn születve, szüle
tett ; pijmijn téve; ronkmijn kiásva. — Jelzőkűl e participialis 
alakokat a ter-lappban nem láttam alkalmazva. 

Az összetett múlt csak igen ritkán használatos. Ilyenkor, 
mint a IpS.-ban, a lie- igét találjuk összekötve a múlt idejű ige
névvel, még pedig a kildiniben csak a manc, anc képzőssel; péld. 
küdK/anc li elvesztette 10, 39; leaj antanc adott volt 9, 8 | leaj 
sentmanc történt 18, 3 1 ; léjjen neatkmanc megéheztek 12, 1 . — 
A ter-lappban: mim lam poattamajn jöttem; pallamajn li meg
ölte; mun lam sickantmijn, mun lam porsticmijn megfáztam, meg
éheztem. (Ez utóbbiak tkpen mind gerundialis alakok); — a no
tozeroiban : prohpam li megdöglött. — Az akkalaiban nem talál
tam összetett múltra. 

A lie- ige a múlt idejű igenévvel összekötve rendesen a 
szenvedő alakot fejezi ki; pl. li kirjyaric írva van; leaj peajhtanc 
el volt rejtve (elrejtetett): mokk léjjén kalvaúc a m i k elvettettek; 
leanc tijje antanc lesz nektek adva (adatik); pohtanc léjjén somne 
párna hozva voltak (hozattak) hozzá gyermekek | pukk lieS lok-
manc mind megszámláltattak 10, 30; lincbe^ted sütmaúc el lesz
tek Ítélve (elitéltettek) 7, 2 ; lirícén suőhpmanc lesznek kihajítva 
(kihajíttatnak) 8, 12 | li suohpma vettetett 13, 47 ; linci% vier'-
yuvma leszel kárhoztatva (kárhoztatol) 12, 37. 

3* 
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14. §. Gerundiumok. 

A) Az i n f i n i t i v u s . Képzője a kildinibend (d), az akka-
laiban d, t, d, a notozeroiban d, d, t, a ter.-lappban t (et, ttj, d; pl. 
vüdked menni; mühced kínozni; ciedhked mondani; pörred 
enni; sarned mondani; pa^ed böjtölni | sarned mondani; pör
red enni: jukhűji inni; sarnet mondani; cojetet megmutatni; 
kullog hallani; vadted venni, A. | sedled halászni; vatcced járni; 
juhked inni ; kuetted és kuetted hordani, vinni; sirret játszani, N. j 
suktet evezni; lieptet elvégezni; tievtet megtölteni; vikkit vinni; 
ussit szedni; occit keresni; vi^eded mutatni; porrid enni, T. —-
A létigének infinitivusa a kildiniben lied, az akkalaiban leaj-
jed, leajd. 

Az infinitivust a lie- igének futurumával összekapcsolva 
alakúi a j ö v ő i d ő ; pl. ton linói-/ somne sarned nem' te fogod 
neki mondani a nevet 1, 2 1 ; leanc son sentted adf fog ő szülni 
egy fiút 1, 2 1 ; celmij guejm lincbétted kilxced szemekkel fogtok 
nézni 13, 14; linóén vikked tienijt fognak titeket vinni 10, 18. —• 
Néha a jövő idő kifejezésére, az adke- igét kapcsolják össze az 
infinitivussal; pl. nuimp alksqTsed a másikat fogja szeretni 6, 24; 
A. ddget sarnet fogják mondani 24, 5. 

B) mm, m képzős gerundium; pl. vd^ieemm járni (són' ujnén 
mier' miit vdmcemm őt látták a tengeren járni 14, 26); vqrdemm 
járni (sij ie(3' uja ohno papn vqrdemm ők nem látják az ember 
fiát menni 16, 28) | mennem menni (son pelij tof mennem ő félt 
oda menni 2, 22); sdrnem beszélni, vettetem járni, ujnem látni 
(olmo tovtu.ssén, go ujnén nü/ómajitmijt sdrnem . . lehksijt vöttetem 
i cadmyemijt ujnem&z emberek csodálkoztak, midőn látták a némá
kat beszélni... a sántákat járni és a vakokat látni 15, 31); — 
vadtam venni (söii' uopsuvvoj' oaflehtén vadtam lijbijt tanítványai 
elfelejtettek kenyeret venni 16, 5). 

E gerundiumnak ragos alakjai: a) emmen; pl. pötlemmen 
(ielled ca{vced sinijt pötlemmen muri' gorra ne tiltsátok őket hoz
zám jönni 19, 14; mcijiclemmen (sto sij... .mddiclemmen ieft 
kisknehóe tienijt hogy ő k . . . visszafordulván el ne szaggassanak 
titeket 7, 6). 

b) men; pl. sarnmen (kildij sinijt sarnmen i^es hajas megtil
totta nekik [tkp. őket], hogy róla beszéljenek 12, 16); kihcmen 



0R08Z-LAPP NYELVTANI VÁZLAT. 37 

(mejt tij vqrdijt pu^t sajest kihcmen mit mentetek a pusztában 
látni 11, 7); liesmen (ujnij sori vaőnna^m liesmen püille ksbest 
látta az ő napát feküdni láz betegségben [BT, ropaiKE] 8, 14) ; 
pucmen (leaj p. beteg volt 9, 20); leanc ielmen eleven lesz 9, 18 ; 
polmén kuk/oVsküittén félvén kiáltoztak 14, 26; koccaj Uojskuojt-
men fölébredt József az álomból 1, 24. (az akkalaiban: kavnac 
sijjit uOidmen találja őket alva 26, 40). 

J e g y z e t . — A ter-lappban is megtaláljuk a men (rövi
dülve me, ime) végű gerundiumot; de ezen kivűl majn, mijn 
alakúra is akadunk. Ez utóbbi azonban, mint említettük, nagyobb
részt participialis szerepű lett. 

C) Sajátságos gerundialis alak még ez is : va(n%nélle gyalog 
(tkp. járván), vance- járni igétől (olmo. . . vünkén lOjUnijn vapig-
nélle sön' miit az emberek elindultak a városokból gyalog utána, 
Hapo^Tb... noinejiT) 3a HHMT. HST. ropo,noBrj> IIÍÍHIKOMT. 14, 13). 

15. f. Tagadó ige. 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. im | Á.jim, im iepp, ieipp, iep | A. jep, jep, N. 
iehp, je 

2. » ikk, KI. ik | A. jik, ik ieppeS, ie(pptd | A. jepped, jeppe, 
jepped, jiepped, jieppe 

3. » ij, KI. i | T. ji, A. i. iep iefi, KI. ieb | T. jieb, jiev 
k.je 

I m p e r a t i v u s . 
-" Egyes-sz. Többes-sz. 

2. sz. ieV, KI. iel \ A. jel, T.jiel ielled, i'elled | A. jelled, jelled, 
jellé, jielled, N. iele. 

3. » jeallas (csak az akkalai
ban). 

Személytelen : iettt, A. jet. 

16. §. Tagadó igeragozás. 
1. A tagadó ige önállóan: mun püttém kohced im vvjk 

olmujt, a reaklajt jöttem hívni nem az igaz embereket, hanem a 
bűnösöket 9, 13; — ton lea-/ atli ikk te vagy-e vagy nem; — 
oskbejted, iepped, sto mun oajam tojt tüjsed hiszitek-e (vagy) nem, 



3 8 HALÁSZ IGNÁCZ. 

hogy én meg bírom ezt tenni 9, 28.; T. va-ncin jieb kukkiz mentek 
nem messze. 

2. A személyragos tagadó ige után a lpK.-ban is nagyobbára 
a főige módalakjának töve (a hol lehet, gyöngült töve) járul. 

a) J e l e n t ő m ó d . — J e l e n i d ő : 1, lm tát nem aka
rok ; 2. sz. ikk atnt nem adsz; 3. sz. ij vádt nem vesz; ij béd nem 
kell (hitte-); ij pör' da ni juf ij se nem eszik, se nem iszik; 
többes-sz. 1. sz. ietpp tid' nem tudunk vagy ismerünk; 2. szem. 
iepped ujn nem láttok; iepped tide v. tid'; 3. sz. ieft sqbest nem 
szeretnek; i<?/3 ráfi i suolent iet3 ki nem ássák és el nem lopják 
(rappe-, suolne-) ; ie[3 uef koLnted nem ölhetik meg. 

A tagadó alak m ú l t j á t úgy képezik mindendialectusban, 
hogy a személyragos tagadó igét összekapcsolják valamelyik múlt 
idejű igenévvel; pl. egyes-sz. 1. sz. lm kqvmanc nem találtam; 
lm poattanc nem jöttem; 2. ikka ton siehtmanc munijn oyted 
dinarejest nem szerződtél-e velem egy dénárban? 20, 13; Ikk 
ton . .. kalvanc nem vetettél-e? 13 ,27 ; 3. ij tüstmaúc .. .kotcced 
nem m e r t . . . kérdezni 22, 46 ; ni kie ij oajjanc cilhked senki se 
mondhatta meg 22, 46 ; sonst ij kovnma ni m&jt go evtijt lostijt 
rajta nem talált semmit mint csak leveleket 21, 19; — többes-sz. 
1. sz. mij lijbijt iep valtanc mi kenyereket nem vettünk; 2. tij 
iepped lokmanc ti nem olvastatok; 3. sij ie§ kulmanc ők nem hal
lották; ietÍ vjnanc nem láttak; sij iefi jákyolma tonn Ők nem hall
gattak erre 22, 5. 

b) F ö l s z ó l í t ó m ó d . — Egyes-sz. 2. sz. iel kofat ne ölj; 
ie$ vif mienijt kihclemiiiSse ne vigy minket kísértetbe; 3. sz csak 
az akkalaiban: tőt jeallas luostlat az le ne szálljon 24, 17; töt 
jeallasponlat masat az vissza ne térjen 24, 18; — a többes-sz. 
2. személyében a főige személyraga is megmarad: iedled köpced 
ne gyűjtsetek; ielled polleő ne féljetek | ielled ontU^ked ne adja
tok 7, 6; ielled vül'yekked ne aggódjatok. 

c) K ö t ő m ó d : egyes-sz. 2. sz. ik ton küskce keadga jül-
gijnant ne botolj kőbe lábaddal 4, 6; 3. sz. sto ni kie ij tied'ce 
hogy senki se tudja 9, 30; A. ni-kl ij kezoci tijjit senki el ne 
tévelyítsen titeket 24, 4 ; i sondaci ne legyen 24, 20; — többes
szám 2. sz. sto tij... iepped rqd'ce hogy t i . . . ki ne gyomláljátok 
13, 29 ; A. sto jeppe vir'ci küttalmuíe hogy ne essetek kísértetbe 
26, 4 1 ; 3. sz. tonn-varas sto ieft vjnce celmij gtwjin, i iefi kuVce 
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piljij guejm, i ie8 qnséhcé kü^kijnis, i w§ macce, sto mun sienijt 
tirvyatce azért, hogy ne lássanak szemükkel ós ne halljanak fülük
kel és ne értsenek szívükkel és meg ne térjenek, hogy őket meg
gyógyítsam 13, 15. 

Találunk a kötő módban egy-két olyan példát is, a hol a 
főigén is megmaradt a személyrag; pl. többes-sz. 2. sz. go tij 
tieo'cépped, mi főtt ii ..to iepped vier yehcbefted vie{ryemmes olmujt 
ha ti tudnátok, mi az, nem kárhoztatnátok az ártatlan embereket 
12, 7 ; — személytelen: sudj ij antcé íön' slusja, i tön1 iejt istyeh-
cis turma a bíró ne adjon téged a szolgának és tégedet ne vesse
nek a tömlöczbe 5, 25; — többes-sz. 3. A. koj jé uonnadaccis tok 
pejv, ij pastodeci ni eyt lesk' ha meg nem rövidültek volna azon 
napok, nem szabadulna meg egy test sem 24, 22. 

d) C o n d i t i o n a l i s : egyes-sz. 3. sz. goft kie... ij kult-
lince tien sqgijt ha valaki. . . meg nem hallgatja szavaitokat 10, 
14; — többes-sz. 2. sz. go,(tt tij iepped kovsince ha ti meg nem 
tértek 18, 3. 

e) C o n c e s s i v u s : egyes-sz. 3. sz. go^tt ij jakyeVne sinijt 
ha meg nem hallgatná őket 18, 17; gottt kie tienijt ij vajtne 
ha valaki titeket nem fogad be 10, 14; — többes-sz. 2. sz. a iep
ped ajgne projstjeő olmijt sien1 ríkkijt de ha nem fogjátok megbo
csátani az embereknek bűneiket 6, 15. — A lovozerszki kildini 
nyelvjárásban: ik meneni evtel mune ha (talán) nem mégy előbb 
nálamnál 147. 1. 

3. A tagadó ige személytelen alakja: eaXjem-páX ieit nqjht-
lettut i iett mennuLt kujjo, a ielett goLtt jimmel ienkal? a^mest a föl
támadáskor nem házasodnak és nem mennek férjhez, hanem 
élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; i nirt-se ieit vqllo vers 
vén' uejnm vierc size és szintígy nem öntenek új bort régi 
edénybe 9, 17; A. jet tujjed nem cselekszik 23, 3 ; — ie-U üd^anc 

"sön' nem ismerték őt 17, 12; A. jet jortmanc nem gondolták 24, 
39. (1. még föntebb a tagadó kötő módot). 

4. Passiv v. reflexív igével összekötve: ij ented so{nne iepes 
vüizyemus nem adatik neki más jel 12, 39; tiht ij ento sijje jel 
nem adatik nekik 16, 4 ; ij eallo föl nem támad (ealjed föltá
madni) 17, 9 ; ij teavto be nem teljesedik 5, 18. 

5. A tagadó ige a lie-, k.leajje «lenni» igével összekötve. — 
a) Jelen idő: egyes-sz. 1. szem. jim leakku nem vagyok, A. 2G, 
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11 ; im mon leakku vier nem vagyok bűnös, A. 27, 24 ; 2. sz. ik 
lea nem vagy; 3. sz. ij lenne? lea nem sok van 7, 14; illea 
si^reamp nem nagyobb 10, 24 ; kiest illea a kinek nincs 13, 12; 
kie ij leay a ki nincs 12, 30 ; illeay 18, 4 ; 22, 17 ; A. tat veal 
elleak kiec ez még nem a' vége 24, 6 ; T. jella, jillak nem, nem van 
(ni kiette jillak, ni mi-gen jillak se lappház nincs, se semmi 
sincs); — többes-sz. 3. sz. ie3 leay nincsenek 2, 18; 12, 5 ; 
ie-leay 9, 36. — bj Múlt idő: egyes-sz. 3. sz. ij linc nem volt 9, 
33 ; koyt sonst illinc mejn maysed midőn neki nem volt miből 
fizetni 18, 25 ; — többes-sz. 3. sz. ie3 linc nem voltak 22, 8 ; 
22, 25. — Az akkalaiban és a notozeróiban a tagadó múltat így 
találjuk kifejezve: elmanc nem volt 24, 21, A. — a notozeróiban: 
je mij kühk leamma nem sokáig voltunk és iehp kühk leammes 
nem sokáig voltunk. — c) Jövő idő: egyes-sz. 3. sz. ij lince 
ienamp nem lesz több 5, 20; illince ni mi nem lesz semmi 17, 
20; a illince qu'yjj de ha nem lesz méltó 10, 13 ; tijje ij licce 
páilhk nektek nem lesz jutalmatok 6, 1; — többes-sz. 2. sz. goitt 
tij... iepped lince muka koyt párna ha t i . . . nem lesztek olyanok 
mint a gyermekek 18, 3. — Conditionalis: lenjim mij ícen 
jeccin pejvid, jep len§im evtsanc sijji prorokij verr vallejest ha 
atyáink napjaiban lettünk volna, nem volnánk részeseik (tkp. ré
szesek nekik) a próféták vérének kiontásában, A. 23, 30. 

17. §. Mondatszerkesztő segédszók (nyomatékosító particulák, 
kötőszók). 

AJ E n c l i t i c u s conjunctiók és nyomatékosító particulák : 
1. -íe, se ugyan, szinte, pedig (tüjesttonn-se tedd ugyanazt; 

nitt-se szintúgy; ővvan-ze Iván pedig); T. toyo-ée szintén (kona-
gaz nijt sijnij toyo-ze a király leánya nevetett szintén). 

2. gen «is» tagadó mondatban a ter-lappban: ajges jillak, 
ni kiette jillak, ni mi-gen jillak nincsen se nagyapja, se lappház, 
semmi sincs. 

3. -kas, -gas «is» a ter-lappban: koalmant-kas vintim piedij 
harmadik kérő is jöt t ; tassi-gas annak is. 

4. ja , a, T. ga «-e» kérdő szócska: Uja v. Ujja tienij kes-
kest mukká olmunc "van-e köztetek olyan ember 7, 9 ; ieppeda tij 
lokmanc nem olvastátok-e ? — T. piejvaga pasta nap süt-e. 
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B) Ö n á l l ó k ö t ő s z ó k : i, T. ja, ji, ju és ; de, di és, i s ; 
a és, de, pedig; mieltsat szintén, T.; ili, ili, aji, T. aj, vagy, 
oder; ni, T. ni sem; ni-ni sem-sem; sto, T. usta, A. stobi, stobe 
hogy; T. a(tte hogy; tenn guőjk sto, tenn miit sto, A. ton-det sto 
mert; ta^t-yo mert; A. mojt mert (23, 2 3 ; 25, 27) ; tönn-milt, 
tann miit, A. ton-det azért; £d*í£, #o, A. kott, T. /co^í midőn, mi
kor, ha, mint; koyt a mint, mint; monn mint (18, 13); budi, budi h a ; 
to akkor, hát, úgy; kuo^s, N. kuetss, A. kos midőn, mikor; konn 
míg; ovtel konn, ovtel tonn kuess mielőtt; yo-t noha, ámbár 26, 
60 ; dá~ igen; yosse, yos bár, ámbár; nu no ; vaf, vaj N. vej vaj, 
vájjon, vagy; ovt csak (ragozva: ovt sojxne sluf csak neki szol
gálj 4, 10; evtijt pqpijt csak a papoknak 12, 4). 

S z ó k é p z é s . 
Csak azon névszó- és igeképzőket akarom fölsorolni, még 

pedig csakis a kildini nyelvjárásból, melyeknek functiója világos 
s a melyek a szövegben gyakrabban előfordulnak. A szóképzők 
teljes összeállítása, mint már a bevezetésben is említettem, szótár 
nélkül lehetetlen. 

18.-§. Nóvszóképzés. 

I. N é v s z ó t ő t ő l n é v s z ó t ő . 
a) K i c s i n y í t ő n é v s z ó (nom. diminutivum). 1. -né 

képzővel; pl. olmurié: olmo ember: ucyané (essivus: ucyinéén) : 
ucya kicsiny; viljiné: vilj testvér (küyt viljiné. — v . ö. IpS. val-
jeéeh). — 2. -j képzővel; pl. olmvj: olmo. — Gyakoribb e képző a 
ter-lappban : kall az aj: ka les férj; akaj: ahke feleség; nijdij: 
nijt leány. — 3. -ne (nej) képzővel, melyet csak ragok előtt talál
t am: lontne- (partit, lomt/ietted) : lopit madár; a^ne- (a^nam 
atyám): a^é; nijtríe- (nijtiíam leányom, T. nijtnis leánya): nijt. 

b) N o m e n p o s s e s s o r i s t jelentő képzők: 1. -s (as) : 
tirvas egészséges : iirv egészség. — 2. -jés: sqmjés erős : samm 
erő. •— 3. -la, lané: kob'la, koVlané (állat, kob'linée) beteg: kop 
betegség ; küytla, küytlané képmutató : küyt kettő; vealgla, vealg-
lané adós: (vealg adósság); vájin-vierla kis hi tű: vierr h i t ; 
kuditla lakos : kuoft ház ; valtlané hatalmas : vaLlt hatalom ; vuost-
lané (essiv. vuostlincén) ellenség: vuoste ellen. 
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c) « V a l a n i i h e z t a r t o z ó t ) ) jelentő névszó: 1. (a) né 
képzővel; pl. cuötsanc százados : cü tt száz (collectiv alak volna : 
cüjttas, cuettas). — 2. -jené, -jinc képzővel időt jelentő szók mel
lett ; pl. tarmjenc mai : tapm ma ; jentjinc holnapi: jenta holnap. 

d) « V a l a m i f é l e á l l a p o t o t ) ) jelentő névszó. 1. -es 
képzővel; pl. peajhtes titok: peajht titkos; sievúdos sötétség: 
sievned sötét. — 2. -vütt képzővel; pl. la^desvütt irgalom: lá-v'-
des (lájVved) irgalmas; sievneővütt sötétség: sievned sötét; uej-
naihtemvütt erőtlenség: uejna htem erőtlen. — 3. kont ff. kunta) 
összetétellel: iemne-ko{nt tartomány. 

e) « V a l a m i n é l k ü l v a l ó t * jelentő névszó (nomen 
earítivum) -ĵ emwt, %emt yemmes, yemes, htem (ajitem) képzőkkel; 
pl. calmyemm, calmyem vak: ca^lm szem; sairiyemes erőtlen: 
samm erő; zákonyemmes törvénytelen: zakón törvény; ca^yem-
mes víztelen : cá^c víz ; nüycmalitem néma : líüycem nyelv. 

f) H a s o n l í t á s t , f o k o z á s t jelentő névszók: 1. Kö
z é p f o k (comparativus) -amp, A. -ap. 2. f ö l s ő f o k (super-
lativus) -mus képzővel; pl. sayeamp nagyobb; su^remus legna
gyobb: sajr nagy; pu^eamp jobb; pu{remus legjobb: yuhr j ó ; 
ienamp több: ienney sok; kiehpsamp, kiepsamp könnyebb : kieppés 
könnyű; nuetzeamp rosszabb: niidizés (úiiOiSs) rossz; ajtmus 
felebarát (tkp. legközelebbi): ajt közel; poarsemus legöregebb: 
poares öreg. — A pupeamp mellett ilyen középfokot is találtam: 
pu(rea 18, 8 és 18, 9 ; — a mafiemus utolsó és atvtmus első super-
lativusi alakok mellett majimunc és a(otmuy'ic alakok is haszná
latosak (12, 45). 

I I . I g e t ő t ő l n é v s z ó t ő . 
a) C s e l e k v ö t jelentő névszó (nom. agentis v. actoris) -j 

képzővel (1. participium prsesentis). 
h) A c s e l e k v é s t vagy a c s e l e k v é s t á r g y á t , e r e d 

m é n y é t jelentő névszó (nom. actionis v. acti). 
1. -m nom. actionis képzővel; pl. cühpem aratás: cühpe-

aratni, vágni; lujhkem sírás : lujhke- sírni; uepsem tanítás : uepse-
(uopeste-) tanítani; süttettem törvénykezés: suttotte- törvény
kezni ; majkem elvesztés, megölés: majke- elveszteni, megölni. 

2. -mus képzővel; pl. sentmus születés: sonte- születni; 
pahkmusparancsolat: páhke- parancsolni; pörmus étel: pörre enni; 
sámmus mondás : sárne- mondani; kulmus hallás : kulle -hallani. 
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3. -U8, os képzővel; pl. sontus fajzat, nopojK^eme: sente-
születni; á^vdus, arvdos példázat, npHT'ia : (apvede- ?) ; törtmus 
megfertőztetés : törtme- (— v. ö. törtmaht megfertőztet 15, 18). 

4. -Ivos (tkp. vos) képzővel: pakolvos szolga: pahke- paran
csolni. 

c) Fosztó képzés igéktől: 
1. -najitem képzővel; pl. kuVnaJitem siket: kulle- hallani; 

ujnajitem erőtlen : uojje- bírni. 
2. -yanna képzővel; pl. pakyanna (tierí airf pakyanna a ti 

atyátok akarata [parancsa] nélkül): paliké- parancsolni: uOiSt-
yanna ingyen, ,a;apoMT> : w;síe- (uOiSte-J venni; pör'yanna étlen: 
pörre- enni. 

19. §. Adverbiumképzés. 

Csak a módhatározó képzőkről (illetőleg ragokról) szólunk. 
Legközönségesebb -st; pl. vujkest igazán: vujk igaz; puorest, puo-
ra.st jól : pu{rr jó ; peajhtast titkon : peajht titkos. — 2. a super-
lativusból a módhatározó te (hte)-vei készül, de ekkor a superl. 
végső s-je elmarad; pl. pupemujite nagyon jól, gondosan : pupe-
mus legjobb. — 3. inne; pl. lösdinne gonoszul: (lössed i) ; vak-
tinne azonnal (v. ö. vaktamp hamar). 

20. §. Igeképzés. 
I. I g e t ő t ő l i g e t ő . 

Az eredeti vagy továbbképzett igetőtől következő igetők 
származnak: 

a) V i s s z a h a t ó i g e t ő (verbum reflexivum) -uvve (uvvu) 
képzővel; pl. nopsuvve- tanulni: uopse-, uopeste tanítani; vü^z-
yuvve- mutatkozni: vüzye- (vüzehte-) mutatni ; tüfsuvve- készülni, 
történni: tüfse-, tüjeste- készíteni, cselekedni. 

b) S z e n v e d ő i g e t ő (verbum passivum) 1. -je képzővel; 
pl. kontje- megöletni: ko^te- ölni; kohcje- hivatni: kohce- hívni; 
mikje- eladatni: mikké- eladni; kuotje- megbocsáttatni: kütte-
hagyni, megbocsátani, erlassen. — 2. -tte (otte) képzővel; pl. 
tovv'notte- öltözni, ruháztatni (v. ö. tov'naht ruház); loktotte-
számláltatni: lökké- számlálni; antotte- adatni (ij antod so(ane 
nem adatik neki 12, 38): atnte adni. — 3. -s képzővel; pl. fcofcs«-
neveztetni 10, 25 : ko^ce- hívni. 
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Szenvedő és visszaható képzők összetétele: -suvve, -suvve és 
•juvve; pl. porsuvve- megéhezni: pörre- enni; mühksuvve- fára
dozni, vesződni (v. ö. muhce- kínozni); suehpjuvve- vettetni: 
sitohpe- vetni, hajítani. 

c) M í v e l t e t ő igető (verbum causativum): 
1. -de, -te képzővel; pl. jajríde- megölni: jajnme- meg

halni; a^de- (praes. egyes-sz. 1. sz. ap'dam) kinyitni: (v. ö. avne-
nyílni); pie^te- szabadítani: pie^e- szabadulni; sontte- szülni: 
fonté- születni. 

2. -hte(sL ragozás legnagyobb részében ^e alakú képzővel); pl. 
puttesmajüe megtisztítani: puttesme- megtisz-túlni; vulkehte-, vül-
cjehte-, vültye- küldeni: vülke- menni; jugahte- itatni: jukke- inni. 

d) G y a k o r i t ó igető (veri), frequentativum, continua-
tivum): 

1. -dotte (d+tt) képzővel; pl. andette- könyörögni (praet, sing. 
2. ando-ttéy-, sing. 3. ándedij): a{nne- kérni. 

2. -le, -lle képzővel; pl. vicle- futni : vicce-; entle-: a{nte-
adni; juptele- gondolkodni : jutrte- gondolni | tomtsaü megvall, 
tomtsolam megvallom 10, 32 | vulkyelam küldök; vülkyal küld: 
vülkye- küldeni. 

e) H i r t e l e n beá l l ó v. e g y s z e r i cselekvést jelentő igető 
(verb. nomentaneum) : 1. lle képzővel; pl. koccelle- föltámadni: 
kocce- ébredni (praes. sing. 3. koccall 12,42). — 2. -st képzővel; pl. 
tátaste-: táhte- akarni. — 3. -ne képzővel; ^ú.vijdene-: vijde- kimenni. 

f) K e z d ő d ő cselekvést jelentő igető (verbum inchoativum): 
1. yuOitte, --fOitte, -kiiOitte megelőző s frequentativ képzővel; 

pl. aintesyuűitte- átadni, elárulni: ante- adni; ciejjkesguoitte-: 
cie^lke- mondani; ánesyue^tte-: a nne- kérni; ko ccesyo^te: kofice-
hívni; ristleskuette-: ristle- megkeresztelni; pineskuOjtte-: pirle-
elszenved, elszivel. 

2. -je képzővel; pl. ealje- föltámadni: ie%lle- élni; koccaje-
fólébredni: kocce- ébredni. 

3.ealsolle- föltámadni (jqmm-olmo eaUelleS a halottak föl
támadnak 11, 5) : ielle- élni. 

II . N é v s z ó t ő t ő l i g e t ő . 
a) V a l a m i t - t e v ó s t , csinálást, v a l a m i v e l t e v é s t , 

bánást, ellátást jelentő igető : 
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1. -e (-te?) képzővel; pl. sütte- Ítélni: sütt Ítélet; ristte- ke
resztelni : rtst kereszt. 

2. -de képzővel; pl. miepSe- mérni: mlrr (mierr?) mérték. 
3. -yajite, -yatte képzővel; pl. tuvyaj-ite, tirv^atte- meggyó

gyítani : tirv egészség (prset. s. 3. tirvyeftij). 
4. -se (-he) képzővel; pl. tufse- tenni: tnj dolog (prses. s. 3. 

tujast; praet. s. 3. tujist). 
5. -nte, -ne képzővel; pl. suolente- lopni: süli tolvaj (negat. 

imperat. s. 2. lej? suelent ne lopj, pra3S. többes-sz. 3. sz. suo^ne? 
lopnak 6,19 és 20); cüune- fényleni, világítani: őüvv világosság, lény. 

b) V a l a m i v é v á l á s t jelentő igetö : 
1. -m képzővel: pl. puttesme- megtisztulni (praet. s. 3. put-

tapm): puttes tiszta. 
2. -ne képzővel; pl. altne- közeledni: alt közel. 
Az nt, st, st, ht képzős igéknek e teljesebb alakja megmarad 

még a nyelvtanban fölemlített eseteken kívül, az imperativus egyes-
sz. 2. személyében és a tagadó ragozás jelentő mód jelen idejében; 
pl. tüjest tedd: tüjse- (tüjeste-) tenni; vuLzeht mutasd; vu.zye-
(viiiZehte-) mutatni; iej,* sqbest ne szeress: sq,bse- (sqbeste-) sze
retni. — A tagadó ragozás jelentő mód jelen idejére 1. egy-két pél
dát a 38. lapon. 

P ó t l á s o k . 
5. lap, a genitivushoz. Az akkalai nyelvjárásban a többes-sz. 

genitivusának egy-ií ragját is találunk; pl. pakaldezit: pakaldes 
szolga (tojt pakaldezit yozjin ezen szolgáknak gazdája 25, 19); 
prörokit: prörok próféta (sto sendecis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták Írásai 26, 56). — Valószínűleg genitivusi ala
kok ezen időhatározók i s : tejd pepid azon napokban 24. 9 ; Noj 
pejvett Noé napjaiban 24, 37 (v. ö. kildini: tej píjvij azon napok
ban 3 ,1 . és IpS. tai pepi id., melyek kétség kívül ginitivusi alakok). 

6. lap, inessivus-elativushoz. Az egyes-számi iness.-elati-
vusban a főnév előtt álló számnévi jelző rendesen, a melléknévi 
jelző pedig néha a rendes -sí helyett d ragot kap ; pl. eyted latnnest 
egy városban (1. 22. lap) | sürreS sla vesés nagy dicsőségében: su^rr 
nagy 6, 29. — A többes-sz. iness.-elativusában pedig a szokott 
-ijn helyett egyszer -ist ragot találunk: jetksist az utczákon, Ha 
y;nm,axT>: (jetkas) utcza 6, 2. — Lehet külömben, hogy ez is csak 
egyes-számi alak (v. ö. 11, 16. jetksést az utczán, Ha yjrairfi). 

Dr. HALÁSZ IÖNÁCZ. 



A MAGYAR GYAKORÍTÓ ÉS MOZZANATOS 
IGÉK KÉPZÉSE. 

B) A m o z z a n a t o s k é p z ő k . l ) 

Élénken érezhető mozzanatos jelentéssel a mai magyarság
ban csak négy képző dívik: <an en, <cint, <.ít, <all ell; péld. 
suhan csattan, érint emelint kavarint, emelít kaparít pödörít, lövell 
rivall. — Mi az elsorolt öt u g o r képző alá csoportosítjuk a hátra
levő adatokat, s itt tárgyaljuk egyúttal az illető mozz. képzőknek 
gyakoritokkal való kapcsolatait is. 

VII. -Ttv (-n). 

65. -m. 
Egyszerű -m alakjában e képző talán csak a töm tom nyom 

igékben maradt fönn, 1. B . ; mert már az <am-végű igékben is 
valószínűleg más képzővel van összeforrva. — Van azonban két 
főnévképző, melyeknek első elemében úgy látszik az egyszerű 
mom. -m lappang: -mány -meny és -más -més, 1. Ny. V. 100—101. 

x) Az I. részt 1. a NvK. XVI. kötetében 237—269. — Újra ide iktat
juk a leggyakrabban előforduló rövidítéseket: Ny. = Magyar Nyelvőr, 
MNy. = Magyar Nyelvészet. NyK. = Nyelvtud. Közleményei'. Erd. = 
Erdélyi, Népdalok és Mondák. K. = Kriza, Vadrózsák. Kr. == Kresznerics 
szótára. Mt. — Molnár Albert Kresznericsnél. T. v. Tsz. = Tájszótár. B. v. 
Bud. = Budenz Magyar-Ugor szótára. Be. = Bécsi codex. M. = Müncheni 
codex. F. ss Faludi. A. = Arany Költeményei (csal. kiad. három köt.). 
Vör. = Vörösmarty Munkái (csal. kiad. hat köt.). 
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66. -n. 
Magában szintén csak kevés szóban maradt fönn, s ezek 

közül is csak kettőnek van élő alapszava: csap — csapon(ik) 
GKat., Ny. 11:117, csaponyón MNy. VL319. összecsaponyuló Ny. 
IV. 70; csök(ik) — csökön(ik) PPáp. lat. s. v. vacuus || a többi: 
köszön, gyapon, gyón, hány, 1. B. | oson ? \ esennen: esengve, 
*esén-vén ? j dagonag: daganat Wp. 81 | ilon-káz Ny. IV: 172, 
V:182 | iszon-kod-ni: a jégen csúszkálni 111:232 | iszonyú, iszonyo
dik), iszonkod(ik) 1. B. | szürönköd(ik) MNy. VL351 [ fonnyad 
1. B . ; pirnyad a. m. pirkad 91. sz., pirosodik | rikkongat Erd. 
11:211 | kotonoz (kotomáz AL. népm. 173), motonoz | hadonáz, v. ö. 
hadaz \ sékonyál Ny. 11:45, v. ö. sékod-, síkolt | ? sajnál, v. ö. a 
27. képzőt. 

Csaponó mellett van csapinó, csapinós i s ; és ugyanezen 
hangváltozással: csorinkál BSzemle 1:177; bilinkel: billegve jár 
MNy. VL319 | szabinál, lóginál Ny. 11:277. 

Omlik ont, bomlik bont, romlik ront, önt, dönt, számlik szánt. 
1. Bud. Hasonlik, azelőtt hasomlik. 

67. -v. 
Az er. m h. v alakban jelenik meg e mom. képző a -mány 

-meny egy értékűjében: a névképző -vány -vény-hen; továbbá a 
névképző -val -vel-hen, melynek ragos alakjai az ir-ván és 
ír-va(r)-íé\e igenevek, 1. Ny. IV:343. — Hasonló szerepe van még 
e r-nek a sérvés = sérés főnévben (Pázm. öt lev. 234, MNy. V:127, 
Ny. IV:277), a folyvást lépvést-íéle határozókban (1. Ny. IV:101), s 
a gyülevész és gyiijtevész (Ny. VIIL567) szókban. 

Megtaláljuk még e v-t különféle gyakorító képzők előtt: 
örvend,1 v. ö.: öröm, örül || letyved (letyhed, lettyed) \ hervad, sor
vad, 1. B. J ? szenved, senyved: v. ö. sín(lik), sind(ik), csün(ikj B. | 
? posvad (poshad, possad) SK. || sindevész, csenevész B. =sanyavész 
? (v. ö. sanyar-) \ csökevész* melléknév, 1. Ny. V:150. 

68. < a m . 
A gyak. -j beolvadásával: vylla mat fulgur Ehr. 138, villám

nak 3. pl. Zr. 1:91 ; villámó, -ás MA. | csillám-ik, csillámé micans, 
coruscus MA, csillám-lik, csillám-pol, csillám-jJoz-ik, székely | 
falámol: fal Debr. Ny. VII: 189. 
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69. <án. 
Bocsánat, rég. megbocsánja, bocsánandó bűn: v. ö. bocsát, 

búcsú | kíván Bud. 
Továbbképezve: sirán-koz(ik), botrán-koz(ik) *botl-án-koz-, 

nyulánkoz- MNy. VL243, iszánkóz- Ny. IV:284, dő'lénkez(ik) 
111:355, Mikes \ficán-kol A. 11:251; ? csimbánkul Ny. 111:178 | ? 
tikán-csol, v. ö. tikog, Ny. VL425; pisláncsol, Belényesi kar. ón. 
7, 41. — Csakhogy ezek ép oly jól lehetnek (l: n változással) <ál 
<á£-képzős gyakoritok továbbképzései; v. ö. fönt a 27. és 52. 
képzőt. 

70. <.am, <cem. 
Az <.ám <ém rövidülése, v. ö. a régi villám(ik), csillám(ik) 

igéket (68. sz.). — Az <.am <em képzős igék ma mind elavultak 
s csak továbbképzésekben maradtak fönn: 

futam Gyöngy. 1:93 (futamatnyi föld; futamat, Abonyi A mi 
nőt. 11:116; külömben ma csak futamodik, futamlik) \ folyam-
folyamat : kis hegyi patak, deésaknai szó. Ny. 1:381, külömben 
ma csak folyamodik, folyamlik) \félem(ik) Be. M. j élem(ik) = éle
medik ; megélemet élettel való fórfiú: vir setate provectus Be. 90 ; 
megélemet: processit M. 107; élemetes \uszam(ik) SzD. uszamás 
MA. SzD. | csuszamlik) : folytonosan (?) csúszik, sikamlik, csu-
szamít [F.] : eszközli, hogy vmi csuszamjók, csuszamékos, csusza-
más : csúszós, sikamlós CzF; rendesen csuszamodik, csuszamlik || 
forramat: folyameredet, székelyeknél Ny. 1:381 j út válamat-ja,, 
székely, MNy. VI.-353 | hegy nyilamat-'^, nyiladéka, székely, K. | 
ériemet Kisf. S. bold. szer. 115. dal || fogamzik j | iszamós A. 
— izamtekos Ku. c. 79 j | 

loham(ik) Ny. 11:328, v. ö. lohamodik, lohad \ ficamik, v. ö. 
ficánkol, fickándoz. 

71. <an, <en. 
Elő alapszóktól: fog —fogan (v. ö. fog és fogad u. a. jelen

téssel Be , s másutt, és viszont fogan ,fogad' jelentésével ebben: 
(foganatos a szüzesség istennek előtte» Érd. 149. stb. = acceptus) | 
hull: a visszaeső vízcseppek hullanása Jók. Erd. 159 | rí: a mely 
kutyát éri a kő, az rivanik el Erd. közm.; megrian Kisf. S. kes. 
szer. 163. dal; a Balaton rianása J sí, sivít: sivan T., sian szék. | 
szív: szívanó (szénvonó-ból elváltozva?) Ny. IV: 183. 
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Elavult alapszóktól: dagad — dagan-at; v. ö. dagonag 
66. sz. | borzad: borzanat Kazinczy | cselleg, csellen Bud. 400 J 
csattog, pattog : csattan, pattan \ horkol, horkan; meghorkanyodik 
Ny. 111:182 | piheg: pihen, tulajdk. lélekzetet vesz, p. PG. 129 | 
zuhog: zuhan \ rohan \ duzzog, duzzad: fel-duzzan-kodik Érs. 840 | 
illog ,bolyog', illaszt ,szalaszt': illan \ virrog : virran MNy. VL355 | 
göbbedez: el-göbben jelmerül' K. | héppég ,lassan jár f : le-heppen 
,leesikc K. | rostán- Ny. 11:467 ; v. ö. rastagott u. o. | harsog: har
san; oh te semmirevaló! mondja fölharsanva az anyja K. 483 j 
meg-torpanik: meghökken a ló Ny. 1:333 \ gerjenéibe hozni: an-
blasen Kaz. m. VIII: 125. 

Bökken bukkan csökken csukkan(ás Ny. 111:226) a bök buk 
csök csuk igéktől, melyeknek eredetibb alakja *bökk *bukk *csökk-
*csukk, ill. *bövk- *buvk- (a búv- buj igétől) *csövk csuvk. El-
lappan, el-szellent (,szelet bocsát' Ny. 11:325, v. ö. szellentyű) 
ft-hépzős denominativ igék származékai; a denom. -h látható 
még a verhenö, derhenö szókban M. 44. 

Valami közbevetett deverb. képző lappanghat a nagyszámú 
csörren dörren mozzan-íéle igékben az <an <en képző előtti 
mássalhangzónyújtásban (talán a 67. sz. a. tárgyalt v ? vagy a 
gyak. j-nek egy h változata? x). Példák: 

önállóan is élő alapszóktól: csüsz- be\e-csusszan a rák a 
csöbörbe, Gyulai Költ. 243 | lök, lük (így Kecskeméten): lükken 
Tsz., elé-lükken: véletlen előáll K. | roggyan PG., Kónyi J. ; 
roggyan s omlik F. 66; olyat int, hogy a parasztnak megroggyan 
a lába, Győry V. «Havi Szemle» 1:47 | sül: megsüllent a puliszka 
K:398 | é-zök-ik Ny. 11:176 : megzökken o. 86 || 

önállóan nem élő alapszóktól: bugyog : buggyan \ csurog : 
könnye csurran BSzemle 17:380 | fityeg: fittyen \hibog, hibbad: 
hibban K. | leffeg: leffen T. | libeg, libbég : libben, libbent T. | lobog : 
lobban, lobbant \ meg-mozzan, Kemény Zs. Er . és ill. 15 j rezeg : 
rézzen \ szotyog, szotyolog, szotyong : szottyan; megszottyan Ny. 
111:182 | topog: toppan \ zörög: zörren \ zubog : zubban 111:375 | 
zupog : zuppan stb. számos egyéb -#-végű gyakorító mellett, v. ö. 

*) Ilyen deverbális .̂-nak van néhány nyoma: törheszt Kr., verhő-
döni és verhűdöm SK., sérhűdik (vagy tán volt egy *sér főnév ie? v. ö. 
sérez). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. * 
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a 18. számot || röpül, röpköd, röpít: röppen \ burunkozik: dong a 
cserebogár MNy. VL318: hurrán ,röppen' u. o. | iramodik, iron-
gál: el-irran ^lillan' o. 323 | csikorog: csikkan o. 319 | vigyorog: 
viggyan K. || rokkan (lerokkan Ny. 111:182, rokkant), v. ö. rogy, 
1. Bud. 

72. <.aml(ik), <eml(ik). 
Hogy <:áml(ik) <éml(ik) elrövidülése, azt bizonyítják a 

még hosszú hangzóval megmaradt villámlik, csillámlik, melyek a 
villámik, csillámik igék Z-kópzős gyakorítói. Az <.aml(ik) <em-
l(ik) képzős igék mind inchoativ-értékűek; ma legközönségeseb
bek : szólamlik, félemiik, véteniük, futamlik (p. Kaz. műnk. VL189), 
csuszamlik, és nem élő alapigéktől: sikamUk (v. ö. siklik, 1. Bud.), 
ficzamlik\\ folyamlik 1780-ból idézve Ny. IX:326 | nyilamlik MNy. 
YL323: 1) hirtelen megnyílik, 2) a székelyeknél a. m. előre nyu-
lamodik, a ló elényilamlott vagy nyilamodott (K) CzF. | meg-
gyilkemlik a lába: félre csuklik, Borsod, Ny. IX:332; v. ö. gyö
kint, gyökkent \ háramlik, v. ö. hárul, hárít \ gyMenüik a holló 
(nagy tömegben összegyűl), Vajda J. 

73. <.amod(ik) <eméd(ik). 
Van villog és villámlik mellett villamod(ik) Pz. MA. és vilá-

mod(ik) T., meg-vilámodik: megvilágosodik hirtelen NyK. 111:13; 
az < á m képzőhöz itt a gyakoritó d járult. Nyilván ezen <ámo-
d(ik) rövidülése az <amod(ik) képző, mely — mint <.amlik — 
ma csupa kezdő igében fordul elő. — Ma legszokottabbak : futa
modik folyamodik vetemedik iramodik (v. ö. irongál, el-irran) ficza-
modik | élemedett: éltes; élemedik Batsányinál költ. 38 a. m. éled | 
uszamodik: úszásnak indul, úszni kezd CzF. | csuszamodik : csú
szásnak indul, csúszni kezd CzF. | iszamodik u. a. | sikamodás, 
Brassai Szép. Figyelő 1:289, a m. sikamlás \ nyilamodik a. m. 
nyilamlik 72. sz. | jutamodol: ibis 1780-ból Ny. IX:325 | hüle-
médni kezdett «Ebresztő kakasszó» 1707. czímlap; meghüleme-
dett a vére Czegl. En. 111:20; Megy. zsin. 5 ; Emb. GE. 151 stb. | 
hullamodik SK. | loham,odik MNy. VI.338; v. ö. lohamik, lohad 
80. sz. | füremedik: fürge Ny. 11:345; megelevenedik, frissen 
megindul K:364; meg-füremít: fürgít u. o. — V. ö. ánd, énd 46. sz. 



A M. MOZZANATOS IGEKÉPZŐK. 5J 

73. -mol -mél -möl. 
A gyak. I képzővel. 
Törmöl: morzsol MNy. VL352, Ny. 11:32 (v. ö. zsur-mol ?j \ 

gyurmol Lőrincz Károly Ny. II. | vermel-ődik SzD. Magy. vir. 
told. || mormol, v. ö. morog \ dormöl; dörmölödik A. | ? zékmelödik 
MNy. V: 160. 

Ide tartozik a régieknél hasoml(ik), ma hasonl(ik) : v. ö. 
hasad hasít hasáb. 

Denom. bajmól, bajmolódik; káromol, v. ö. kárhoztat deno-
minativ /i-val. 

Az l r-re váltva és tovább képezve: keczmérég, keczmerkédik 
(keczmeredik Ny. 1:279), v. ö. kecel, keczél keczeficzél ,szalad, ugrál'. 

Az m-nek kasonló továbbképzése, de gyak. g-vel: szusz mog, 
a. m. szuszog, szoszmotol, szöszmötöl; piszmog ? 

75. -mái -mél. 
A gyak. <ál <.él képzővel. 
Szuszmál-kodik, v. ö. szuszmog, szuszog \ duzmál Ny., duz-

málódik K., v. ö. duzzog, duzmad | kászmálódik Mer. Er. népm. 
106, v. ö. kászolódik | ? kuszmál a. m. kuszál SK. | kegymél ((elké
nyeztetni v. gondosan növelni» moldvai csángó szó Ny. V:378, 
talán abból a kegy- igétől, melytől kegyelem s a HB.-beli kegiggen \ 
ide tartozhatik a becsmél ige is, mert az alapúi szolgáló becs- igé
ből magyarázható a becsű főnév i s ; az l: r hangváltozással lett 
becsmérel és böcsmérez F. (tehát nem a mér igével). — Fitymál 
talán abból a fitymá-tol származik, mely a Bc.-ben praeputiumot 
jelent. Az eszmél igéről 1. Bud. 

76. -mad -med. 
Támad dermed förmed 1. Bud. V. ö. támaszt dermeszt för-

meszt. 
VIII. -t. 

11. -t. 

É l ő a l a p s z ó k t ó l : félt, irt (v. ö. irdatlan , faragatlan'; 
irdal,meghasogat' T.; az ir szóhoz csatolnám, mert ez is jelent
hetett bevésést, rovást; irt mellett van ort és orot-: orotás, orot-
vány, ortovány T., K.; az oroí-féle két-magánhangzós alak ellene 

4* 
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szól Budenz azon véleményének, hogy irtani a rittani metathe-
sise | kísért a. m. kísér, Esztergom, B.-Gyarmat || hánytorog, 
hánytorgat. 

Más képzésekből k ö n n y e n k i f e j t h e t ő a l a p s z ó k 
k a l : kiált, kajált, v. ö. kajabál, és kajál-bajál MA., Zvon. | hajt a 
szavára a. m. hajol a szavára | sejt: sejdít \ sért: sérés, sérelem 
stb. | tilt: tilos, tilalom, tilódik \ árt: ármány • ár-ik ,romlik' a 
csángóknál, Simonyi Tanúim. 1:94 | siet: sied («ne siedjen: ne 
siessen* K. Szép. Figy. 11:2:14), sieszt. 

N y e l v h a s o n l í t á s útján kifejtett alapszókkal: jut fut 
süt (lesüti szemét, sötét), tet-ik tetszik, lót lát tát, sújt, tart, fest 
(feseték Ehr., fesető M. c ) , csatangol csótolog kótorog v. kujtorog 
tántorog : mindezekről 1. Bud. 

Némelyek csak t o v á b b k é p z é s e k b e n élnek: a) az 
álltó helyében, p. AL. népm. 199; ültő helyén Ny. 111:31, 361, 
IV:419, Abonyi A mi nót. 11:122; egész liétüő [létő, azaz lévő, 
álló] nyárba MNy. V:160 || b) akartva Ny. 111:354, kész-a.; vélte ós 
el-vétve *véltve ? || c) cselekvést jelentő névszók : <.al <.el képző
vel (mint fonal, lepel) : étel ital tétel vétel létei vitel hitel \ <.alom 
<Lelém képzővel: tételem: Ehr., ótalom: óvni | -mány, -meny: 
„kértemény PP. s. v. pe t i tum; . . . olyan a szintén régi tétemény, 
szötemény, étmény" Ny. 111:500 | <ék (v. ö. maradék, keverek), és 
röv. <.ék <.ok (v. ö. rejtek : rejtek, ajándék: ajándok) : érték mér
ték, étek, birtok. 

78. <at <et. 
Valószínűleg <aji <át rövidítése, melynek rendes mai 

alakja < í í , 1. alább. Valóban hosszú hangzóval találjuk a szerét 
igét a Peer- és Sándor-codexben, 1. Sim. Tan. 1:25. — Ide tar
toznak : sirat, szeret: szerelem, vezet: vezér, nevet, 1. Bud., illet 
1. Bud. 893. sz. | ?büzlet MNy, VL318. — T o v á b b k é p z é s s e l : 
hallatszik (szenvedő < a í - ?), havatozik SK. | csalatkozik (csalal-
kozikNy. IV:412, csala-t-ság o.), nyilatkozik, szövetkezik (v. ö. szö
vetség és ismeretség ?), fogatkozik, fogyatkozik (v. ö. fogyat-ék), 
hagyatkozik Ny. V:37, (v. ö. hagyaték), hivatkozik (v. ö. hivatás ?) 
vonatkozik, unatkozik, keletkezik, ? szabatkozik Ny. IV:3"/6, v. ö. 
szabódik. — Névszói továbbképzések: hivatal hozatal menetel jöve
tel | hagyaték fogyaték. 
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A vágtat rúgtat léptet-íélék valószínűleg csak a míveltető 
képzés különös alkalmazásai. 

79. -lat -let. 
Azaz l + at et. A -lat -let végzet egységes képzőnek látszik a 

következőkben: vizslat SzD. vislat MA.; v. ö. vizsgál J kosiatok : 
divagor SK., koslat: kószlál T. | ? nyasla.t: koslat, peslet, járkál 
T. \nyiislet: ide-oda jár Ny. VL272; v. ö. nyüzsög ? \ ? caflat: 
haszontalanul jár-kól o. 273; caplat: u. a. 11:135 | baklat: koslat 
T.; v. ö. baktat, bagdácsol \ ? iklat: ösztönöz, p. ökröt T. | 
zaklat ? 

Ide tartoznak talán l: r változással a következők is : katrat: 
apróságot keres, szedeget K. v. ö. katat, kutat, kotonoz | ? dékret, 
dökret: zörget, zakatol K. | ? sátrat: ide s tova kap, kikap T. ; 
nyüstöl: a fejérnép, mikor mindenfelé sátrat o. 

80. -gat -get. 
Hosszú hangzóval van halgaat a Peer- ós yaygaat a Sándor-

codexben (1. Sim. Tan. 1:25), tehát gat = g + át, mely utóbbi a 
mozzanatos <at et föltehető régibb alakja. Mai nyelvünkben 
legélénkebben érzett s legkiterjedtebb használatú g y a k o r í t ó 
képzőnk. Példák: 

a) A kéttagúak ritkák: duggat (ós dugogat) ; liiget: taszít, 
üt, dob Tsz. azaz *lük-get: lük, lök; ? nézget: idem ac nézeget 
F.-ból Kr.; csóggat ,csókolgat' 1. Ny. VI: 193 ; lyuggat 1. c). — 
Leginkább az i n d u l a t s z ó k b ó l származók: jajgat, juj-gat, 
ugat, búgat (a dobosgóm), béget, bőget SK., cságat, csigát: csitít, 
hógat MNy. VL333, nógat, ühm-get és hm-get A., ünget, hünget SK. 
(de ümmöget Tompa), krü-gat Tompa 1:299, hőget Lisznyai | 
té-get ,tégez, téz£ Gyarm, Nyelvm. 1:148, Tsz. — Az aggat faggat-
féléket 1. alább a c) pontban. 

b) Háromtagúak egytagú alapigétől: tesz: tévégét évéget 
ivogat (Kisf. S. kes. szer. 122. dal) — Őrségben: meg-ijogat tééget 
leéget vééget mééget e h. *ménéget Ny. VII:469, Göcsejben: lööget 
vööget mööget Ny. 111:179, 180,11:44— észéget (csángó ésszéget, 
1. Sim. Tan. I.) iszogat tészéget (Dunán túl) — végre élléget illogat 
freq. Z-lel a. m. eveget, ivogat | jövöget BSzemle VI: 147; szövöget, 
rovogat \ hívogat szívogat, rivogatás Ny. 111:359 | kéreget vereget 
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irogat töröget varrogat; járogat Ny. 111:375, Sí, «megérem még 
azt az időt, j.-sz a házam előtt» Nópd. | csalogat; Göcsejben: 
lölögeti a hideg Ny. VII:86, és eléget 1:376, emez a csángóknál is, 
Sim. Tan. I . ; állogat Kaz. lev, 1:150 j nyomogat, vonogat; hunyo-
gat | húzogat rázogat nézeget; mosogat, nyeseget \ lopogat, szopogat \ 
rakogat \ hagyogat; adogat; tudogat csáng. Sim. Tan. I. | látogat-; 
tátogat Kisf. S. kes. szer. III . én.; kötöget; ütöget ; ötöget, ,öntöz-
get' Ehr. j öntöget, döntöget, bontogat; rántogat Erd. nd. 11:22; 
bántogat MA, Pázm. | hajtogat, bujtogat, nyújtogat, gyújtogat; gyiijL 

töget, rejteget | mártogat, sérteget, oltogat \ osztogat, fosztogat, veszte
get \foldogat. — N é v i a l a p s z ó v a l (v. ö. Ny. VI: 193): csövÖ-
get lactat, Káldiból Kr.; gyorsogat Ballagi; sulyogat Vör. — 
I n d u l a t s z ó k t ó l : ümmöget, ejh-jeget Tompa; pisszéget; hess
eget ; v. ö. a c j pontot. ., 

c) Háromtagúak kéttagú alapigétől, sokszor gyakori-totó^: 
cirógat: v. ö. cirókál \ kapargat, kavargat, keverget, takargat, teker
get, csavargat \ ápolgat, beszélget (reciprocum jelentésével), csókol
gat, dörgölget Ny. 111:178, felelget, irkálgatás 111:356, járkálgat 
Mer. Dun. 1:55, kapálgat, lakálgat Ny. IV:239, nézelget III;3&> 
szörpölget, szurkálgatás 111:359, törölget, találgat (conativ jelentés
sel), vizsgálgat; késziilget, tanulgat; nehezülget Gyulai j izenget, 
köszönget \ kérdezget, példázgat \ halászgat Gyulai, vadászgat {ol
vasgat, rakosgat; rebesget, v. ö. rebeg \ áztatgat Kaz. c. 130, siratgat, 
mutatgat; szaggatgat N. 11:167 | aprítgat o. 385, simítgat, tisztítgat, 
öblítget, fordítgat, készítget; Á.eskxü&p^kevesítgeté a Tartarusz orszá
gát Kaz. 1:362; tanítgat Kaz. Berzs. 189; visítgat Kaz. lev, 15 | 
halasztgat, meresztget; élesztgeté virágait Jókai Népv. I L 8 ; .ón 
impertinenciának nézem vendégemet marasztgatni Kaz. Berzs. 
185 | tekintget, kacsintgat. • :-. '• ) 

A í-végű alapszók ilyenkor különféle rövidítéseket is szen-
vednek : 1. aí-végűekből mutat-gat h. mutogat, fitat-gat h. fitogat, 
hullat-gat h. hullogat, áztat-gat h. áztogat Kr., siratgat h. sirogat 
Ny. 11:421 | 2. ít, rég. ojt, ej'í-végüekből: simojtgat, simítgat h. 
simogat, tisztít: tisztogat, aprít: aprogat, puhít: puhogat (Balaton 
mell.), öblít: öblöget, borít: borogat, hasít: hasogat, szárít: száro? 
gat, terít: tereget, feszít: feszéget; hurít: hurogat; említ: emiégét/; 
fenyít: fenyeget; szépít: szépéget;? lapít: a gyermek, fejét megr 
lapogatta, Belényesi Kar. én. 125, 127; ? enyhít: enyéget; — még 
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további rövidítéssel van hasogat h. hasgat (p. Abonyi, A. mi nót. 
11:101), *szakojt-gat *szakogat h. szaggat • v. ö. a 3. pontot; — az 
o-gat é-get hangja az alapszó mai i hangjához alkalmazkodik 
néhol a népnyelvben : tisztít: tisztigat, Veszprém ; hasít : hasigat 
'N. 11:275; terít : teriget Ny. V:89 | 3. ászt es^í-végűekből: halaszt
gat h. halászgat stb. főleg a népies kiejtésbt-n; terjeszget Kónyi, 
Ábel h. 97, éleszget Kármán, Fanni L. stb.; aztán az sz is elvész: 
halaszt: halogat, választ: válogat, tapaszt: tapogat, borzaszt: bor-
zogat, virraszt: virrogat Sí. Kaz. Berzs. 126. ébreszt: ébréget Tel. 
ev. 32, Sí., ereszt: ereget, terjeszt: tereget Csokonai; riaszt: riogat; 
— további összerántással: *akaszt-gat *akogat h. aggat, fakaszt: 
faggat, lyukaszt: lyuggat, ragaszt: raggat; nyegget ? | 4. nt-vé-
gtíekből: tekint-get h. tekinget, kacsint: kacsingat, kacsongat, 
orront: orrongat MNy. VL343, kurjant: kurjongat, s ezeknek 
analógiájába átmenve borzogat (*borzasztgat) mellett is dívik bor
zongat;— tovább rövidülve van kurjong at mellett kurjogat (Du
nán túl), pillantgat h. pillogat SK., A. 111:235, rézzentgct h. rézzé-
get, liórpentget h. hörpöget, szörpentget h. szörpöget; végre *nya-
kont-gat: *nyakogat h. nyaggat (ezen föltevés mellett nem volna 
szükség a Budenztől föltételezett *nyakojt igére; a *nyakont alap
szóra nézve v. ö. a meglevő nyakint igét). 

N ó v i a l a p s z ó v á 1 (1. Al-deverb. képzések Ny. VI: 193): 
elöget, igazgat, édesget, ékésget, csinosgat, hímésget, üresget (tszó 
Ball.); kar aggat Ball.; bátorgat Dank. ; hamargat Biró Mból Kr.; 
egyenget, bizongat, istenget Ny. IX:478; vereséggel illeték osztán 
haza szégyengeték PG. mes. 57 ; közelget; szelédgeti a lovat Com.' 
jan. 88. — I n d u l a t s z ó f é l é k b ő l : óbé-gat; mió-gat ,nyá-
vog'; tüllü-get Ny. 11:563; kurráh-gat «Ellenőr» IX:484; nosza: 
noszo-gat, az wmmögfeí-félékhez hasonult alakkal. 

d) Nógytaguak háromtagú alapszótól: igazítgat, parancsol
gat, tatarozgat stb. | egyenesget Vitk. cod. 

Némely igéknek a -(/aí-képzős alak mellett egyszerű, ^-képzős 
alakjuk is van : p. bég : béget, bőg : bőget SK., búg : búgat, zúg : 
zúgat (zúgatni kezdik, hogy ma-holnap papnak teszik. K. 478); 
gágog : jajgat, pisszeg : pisszéget, tüsszög : tüsszöget, (ujjong : ujjon-
gat) | tátog: tátogat,bólog'Kx.: bólogat,vonyogó (1. 18. sz.): vonogat, 
enyeleg: enyelget ,trófálc Ny. IX:376. — Közelget mellé újabban 
keletkezett közelég. 
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Vannak más ilyen párok is, de az <at et végzetük mi vei-
tető képző; igy mozog: mozgat, rezeg: rezget, csöng: csönget, 
inog: ingat, zörög : zörget; lóg : lógat; sürög : sürget, *kerég: ker
get, bolyog : bolygat \ suhog : suhogat, kopog : kopogat, kótog : kóto-
gat, kocog: kocogat \ nyomorog: nyomorgat, sanyarog: sanyargat, 
háborog: háborgat, agyarog : agyargat stb. 

81. <U. 
Azelőtt -jt: ajojt, ajejt stb., ma áhít, áhít(at-os) ; alojt olajt, 

később alít; v. ö. még hurít mellett huro(jt)gat, fenyít: fenyé(jt)-
get. Megmaradtak óhajt sóhajt felejt (v. ö. feled) ; taszít is még 
néhol taszajt Halász szerint Ny. IV:213. Elavult vellejt ,vesz' a 
re'ü-tőből gyakorító l közbejöttével (»eg kicinded nugodalmnak 
vtanna esmeg eg kicinded erőt velleythe», Nádor c. 359). — Más
kép fejlődött bocsajt: bocsát (v. ö. bocsánat, bocsánandó, búcsú, — 
bulcsú: bulcsát HB.), és sirat, szeret stb. 1. 78. sz. Talán ugyanez 
az -át lappang a rováték: hagyaték, fuját: fúvat, jelönét szerzet 
nemzet stb. (1. Simonyi Tanúim.-ban 1:27): jelenet szerzet nemzet-
féle képzésekben, ha fölvesszük Budenzzel, hogy az <cat et név
képzőben mozzanatos képzést kell látnunk, mely mellett az igazi 
névképző v (ildetv, kezdetv, hitves) elveszett. 

Az -ít képzővel ma nem igen alakulnak új szók (minő pl. 
vetít azaz projiciál a geometriai műnyelvben), de mozzanatos jelen
tése — különösen a még élő alapszavúakban — élénken érezhető. 

a) E l ő a l a p s z ó v a l : 
mer: merít; sí: sivít (v. ö. visít); nyom: nyomít^y. 1:222 

(«Czifra bunda válla hegyét nyomítja, a sallangja lába fejét borítja» 
pusztai dal, CzF.); szop: szopít székely; hagy: hagyít, hajít; told: 
tódít; tosz: toszít, taszít; vág : vágít ebben: favágító Ny. VI:325, 
VIL189; szól: szólít; vár: várit (várét Tsz., ién aztot hallottam, 
hogy a Mikluósiók asszonya váriéit te rád MNy. V:161); von: 
vonít a kutya, «hidegen vonítasz vállat» A. 11:161, elövonít vmit 
PGL; huny : szöm-hunyítás Ny. VIIL85 | ? áll: beállít vhová ,belép, 
megjelenik' || 

emelít PG.; ízelít Ny. IV:373; színelít o. 121 | takarít (taka
rító : nagy kendő 1:422), vakarít kaparít kuporít csavarít csikorít 
tekerít; megkavarít Tsz.; zavarít turbulento PP., fölzavarít Gvad. 
p. för. 23; sodorít Ny. 111:95; pödörít, pöndörít. 
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b) E l a v u l t a l a p s z ó v a l : 
hunyorít nyomorít sanyarít kanyarít vigyorit vicsorít || 
ásít fenyít menyit nyerít segít (segéd segédelém) sejdít 1. Bud.; 

konyít Ny. 111:540; ? sandít bandsít (v. ö. sandái sanda, bandsal); 
szundít, v. ö. szunnyad szunyókál; be-támít ,váratlan bemegy, Ny. 
11:135, (ellenben jtámaszt' jelentésű, míveltető támít VIL125): 
v. ö. támolyog tán-torog • el-tökít ,ellop' v. ö. ugyanolyan jelentés
sel eltökél, azaz eltesz, félretesz a té(sz) igéből; csatit lármáz 
VI: 137 : v. ö. csataj, csataráz, csattog stb. J ? lombít a tűz Ny. 
IX: 137; ? csahít: nicto SK.; kuhít MA.: v. ö. kuhant Sí. | hurít, 
v. ö. hurogat, uszít | kukorít: egyet kukorékol, Dunán túl. 

82. -nt. 

Mozz. n~\-t: fogont-ozik K. 441, Ny. IV: 183; kacsont, köszön: 
köszönt, oson: osont 1. Bud.; iront ós iron(t)gál: v. ö. iramodik, 
irran ; boszont: v. ö. boszú. — V. ö. 84. sz. 

83. <ánt ént. 

A 69. sz. alatti <zá7i + t: ér: érént MA.; tet(szik) : *tetént: 
teként(él MA.); illetént- és mondánt- Geleji Katonánál; segéd segít: 
segeench meg Érd. 594 b | az őrségi nyelvjárásban : „fujánt: egyet 
fuj, hujjánt: felkiált egyszer, p. lakodalmon, kurjant v. kurjant: 
kiált* Ny. VIIL469. — V. ö. 85. sz. 

84. <ant ent. 

Az így végződő igék közül némelyik csak az -ní-képzös 
-ont-végü szók nyíltabban ejtett alakja, így fogantyú = foganta 
Ny. 11:93, v. ö. fogontozik, boszont: bosszant. De a nagyobb rósz 
valószínűleg <.ánt áftí-képzős ige rövidítése; v. ö. kurjant és 
kurjant. 

Elő alapszóval: csíp: csippent, Abonyi, A mi nót. 11:127, 
el-csippent «Havi Szemle» 1:154; s í : sivan Tsz.: sivant • hal: ha-
lantoz- Ny. 11:522. 

Nem élő alapszóval: illan: illant; ussant SK. = osont; 
iránt: biczeg Ny. 1:279, v. ö. irran 71. sz.; horkan: horkant, 
Kálmány Vadvir. 207, a magyarnak elég egy horkantás Erd. köz
mond. : v. ö. horkol, hortyog; hörpent \ csillent jCsen', *csen-
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l-en-t ? | meg-illent: berühren, Kaz. műnk. 1.-338. 342 | ujjant Ny. 
V:272 : v. ö. ujjong • suppant: csapint 11:89. 

(Ezekkel nem tévesztendők össze az <an en-végií igéktől 
-í képzővel származó míveltető igék, minők pattan : pattant, dur
ran ; durrant, böffen : ki-böffent; leheppen-t-i magát K.; dóílen-t: 
félre billent MNy. VI:322; csubban-t: csubbot üt úszva o. 320). 

85. <int. 
Élénken érezhető momentán értékkel divik (legnagyobb 

kiterjedéssel a székelységben), de csak újabb időben keletkezett, 
még pedig — úgy látszik — három külömböző módon. 

a) Némely igékben a régi <.ont végzet (82. sz.) újabb válto
zata, így kacsont: kacsint, osont: usint (kiusint Ny. VI:179), 
boszont: boszint (így ejtik p. Veszprémben), * nyakont: nyakint, 
v. ö. *nyako(nt)gat: nyaggat 80. sz., *bólont: bólint, v. ö. *bólo(nt)-
gat. A hangváltozás ugyanaz volna, mint a szállong: szállingózik, 
abroncs: abrincs, asszony: achscin (grádus: grádics, poczok : 
poczik) stb. példákban. De lehet, hogy az idézett igék nem egy
szerű ngváltozás útján keletkeztek, hanem csak a ^-pontbeliek 
analóg ja alatt. 

b) Másokban régibb <.ánt ént vagy <.ant ent végzet kép
viselője s ilyenkor <ání-ből keletkezhetett a szokott é :i változás
sal ; így lett a régi érént, teként igékből érint, tekint; így sorako
zik az őrségi fujánt mellé a székely fuvint K. 428, 439, N. 1:177. 
így van továbbá kollant h. kollint MNy. VL335, toppant h. toppint 
K. 441, kortyunt: kortyint, leggyent SK.: legyint, gyökkent: gyö
kint, lökként: lökint, Ment (? Kazinczynál a. m. illet) : Mint ,kop-
pint' K., elsurran és elsuhan mellett elsurrint, elsuhint K., 
kuhant Sí. mellett kuhint Pósaházi, Matkó. — (Még a míveltető 
<an-t en-t-fé\e igéknek is fejlődtek ilyen mellékalakjaik újabban; 
így zuhan: *zuhan-t: zuhint SK., A. I I . ; suhan : suhint SK.; kocz-
czan : kocczant: kocczint; csattan-t: csattint ; pattan-t: pattint 
BSzemle 1:189; koppan-t: koppint Üstökös 1874. aug.; kom-
man-t: kommint; reccsent: réccsint Ny. IX:565 ; pécczent: péc-
czint o. 

c) Végre némelyekben újabban a 81. számú mozz. <ít vég
zet helyébe lépett, még pedig a mozz. -nt <cánt ént <ant ent 
végűek hatása által, vagyis az ít-végü igék fölvették az n hangot 
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az -wí-végű mozz. igék jelentésben" rokonsága miatt. így a kuhint 
ige talán kuhít-bó\ lett a kuhant analógiája miatt. így lett újabban 
hagyít-ból hagyint, taszít: taszint, nyomít: nyomint (leniter, molli-
ter premit Kr.; MNy. VL337; vmit kis nyomással illet, Három
szék, Ny. 111:373), vonít: vonint, várit: várint („várints ! — fele
let: várintok" Göcsej, Ny. 11:473 | emelít: emelint («felemelinté 
magát az ágyból» Dugonics, Szer. 345); izel-ít: izelintő «Ellenőr» 
XIIL237. sz. 3. 1.; vakarít: egy vakarintás BSzemle V:157; csa-
varít: csavarint Ny. IV:141 ; csikorít: csikorintom torqueo SK. 
11:127; kavarít: kavarint A. 11:215; sodorit: sodorint «Fővárosi 
Lapok* XVIL1341 ; pödörít: pödörint; tekerít: tekerint Ny. 
VI:280. — (Az imént idézettek mintájára még míveltető -it végű 
igék is átváltoztatták képzőjüket -int-ve, így térít •: térint, fordít : 
fordint, hárít: hárint, fitít: fityintsd Ny. 111:181, kényszerít: kény
szerint már Matkónál, stb.; sőt denominativ igék i s : búsít: ba-
sint [busintóRj. IV:383], hibít: hibint Ny. IV:229 stb.). 

így fejlődött nyelvünkben lassanként a különálló -int képző. 
A következő példák közül lehet, hogy némelyek azelőtt szintén -ít 
végzettel voltak használatosak, csakhogy erre nézve bizonyító 
adatok nincsenek rendelkezésünkre, de a nagyobb rész a már 
önállóvá fejlődött -int képző odaragasztásával keletkezett: 

tap (Sí. említ egy régi tap ,csap' igét — ?): tapint \ hal-
Unt, foghegygyei hallint K., MNy. VL330; verint Sí. ; csapini 
SzD.; dobint K.; húz: huzint «huzincs kü az asztalfiát» Ny. VII; 
köppinteni (köpni ?) székely, Ny. V.175; lépint gradior SK., lípint 
Ny. I I . ; lopint már Matkónál Ny. 11:120; nyalint K. ; rázint 
(«megrázintván kaczagányát» Fazekas, Ludas Matyi I . ; «meg-
rázintá fejecskéjét*) Abonyi, A mi nót. IV:38; rázintás «Üstökös» 
1874. aug.) | körmölint: körmöl egyet MNy. VL336; meg-szémélint 
o. 341; bűzölint o. 319 ;forralint K. ; kotorint Ny. V:124 || n é v r 
s z ó k t ó l : lappint ,lapjával üt' (v. ö. lapogat, lappogat: ütöget 
vmely lapos tárgygyal Ny. IX:563), lábbint v. lábint ,lábával nyo-
mint' MNy. VL397 (a második a lább-ani ige származéka is lehet) 
le-kaszarint: leszel, p. kenyeret, Ny. 111:87, v. ö. kaczor: ágnyeső 
görbe kés | el-gágintotta mayát a lúd K. 203. 

Úgy látszik, hozzájárult e képző néhány nem-élő alapszó
hoz is, úgy hogy ezeknek végéről előbb egy-egy másféle képző 
elmaradt s mintegy helyet engedett az új képzőnek ; így ill-ogat; 
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Mint ,kortyant' K.; csikl-and: csiklint Ny, V.-181 ; kacz-ag : kac-
czintani „gyengén kaczagni, rövid kaczagás' Ny. 111:229. 

Továbbképző szótagok mássalhangzója előtt elmarad az 
<int t hangja: kacsin(t)gat, hajin(t)gál, ? kérin(t)csél K. 

86. -tol. 
Mozz. -t-\- gyak. -I: csevetöl Veszprémben a. m. cseveg; 

lefetél, lafatol Tsz.: lefég, lepetyöl Ny. 11:92; r-óköl és rőkötöl Tsz.; 
supátöl = supákol K. 425. | homályosabbak, de talán szintén ilyen 
képzésüek: habatol Tsz., hebetel Ny. IV:330, hepedel 11:136; kaki
tól 1:279; letyetö azaz letyetöl IV:514; meszétől V:12; zakatol 
IV:329, zökötöl stb. | szöszmötöl- IV:521, szoszmotol; kasmatol, pisz-
matol SK.; izmatíinyi azaz izmatolni Dunán túl stb. | csótolog 
1. Bud. || léletélék: lélekzek Tsz.; neszetél v. neszlet: zajt csinál 
MNy. VL342. 

Kótolog és kótorog, kujtorog ; *tám-tol~og tántorog 1. Bud.; 
h ány tor og hány torgat; kustorog Ny. 11:131: v. ö. kushad ; ? hen
tereg. 

87. -tál. 
Mozz. í-f-gyak. <ál: szab: szabitál Ny. 111:177; tapog: tapo-

tál; kapar: kapirtyál a tyúk Pázm. pr. 175; kentefitél, *kentél-
fentél ? azaz keneget-feneget Ny. IV:520, SK.; kolotál (költ, koczog 
a ló) Ny. IV:420; csahitál Tsz.; lómbitál Ny. 11:372; ? börbitél 
V. 175 || fiaz : fiaztal Ehr. ; nehéz : neheztel ? 

IX. -p, -b. 

88. -p. 
Tisztán kiváló alapszóval: hagy : hagyap ,köpf a nyelvemlé

kekben ; állap (állapot, -at, mív. állaptat, állapít) u. o., ma 
továbbk. állapodik ; ülep főnév, talán képzővesztett származéka a 
föltehető *ülep- igének, melyet ma ülepedik és ülepszik helyettesít 
(újabb szótárainkban ülepül, ülepít, ülepeszt is található); hülepe-
dik Tel. ev. 172, K. 730 | csempész talán a csen igétől. 

Már nem élő alapszóktól: harap 1. Bud. | terped terpeszt úgy 
látszik a terjed, tér igék rokona, terepéd(ik) SzD., s a *terep- igé
ből terepélyes v. terebélyes ós terepes vagy terebes (úgy látszik, ide 
való a Terebes helynév is, mely mellett Terebe&d, Terebő is van, 
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ez utóbbi tiszta igenév volna) | teleped(ik) telepít: v. ö. televény 
föld | csillapod(ik) csillapsz(ik) csillapít: v. ö. csillaszt MNy. 
VL320 | csilldmpol csillámpoz(ik) o. 219. a. m. csillámlik csillog \ 
csiápol Ny. V:180, talán *csi-ál-pol o. sí (sivít) igéből | csörömpöl: 
v. ö. csörög, mozz. m-mel | szörpöl, hörpöl. 

89. -hol, -böl. 
A -p-nek lágyabb -b alakja leginkább a gyakorító -l és -ál 

társaságában fordul elő; máskép ritkán: löcsbötöl Ny. 11:336, 
a. m. lőcsből, löcsköl, locsol ; hörbötél a. m. hörpöl; túr: turbikol 
SK. turbokol; ? bób-iskol a. m. bólogat, bó-kol \ terebélyes, terebes 
1. 88. sz.; ? les-b-eteg: farkas, lupus, székely sz. Tsz. 

K-bolböl képzővel: zürböl: szürcsöl, táj szó, v. ö. szörpöl; 
zurbolSK., MNy. VL355; lőcsből NyK. 11:377 : locsol; sarából: 
v. ö. sarval, 1. Bud.; „begy-bel-ék: böngy-öl-ék1' Ny. 11:171; *bugy-
bol-ék: bugyborék, v. ö. bugyog, buggyan; tombol: v. ö. tom ,nyom, 
töm', tomakodik ,tolakodik'; rombol, v. ö. romlik, romt: ront \ 
mozz. m-mel: zörömböl: zörög ; dorombol, dörömböl (doromb fn.), 
v. ö. dorol ,dongf a légy, székely szó, dörög stb.: v. ö. csöröm
pöl 88. 

90. -bál. 
Nyír: nyirbál; ló-g ló-dúl: lóbál: kajdász, kajált kiált: 

kiabál (talán csak újabban csatlakozott az itt tárgyalt igék analó
giához, v. ö. kajabajái Tasi Gáspárnál, kajál-bajál Zvonaricsnál Kr. 
idézete szerint); sí, sík-at, sikkan, sikít: sikobál Ny. X. ; hin-tó 
hin-ta: him-bál, -ódzik; ? fel-tambalodot: fellábadott, Dávid 
Ferenczből id. Ny. VL358, támbálódni (fel) Tsz. : v. ö. föltámad, 
betámít 81. sz. b) ; ? kaczimbálni: rángatni, húzkodni, Békésben és 
Félegyházán Ny. *III:525, IV:559; csimbál csimbá(l)kol: v. ö. 
csimpaszkodik; locsbá(l)kol: locskol, szatmári szó | e gyakorító -bál 
végű igék mintájára van Dugonicsnál módosítva a (kaszab névszó
tól képzett) kaszabol ige ezzé: le-kaszabál Dugonics, Szer. 403 s 
többször. 

X. -h. 
Többnyire gyakorító képzőkkel szövetkezve gyakorító igék

ben fordul elő, csak néhány szóban maradt fönn tisztán vagy más 
mozzanatos képzővel folytatva. 
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91. -k. 
A csök- csuk buk (fődre bukka K. 92) igéket s a képzővesztett 

nyak titok szitok névszókat (nyakint, nyaggat) 1. Bud. szót. : mozz. 
továbbképzéssel csökken csukkan bukkan \ serken, serked v. ö. 
serény sürög stb. | rí, rív-: rikkan, mív. rikkat SK., ríkat; sí, sív- : 
sikkan, sikolt, sikít, síkat \ hortyog : horkol, horkan \ rogy: rokkan 
Bud. | mozz. <.at képzővel: reszket *réz-ket, v. ö. rezeg rétdül, 
viszket?: Dunán túl részked viszked \ pirkad: pirosodik, pirkál: 
pirít | szakad szakasz szakaszt szakít szaggat | porzsol, pörgői: pör
köl; el-pörkent a hajdina MNy. V.-163. 

92. -dok -dók -dék. 
Gy. d+m. k. — Elavult s ma továbbképzés nélkül nem 

használt igék : esdekem SK., esdekve még A. 11:341; érdeknie kezdik 
BB. 192; hozzá faldok Gyöngy. 11:21, «ismét régi okádását fal-
dokja" Matkó, GKat.; jövdök-ni szintén GKat. (Ny. 111:499); 
öldök: öldökend M. 21, ember-öldökések M. 43, öldöktet Döbr. c. | ? 
nyomdokóra egy gyermekversben Pap palócz népk. 146. 

93. -dokol -dököl -dékél. 
Mindenekelőtt mint az előbbi -rZo/c-végűek újabb szárma

zékai lépnek föl: esdekel érdékél faldokol (Ny. V:255) öldököl. — 
Egyebek talán ezeknek mintájára egyszerre a -dokol képzőt vették 
föl: neldecles Nyelvemléktár II:IX.; haldokol (haldoklik Ny. 
111:228); fuldokol; tündököl; ondokol: nyugtalankodik, Hótfalu, 
Ny. V:377: onszol, unszol ?; haj dokol: hajlogatni magát MNy. 
VI:329; búdokol Ny. 111:355; nyildokol Vör. 1:62, 11:418; bukdo-
kol SzD.; sérdekel Sí. 

* 
94. -kol -köl. 

M. k + gj.l; gyakorító igék képzésére szolgál: tudakol, 
nyomkol, tosz : tuszkol, jár : járkol Ny. IV:372, rí : riakol, N. 1:53; 
tapikol Ny. 111:565 | titkol 1. Bud. ; pörköl v. ö. pörken, perzsel; 
burkol: v. ö. burít, borít; bókol: v. ö. bólogat, bóbiskol; zavukol 
Tsz. v. ö. zavar j hangutánzók : dávorikol Ny. 111:564: v. ö. dávo-
rog IV:66 ; csubokol: csubbol MNy. VL320; tüszköl: tüsszög ; hor
kol : hortyog, v. ö. horkan; bulikol \ ? zöcsköl, röcskÖl SK. | ? vezekel, 
bandukol Abonyi, A mi nót. IV: 174 | zihá(l)kol Ny. IV:379, csim-
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bá(l)kol, locsbá(l)kol: 1. 90. sz.; * sikál-kol: sikánkol , csuszkái* 
SK. | pipákol Belényesi kar. ének 101, u. a. BSzemle 111:176 | 
habzsikol SK.: v. ö. habzsol; tapsikol: v. ö. tapsol; bóbiskol ,bólo
gat' 89. sz.; dömösköl, dömöcsköl, dömöszköl Bud. 230; töcsköl 
(*tömöcsköl?) Ny. IV:328, V:570; mérecskönyi azaz mérecskel/ni, 
Bakony vid., ész-méricskelés Dug.; tör, dörgöl, dörzsöl: döröcsköl 
jösszezúz, gyúr, töm* SzD.; lopocskol Balásfinál Ny. 111:405 ; 
lubicskol, lubiczkol, = habaczkol Gvad.; türüczköl Ny. IV:560; 
kepiczkel, lipiczkel SK. | pöfékel AL. 248; szuny akol Ny. IV:446 ; 
supákol K.; toporzékol: v. ö. toborzó; turbékol \ bilinkel: billegve 
jár MNy. VI:319; nyulánkol *nyulál-kol ? | budákol K. 417: *bú-
dál-kol ? 

Továbbképzések: 
hánykol-ódik, leskel-ődik ,• csapkol-ódik Ny. 11:474; kóstauko-

laudik azaz kóstolkol-ódik, Ny. | 
-kol-ál h. -kor-ál: úszkorál (Kr.), csuszkorál (SK.), mászkorál 

Ny. 1:378 ; mászkirál 11:468; iszkurál Tsz.; sütkörél MNy. VL348 | 
-kol-ász h. -kor-ász: sütköréz Tsz.; futkorász Brassai; hajku

rász Ny. 11:369 : fűtykörésznek a madarak SzD. 

95. -kál -kél. 
A -gat -get után legelevenebb gyakorító képzőnk: 
Leginkább egytagú igékhez járul: tökél a té(sz) igétől; sikál 

1. Bud. | járkál, irkál (firkál; belőlük elvonva irka-firka), turkál, 
szurkál; nyirkai MNy. V:82; mérkél Kisf. Sán. bold. szer. 147. 
dal | nyúlkál AL. 185, «Ellenőr» IX:251. sz. | bujkál; vájkál; fuj-
kál Gogol beszélyei 31 (innen jujkás), fúkál Belényesi kar. ének 
71 | nézkél-ödikN. 1:507; úszkál, csuszkái, mászkál \ véskél F . ue. 
47, áskál F . ue. 47, Kisf. S., eskél SzD. || kókál Ny. 1:280, v. ö. 
költ, kollant stb.; kurkál Ny. 111:181 ; fitykél V:380; péskél || riká
csol *rí-kál-csol || 

Kéttagú igéktől: evezkél Ny. V:379 ; botol-: botorkál \ sán-
ti(t)kál, sandi(t)kál Tsz., kandi(l)kál ? ; szundi(t)kál Ny. 11:189, 
Abafy tréf. népd. 85 | szunyókál, czirókál N. 1:427; v. ö. czirógat, 
elvonva belőle: cziróka | matikál Tsz. v. ö. matat, motoz; ? móczi-
kálNy. 111:182; danikál: danol MNy. VL321; penczikél: cubo, 
jaceo, mollitor SK. = penczél- | szapirkál Ny. IV:378; szaporá-ből, 
v. ö. kapargál h. kapirgál. 
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Irocskálás Thewrewk J. nykincsek 35 ; lapocskái Ny. 111:556; 
kukucskál Abafy tréf. népd. 78 = kukucsál) dugucskál Ny. 11:181; 
— a többi mind i hanggal: vájicskál Sí . ; fujicskál Ny. 111:178; 
szopicskál 11:277; tapicskálK. 393; kapricskál Ny. IV:142 (máskép 
keletkezett faricskal = faracskál, hangátvetóssel ebből: farag
csál) || eviczkél: v. ö. evez; epeczkél SK.; tepeczkél Ny. 11:358; 
bóczikál 1:424: v. ö. bódáz ; ránczigál h. is ránczikál SK. || turbi-
kál, v. ö. turbikol, turbokol. 

Továbbképzések: -kál-ol h. -káról: sikárol Gvad. EP. 1:1, 
v. ö. sikál, sikáll \ -kál-oz h. -károz: futkároz; sütkérez- Tsz.; 
nevetkér-ez Ny. IV:521. 

96. -kod, -kéd, -kód. 
Csap-kod, kap-kod, csip-kéd, nyom-kod; töm-köd Borsszem 

Jankó 480:2. — Cselekéd-ik veszekéd-ik verekéd ik stb. inkább a 
visszaható -kod-ik -kéd-ik (*er. -kód-ik -kőd-ik) képzővel magya
rázhatók. 

97. -kos. 
Úgy látszik, csak a futkos szóban. 

98. -koz. 
Fut-koz; átkoz *áld-koz ; ? szitkoz-ódik *szid-koz-ód-ik ; tuda

kozódik), tudakozd A. 11:123. 

99. -kász, kész. 
Tur-kász = tur-kál; kurkász : v. ö. kurkál; fürkész : v. ö. 

fü(r)tet Ny. IV':330, firtat o. 425; ? csürkész K. 

100. -kotál. 
Mozz. fc + mozz. í + gyak. -ál: jár-kotál: járkál; ví-kotál-ód-

ós víkotol,veszekedik' Tsz., K. 464 «ne sokat vikotálódj» | szirko-
tál Tsz.; szérkétél Ny. IV: 121. 

X. -I. 
Kétféle alakban fordul elő, t. i. erősítve (talán vmi lappangó 

képzővel) -11, és a mozz. í-veZ bővítve -It. 
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101. <aü ell. 
Fú : fuvall, fuall M,; rí: rivall, meg-rivallik Matkónál Ny. 

1:166; sí: sivall Tsz., «Duka Jancsi megsivaüa: várj meg nagy 
ajakú czafra» K. 9 1 ; sir : sirall- Tsz.; szív : szivallás GKat. Corp. 
gram. 328; lő: lövel, lövell • súg: sugall; fog: fogall NyK. 
11:467; szök-ell; ? nézett ,aspectat, inspectat', meg-n. ,perspecu-
laturc | Euffinus, hogy fejét fősőllené, éré meg-nyuzallani fejét a 
fősőnek foga Lép. hal. 31 | emel 1. Bud. 

102. -It. 
Ezt a képzőt látja Budenz a kiált, rikolt, sikolt, süvölt (sí ? 

v. ö. sütyőt Ny. 111:181), üvölt igékben. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 5 



MAGYAR ELEMEK A DÉLI SZLÁV 
NYELVEKBEN. 

I. A nyelveknek egymásra való hatása nem történik mindig 
egyoldalúlag. A népeknek azon szoros érintkezése, melyet minden 
nyelvbeli kölcsönvétel feltételez, már eleve is természetessé teszi, 
hogy egy műveltségben aránylag hátramaradott nép is gyakorol
hat bizonyos viszonos ellenhatást a népre és nyelvére, melytől 
műveltsége első elemeit s kultúrszavait elsajátította. De külö
nösen áll ez az eset, ha a szellemileg befolyásolt népnek vannak 
egyes nemzeti, sajátos ügyességei, melyek tekintetében a reá 
hatást gyakorló fölött kitűnik, vagy — a mi szintén gyakori — 
ha politikai és társadalmi viszonyai helyezik emennek föléje. 
Az orosz általában nagy mértékben szolgáltatott jövevényszókat 
az altáji nyelveknek; a magyart kivéve, minden ugor nyelvben 
kimutathatók elemei s a tatár nyelvek jó része is megőrizte az e 
népek között lezajlott százados súrlódások nyomait. Azonban félre
ismerhetetlenül mutatkozik az ellenkező irányú kölcsönzési befolyás 
is azon számos török átvett szóban, mely az orosz nyelv szókin
csében található s egyes szólásokban, melyeknek mást, mint ugor 
eredetet aligha tulajdoníthatunk, (minő pl. az, hogy a szlávos 
HM£IO «habeo» helyett az y MeHs eert, finn „minulla on"-íé\e 
kifejezésmód van használatban). Még nagyobb arányban tűnik 
elénk e viszonos kölcsönzési áramlat a szláv s altáji nyelvcsopor
tok két más tagja, a szerb (úgyszintén bolgár) és oszmán török 
nyelvek között. A déli szlávság sok tekintetben volt közvetítője 
az európai törökségnek a nyugati műveltséggel s nem egy szava 
került épen amannak révén nyelvébe; de ezekkel ellentétben 
százakra rúg azon déli-szláv kölcsönszók száma, melyek a török-
ségből jutottak oda emennek nem magasabb szellemi fejlettsége, 
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hanem politikai és társadalmi fensőbbsége következtében. Ilyen 
kölcsönös egymásra hatás tényét lehet megállapítanunk a magyar 
és szláv nyelvek viszonyában is. Eddigelé ha nem is teljesen 
^kielégitöleg, de mindenesetre méltatva volt e viszony kérdésének 
azon része, mely a szláv nyelveknek a magyarra irányúit hatá
sára vonatkozik; beható nyomozások alapján kitűnt, hogy az 
európai czivilizáczió megismertetésében a déli szlávság volt első 
mesterünk. De egyáltalában nem irányúit a figyelem a kérdés
nek másik részére, hogy t. i. vájjon azon évezredes együttlét, mely 
e két faj történetét együvé fűzi, s melynek folyamában a magyar
ság a mellett, hogy állandóan az uralkodó elemet képezte, egyes 
kultúrai tényekben pl. mezőgazdaságban s némely iparágban felül is 
múlta mestereit — vájjon nem hagyta-e ez meg a maga nyomát a 
szlávság nyelvében is, nem találhatók-e benne magyar eredetű 
elemek ? Pedig e kérdés korántsem jelentéktelenebb az előbbinél; 
mert ha elfogadjuk bizonyos kritériumok döntő erejét a nyelvbeli 
hatások nagyságának megítélésében, úgy van okunk, melynek 
alapján vélhetjük, hogy a magyarság hatása, ha nem is nagyobb, 
de legalább nem sokkal is csekélyebb fokú a szlárságénál. Ez t. i. 
azon tény, hogy míg a magyarban összesen csakis egy igét bizo
nyíthatunk kétségtelenül szláv eredetűnek, addig csak a déli-szláv 
nyelvek szókincsében 14 ige és 3 kötőszó fordul elő, melyeknek ma
gyar részről való származása elvitázhatatlan — mi elég nyomós 
körülmény, hogy egy másiknak erejét, mely szerint a magyarból 
átment szavak csak harmadrésznyi számát teszik ki a szláv köl-
csönszóknak, ellensúlyozhassa. 

De bármily kevéssé is volt méltányolva a feladatnak ezen 
része, nem mondhatjuk, hogy minden előmunkálat nélkül állunk. 
Legalább ilyenekűl tekinthetjük a szláv-magyar egyezéseknek 
mindazon összeállításait, melyeket a szláv hatás kutatói is kút-
forrásaikul vallanak, s melyek nem tekintve a szempontra, hogy 
sok esetben a magyar is lehet kölcsönadó fél, általában oly kriti
kátlanul járnak el a gyűjtött anyag feldolgozásában, hogy a 
magyar hatás vizsgálója is haszonnal tanulmányozhatja. Már 
Verancsicsnál is •— ki tudvalevőleg 1595-ben megjelent szótárá
nak függelékében korához képest csodálatosan kevés hibával 
állította össze dalmát-magyar egyeztetéseit — több hasznavehető 
adatot találunk tárgyunkra nézve. Ott leljük már meg a magyar 

5* 



68 MUNKÁCSI BEENÁT. 

beteg, bírság, kép, kutya, lopó, ország, rovás, sátor, város megfelelő 
szláv kölcsönszavait. Már sokkal kevésbé jelentősek a debreczeni 
grammatika és Gyarmathi gyűjteményei, de annál inkább kieme
lendő mint hálás forrás Dankovszky, kinek czélunkhoz képest 
éppen hibája vált jelességévé, a mennyiben figyelmét nehezen 
kerülhette ki magyar szó, melyre a «slavica primitiva» bélyegét 
rá süthette s így még a legvilágosabban magyar eredetű szó 
mellé (pl. bánt-, enged-, viraszt-J sem mulasztotta el a megfelelő 
— véleménye szerint eredetibb — szláv alakot oda tenni. Nem 
így Leschka, ki jóval előbb megírt Elenchus-ában kora nyelvtu
dományi viszonyaihoz képest megemlítésre méltó tiszta felfogás
sal lép elénk a nyelvek egymásra való hatását és a kölcsönszók 
természetét illetőleg. 0 sem ment ugyan a tévedésektől, s mint a 
részletes tárgyalásból kitűnik, éppen ezeknek vettük kiváló hasz
nát; de hogy általában mily helyes elveket vall, jellemzőn mu
tatja azon nézete, melyet műve védelmében a debreczeni gram
matika ellen hoz fel; a «testrészek»-ről szólva ugyanis kimondja, 
hogy «In hisce nullum est peregrinum, quia haec omnia iam in 
Scythia habuerunt maiores Magyarorum; sed simul ac artibus, 
opificiis et oeconomiae semet dediderunt, illico ab aliis gentibus, 
a quibus artes, opificia atque oeconomiam didicerunt, vocabula 
etiam ad susceptum hoc vei illud negotium pertinentia accep-
tarunt, genioque linguaB suse accomodarunt». — A déli szláv 
nyelvekben előforduló magyar elemekkel érdemlegesen csak is 
egy munka foglalkozik^ Miklosich «Die Fremdwörter in den slawi-
schen Sprachen» czímű értekezése (Denkschriften der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische 
Classe XV. köt.), melyben a legkülönfélébb eredetű szláv kölcsön
szók sorában több magyar származásút is felvett. De ezen mű is, 
a mellett, hogy alig öleli fel tárgyalása keretébe az átment magyar 
szókincs felényi részét is, mint Budenz ismertetéséből (Ny. Közi. VI. 
299.) kitűnik, sok tévedést tartalmaz, úgy hogy a kérdésnek újból 
való felvetését s magyar szempontból történő önálló vizsgálását 
egyáltalában nem tehette fölöslegessé. 

II. A kölcsönvételeknek egyik legtanulságosabb oldalát teszik 
a rajtuk mutatkozó hangváltozások. Érdekesek a kölcsönvevő 
nyelvre, melynek hangtani természetét legvilágosabban bizonyít
hatják ; de érdekesek a kölcsönadóra is, melynek gyakran értékes 
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maradványait, teljesebb alakjait őrizik meg. A szláv kölcsönszók 
terén is vizsgálni fogjuk tehát mindenelőtt, minő hangalakok 
állanak szemben a megfelelő magyar szavaknak s mit lehet azok
ból a régiség hagyományának tartani. A rendszeres tárgyalás szem
pontjából itt lesz egyúttal helyén tekintet alá venni a jelentós és 
szóképzés körében felmerülő változásokat is s kiemelni az azokon 
•észlelhető régiség nyomait — A hangváltozásokat illetőleg követ
kező esetek érdemelnek kiválóbb említést: 

A. Szókezdő h többnyire elesik; így lesz: hadnagy: adnád', 
halász : alas, háló: alov, hajma: alma, hám: am, hant: anta, hordó: 
ardov, harmincz: armicija, haszon: ásna, huszár: usar || hegedű: 
egedé, hintó : intov. Ugyanily eljárást tapasztalunk más idegen 
nyelvekkel szemben is, így pl. az oszmanli yazine, hejvan, yaber, 
hamal, hambar, hangár, yarafj szavaknak a szerbben az^na, ajvan, 
aber,. amál, ambar, an^ar, arac alakok felelnek meg. — De nem 
kevésbé gyakori a szókezdő /i-nak megmaradása i s ; így a fentebbi 
példák közül is előfordulnak: hordov, harmicija, hasna, halov, 
hegede, hintov ; ezeken kivül: harcz : harc, herczeg : herceg. 

Szókezdő k t'-vé változik e szókban: kába: serb t'aba és kard : 
szerb {orda. Az ilyféle hangváltoztatás szintén kimutatható több 
példában i s ; így az oszmanli kitab, kejf> köprü, kesse, kébe szavak 
is a szerbben titap, t'ef, hiprija, t'esa, {ebe alakot öltöttek. 

A déli szláv nyelvek hangbeli természetével össze nem férő 
szókezdő/az átment magyar szókban v-ie változott: -féle: vela, 
fertály : vertal, font: vnnta. Erre is találunk jó számú analógiát; 
török faide a szerbben vajda, olasz fazzolo : vat'el, német feldscher, 
fdhnrich, freieorps: velcer, venrik, vrajkor (Nyelvőr X, 388.). 

Szókezdő magánhangzó elé ; 'van toldva e kölcsönszókban: 
jezero : ezer, jarek : árok ésjapa: apa. Zártabb hang van az oproda: 
apród, nyíltabb az ardov: hordó szláv szavakban, viszonyítva a 
köznyelvi magyar alakhoz. Magashang mélyhangba csapott által 
ez esetben: arnevi: ernyő. — A kezdőhang elisiójának érdekes 
példája az ószlovén rusag: ország, HB.-beli uruszég. Efféle tüne
mény — különösen r hang előtt — nem éppen ritka a déli szláv-
ságban ; ilyen a remeta szó : v. ö. gör. ipir)pinf}<;; horv. recin ohr-. 
gehánge: v. ö. olasz orecchino ; horv. red heres: v. ö. olasz eredé ; 
ószerb revitb v. ö. gör. kpé$w$0Q (1. Miki. Fremdw. 121.). 

B. A s z ó k ö z é p i mássalhangzóváltozások közt érdekes a 
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magyar í'-nek c-vó és d-vé változása ezekben : facuk: fattyú, kuce : 
kutya, pacolat: patyolat || konda : konty. Jésítetlen t áll vele szem
ben e szlovén alakban: fotiv: fattyú. — Magyar ?í-nek n felel meg, 
kor manói: kormányos, v. ö. kormán; kasarna: kaszárnya. — v 
mutatkozik / helyett: provonta: prófont; j h helyett: mijol: 
műhely. — Közbeszúrást tapasztalunk ez adatokban: ariov: ásó 
és tolnáé : tanács. 

Nagyobb számban találkoznak a szóközépi magánhangzó
változások. A köznyelvi magyar hangzáshoz képest a) z á r t a b b 
vocalisuak, még pedig a helyett o-val valókezek: fotiv: fattyú, 
korda, {orda: kard || iilbok: silbak | inoi, virostuvati, parlog. — 
á helyett o: radoi: ráadás.— o helyett u: bussia: bosszú, cunta: 
csont, durunga: dorong, gumb: gomb, iura, sura: sor, iunka, iun-
kai, tutl'av : totyó |[ dbput.: gyapot, orgunai: orgonás, iipui: sípos, 
satura : szatyor. — e helyett i: bir : bér, bileg : bélyeg, v. ö. belega, 
kip : kép, rif: réf, röf, ritei : rétes || d'umbir: gyömbér; mertik : 
mérték; taúir: tányér, tindir: tündér, tocir: tőcsér. — b) N y í l 
t a b b hangzót látunk a következőkben : o helyett a : kapov : kopó, 
tarán : torony, funtai: fontos, cukar, sarampov. — i helyett e: 
heus: hiúz. — c) Egyéb változások, jelesen a szlávnak alkalmat
lan magy. ö, ü fölváltása: e helyett a, o : talek telek, mijol műhely; 
é helyett (illetőleg ö, o helyett) u: mertük mérték (mértök), surduk, 
szurdék (szurdok); o, u helyett e : hasén haszon, jarek árok, feletar 
fullajtár; — ö helyett e: bed enhöáöny, terkul' törköly; ö, ü helyett 
u: birui bérös (béres), gudura gödör, menüi ménös (ménes), terkul' 
törköly, sursabov szűrszabó ; ö h. i: siraj sőre ; ó'h. o : tocir tőcsér; 
ü h. i: tindir tündér, üzer füzér. — d) magánhangzó van közbe
szúrva e szlovén szóban tolovaj.' tolvaj (v. ö. doloman és tör. dol-
man, orosz golova és glava : fej). 

C. Kiválóan tanulságosak azon hangalakulások, melyek a 
szlávba átment magyar kölcsönvételek v é g s ő s z ó t a g j a i n tör
ténnek. Sok mássalhangzón végződő névszót a szláv főnevek ana
lógiájára szóvégi a hanggal találunk megtoldva, így : hant: antat 

bakkancs: bakkanca, bélyeg: belega, konty: konda, kenőcs: kenaca 
sor : sura, fiók : fióka, perecz : pereca, harmincz : harmica, prófont: 
provonta, bitang: bitanga, kincs: kinca, csont, cunta, palaczk: 
palacka, dorong: durunga, kard : korda, apród: oproda, font: funta, 
gödör: gudura, taraczk: taracka. Valószínűleg más eredetű vég-
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hang és pedig a magyar egyes-számi 3. személy ragja van ezen 
köl csönsz ókban : fara : hajófara, sara: csizmaszára és ásna: v. ö. 
hasén. Más véghanggal mutatkoznak ezek : sarké : sark, rojte : rojt 
és jezero: ezer. Sajátszerű változáson ment át e szó cukal' (gen. 
cukla, adj. cuklaiv) : csukló. 

Egyéb mássalhangzó-változások a szóvégen: g helyett k: 
verak : virág; birsak: bírság; c helyett d: elold': gyolcs és kin-
duriti: ékesíteni, ebből kinca ; v helyett l: sabol v. ö. sabov; s 
helyett z: derez : deres. A végső hangelem elkoptatása látszik e 
szókban calar: csalárd, maj: majd. — Szóvégi hosszú hangzóval 
bíró magyar szó legtöbbnyire v mássalhangzóval bővített alakban 
szerepel a déli szlávságban; igya magy. -ó = szláv -ov: alov: 
háló, asov : ásó, cakov : csákó, birov: bíró, éatlov : csatló, dakov : 
dákó, kankov: kankó, kapov : kopó, korsov: korsó, latov: látó, 
lopov : lopó, logov: lógó, sajtov : sajtó, sorompov : sorompó, sabov : 
szabó; de csomó: com. — Magy. -ő = szláv -evo: mezevo: mező; 
-ő helyett -evi : arnevi: ernyő; -o h. -ov: merov : mérő, meredov: 
mereggyő, merettyű ; de keszkenő : keskene. — Magy. ?i-nak meg
felel szláv -ov és -iv ezekben: valov: válú ós fotiv: fattyú; 
azonban az elvárható egeduv helyett van hegedd és egedé : hegedű; 
de hegedűs: egedus. 

Tapasztaljuk ezen v-íéle járulékmássalhangzót még némely 
oly magyar kölcsönszók végén is, melyek ugyan a mai magyar 
nyelv egész területén csak rövid véghangzóval ejtetnek; de nyelv
emlékeink tanúságai s a szófejtés követelményei szerint régebben 
okvetetlenül hosszúval hangzottak, ilyenek tutíav : stumpfsinnig 
v. ö. tunya; santav: sánta; gingav : tráge, v. ö. gyenge. Analóg 
ezekkel e szó is : siraj sőre, mely más alakulatot mutat, mint egyéb 
hasonló végű szavak, milyenek seka: cseke, sekély és kecela : 
keczele. 

Az igék általában az -ovati képzővel alakulnak s a jelenidő 
1. személyében -ujem-nek hangzanak pl. áld: aldovati, aldujem; 
bánt: bantovati, bantujem. Mint érdekes továbbképzések emelhe
tők ki még : Jacuk : fattyú ; kucak : kutya; sorak : sor, v. ö. fotiv, 
kuce, sura alakjaikat és ajduk, hajdú; továbbá; hamisija : hamis
ság, bussia : bosszú és armicija : harminczadhivatal, melyeknek 
megfelelő magyar szavaik csak is ily alakban fordulnak elő. 

J e l e n t é s v á l t o z á s o k a t illetőleg kétféle tüneményt 
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tapasztalhatunk a magyar-szláv kölcsönvételekben. 1. Teljes jelen
tés-változást, még pedig a fogalom-együttjárás, metonymia utján, 
ilyenek: gingav «tráge» Pop. és Wesz.; de még Jambressichnél 
«tener, debilis», v. ö. m. gyenge • tunav «stumpfsinnig, blöd» v. ö. 
m. tunya (analóg e jelentésfejlődéssel az észt togu-é, melynek értel
me : tráge, schláfrig, e i n f á l t i g Bud. MUSz. 224.); calov Mikalja 
szótárában (1649) «dolosus»-szal van visszaadva, de m á r a szerb 
talov, horv. calov «dummkopf» jelentéssel birnak; a régi irók lopó : 
dieb szava csak e főnévi származékokban lopovstvo, lopovluk, lopovs-
tina jelent «dieberei»-t, egyébként csak «schurke, «schelm» értel
mű || beteg már a régibb szótárakban is «infirmitas, morbus» 
siókkal van fordítva, tehát eredetibb konkrét jelentése abstrakttá 
vált || a magy. bosszú a szl. bnssia-ban «insidise» jelentését vette 
fel, míg vár a talán eredetibb «turris»-t tartotta fönn. 2. Bészleges 
jelentésváltozást a fogalomkör megszorítása alapján ; ilyenek: com 
«ein páckehen tabak» Wesz. v. ö. csomó; copor csak «grex porco-
rum,» de pl. PP. szerint tsoport «rotte, versammlung,» s ezenkí
vül : «erdscholle». Ilyenek továbbá engeduvati «concedere» Jambr., 
míg a szerbben csak «laxare» (Miki. Fremd. 86.); jara spe-
cialiter «hintertheil des schiffes» Pop. Wesz.; fióka csak is ((asz
talfiók*) ; juntái: flachs, der pfundweise verkauft wird Pop. Wesz. 
v. ö. m. fontos ; fizer «frontale» Jambr., v. ö. m. füzér; d'am szűkebb 
körű, mint a m. gyám, a mennyiben csak «querholz am boden 
grosser \vannen»> Pop.; anta : markhaufen, v. ö. m. hant', kenőcs 
a szerb kenaca szóban kiválólag a «wagenschmiere»-t jelenti; kinc 
a mai illirben <<schmuck, zier» Fii. Wesz.; de még Jambressichnél 
»thesaurus»; sarké csupán türangel Wesz.; vagas : geleise Pop., 
v. ö. kerékvágás, vérak «alchemilla vulgárist) Pop., v. ö. virág. 

íme azon változások, melyekkel a magyar eredetű kölcsön-
azók déli szláv alakjaikban elénk tűnnek. Ha ezek után végig 
nézünk rajtuk s vizsgáljuk, mit lelut belőlük a magyar nyelvrógi-
ség maradványának tartanunk, valóban megütközünk a csekély 
eredményen, melyet észlelhetünk. Mert még több oly eset is, mely 
látszólagosan ilyenre vall, jobban szemügyre véve, elveszti ebbeli 
értékét. így volt többek között az a vélemény, hogy a szláv ov, 
-ev végzet ezekben: sabov, birov, mezevo stb. megfelelne ugyanan
nak, mely a HB. uolov, a Bcod. és Mcod. elouek, utouak, egenlouek 
alakjaiban mutatkozik (Nyőr. X, 99.); de ellene szól azon körűi-
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meny, hogy ilyen megfelelést találunk aránylag ujabb keltű ma
gyar kölcsönszókban is, melyek előbb sohasem hangzottak -or-val, 
mint cakov csákó, dakov dákó, ringlov ringló, reine claude, so-
rompov sorompó, s ezenkívül, hogy -a, -e, végűek is nyerhetnek 
ily alakot, mint turiav, santav, sunav, gingav. Az sem kétségtelen, 
hogy a rusag adatban a HB. uruzag második it-ja maradt fenn, 
mert a szókezdő hangzó elisióján kivűl lehetett akár metathesis 
is, mely szerint rusag ebből vált: ursag; legalább erre is találunk 
analógiát a déli szláv nyelvekben: szlov. raka «sepulcrum» = gót 
árka, ófeln. archa, arche; ramen vehemens = ófeln. irmin magnus ; 
rake rechen im flusse == középfeln. arch vorbereitung zum fisch-
fange. (Miki. Fremdw. 121.) Önként következik ezekből a tanúi
ság, hogy a magyar kölcsönszók legnagyobb része aránylag csak 
az utóbbi századok folyamában kerülhetett által a déli szlávságba; 
•de hogy ama nyelv hatása már régibb időktől fogva történik, bizo
nyítja nemcsak azon körülmény, hogy néhány magyar kölcsönszó, 
mint ur, varos, rusag már a régibb szláv nyelvemlékekben is elő
fordul, hanem néhány elavult kifejezés is, melyeknek egy része 
még legrégibb történeti emlékeinkből sem mutatható ki, de mégis 
a magyar szókincs egykori elemének bizonyul. Ilyenek alclov sa-
crificium, holocaustum Jambr.; latov aufseher bei der maut und 
überfuhr Wesz.; lopov schurke Pop., fur Miki.; vagov art wiege-
messer Pop., meredov fischhamen Fii. Ezek közöl a két első 
(áldó, látó) legalább ily jelentésben nem fordul elő nyelvemlékeink
ben ; a lopó előfordul ugyan, de csak régibb Íróinknál, mig a vágó 
ma csak ezen összetételben : vágó kés $ a meredő (? merétő) ezen má
saiban: mereggyö, merettyü. — A magyar nyelvtörténetben a magán
hangzók fejlődése a zártabb fokról a nyilt felé történik, ennélfogva 
régibb hangállapot képviselőinek tekinthetők e zártabb hangzójú 
alakok: hussia, rusag, gumó, sunka || dbput (v. Ö tör. japuk), sipus. 
— oproda jj virostuvati, inos, parlog — gingav. Ilyenek e nyíltabbak 
is : verak, heus (hiúz). — Eredetibb hosszú véghangzónak nyoma 
van a következőkben: tuna.v, santav, gingav és siraj. 

Dialektikus alakok : birhér, kip, ri/réf, rőf; rites, mijol || mertik, 
tanir, dumbir, tocir \\ durung. — vápa vápa, láp; ma;: majd, ke-
naca: kenyőcs, alma: hajma, gingav genge, armicija: harmicz-, 
bapka: batka. 

III. A tényezőket, melyeknél fogva egyik népnek és nyelv-
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nek a másikra való hatása történik, legvilágosabban mutatják ki 
azon főbb fogalomkörök, melyekbe kölcsönszavaik csoportosulnak 
Tárgyalásunk anyagában ezeket a következőkép állithatjuk össze : 
1. H á z i és m e z ő g a z d a s á g i f o g a l m a k , még pedig a) a 
talaj elnevezései: mező, tanya, telek, parlag || szurdék, kerékvágás, 
gödör || láp, vápa, seke, sziget || lugas. — b) épület és részei: 
kastély, szállás : meierhof, szoba, tár || sark, rostéig. — c) gazdasági 
s egyéb állatnevek: marha, sőre, (birka),1) barna der gaul, kapó, 
kutya, || ménes, csorda, csoport grex porcorum j| nyuszt, oroszlán, 
hiúz || túzok, csóka, szarka, héja, (gém) || ikrás t. i. hal. — d) gaz
dasági növénynevek: virág, kóró, bokor || hagyma, lapú, Jutó, var
gánya. — ej gazdasággal foglalkozók : gazda, béres, csikós, csordás 
—f) gazdasági eszközök : vágókéi, ásó, dorong, hordó, tölcsér, karika 
abroncs, sajtó, törköly, válü, baglya || hintó, lógó (t. i. lógós ló), hám, 
ernyő t. i. szekérernyő, kantár, rád, saráglya, csatló, kenőcs. — g) 
házi eszközök : asztal, fiók, tükör, tányér, palaczk, korsó, bödöny, kép, 
szatyor || vánkos, dunha. — h) öltözéknevek: keczele, keszkenő || 
kincs ékszer, füzér, rojt, gomb, szár csizmaszár || konty. — i) étel
nevek : paprikás, rétes, gánicza, perecz, (czipó). 

2. T ö r v é n y k e z é s r e v o n a t k o z ó é s j o g f o g a l 
m a k : ú. m. a) törvénykezési terület: ország, vármegyet város, 
sor uccza, határ || Erdély. — b) a törvény eszközlői: császár, 
herczeg, úr || biró, esküdt || hajdú, (pandúr), hóhér, bakter, látó. — 
c) a törvénykezés módjai: bánt, fegy, rendel, ment, enged, vall, 
fundál || tanács. — d) törvénykező eszközök: harminczad, birság, 
bér, bélyeg || sorompó, deres. — e) mórtékek : mérték, mérő, akó, • 
meszely || font, fontos, rőf || hant határdomb || fertály, ezer. — 
f) pénznemek: máriás, fillér, forint, batka. 

3. H a d a k o , á s i f o g a l m a k és pedig aj hadiszemólyek: 
hadnagy, kapitán,, káplár, huszár, baka || silbak, sipos, fullajtár. •— 
b) hadi eszközök: kard, pallos, bárd, pajzs, taraczk, kartács, dob, 
síp || csákó, bakkancs || prófunt. — c) hadihelyek és müveletek : vár, 
sereg, kaszárnya || harcz, csata. 

4. K e r e s k e d e l e m r e és i p a r r a v o n a t k o z ó f o g a i -

*) A zárójelbe foglalt névszók azon szláv-magyar egyező szók 
osztályába tartoznak, melyekre nézve nincsen kritériumunk, hogy melyik 
a kölcsönadó fél s melyik az átvevő nyelv. 
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m a k , m i n t álképviselői: kofa || mester, szabó, szürszabó, varga.. 
— b) tárgyai: gyapot, gyolcs, patyolat, bársony, karmazsin, pe
rem || gyöngy, zománcz || gyömbér, czukor \\ remek. — c) helye és 
eszközei: vásár, műhely || szerszám, rovás, csomó || haszon, ráadás. 

5. V í z i m ű s z e r e k és f o g l a l k o z á s : hajós, kormányos, 
inas t. i. hajósinas, halász, sajkás || kerep |j kormány, fara || háló, 
m,erettyií, komp. 

6. T e s t i és l e l k i á l l a p o t o k : betegség, kín || tunya, 
totyó, (mamlasz), gyenge, kába || sánta, (ka,nkó) || ún, bosszú, hamis,, 
bátor. 

7. V a l l á s é s n é p h i t : áld, áldó, áldomás, tündér, báj, 
óriás || barát, érsek, orgonás, remete. 

8. Vegyesek, nevezetesen a) t e s t r é s z e k : csont, csukló. — 
b) r o k o n s á g : apa, sógor, fattyú. — c) f o g l a l k o z á s : apród, 
koldus, koldul, lopó, tolvaj, bicskás, bitang. — d) k ö t ő s z ó k é s 
h a t á r o z ó : bátor, bár, bezzeg, majd. 

IV. A k ö l c s ö n s z a v a k f e l o s z t á s á t illetőleg legter
mészetesebb alapúi kinálkoznak azon kritériumok, melyeknél 
fogva azok eredetibb hovátartozósága eldönthetővé válik. Ezek 
szerint négy fő osztályba sorozhatjuk a déli szlávságba átment ma
gyar szókat : A) Vannak u g o r e r e d e t ű m a g y a r s z ó k , az
az olyanok, melyeknek magyarsága kétségtelen, amennyiben még 
megfelelő másaik a rokon nyelvekben is kimutathatók. Ezek a) igék, 
b) névszók. — S j M a g y a r s z ó k , m e l y e k n e k u g o r e r e 
d e t e n i n c s k i m u t a t v a ugyan, de a melyeknek magyarsága 
a szlávval szemben többféle kritériummal megbizonyítható. Ezen 
kritériumok lehetnek 1. hangtaniak pl. a fattyú és kába szóknál; 
2. alaktaniak, mint a, béres, birság, város stb. példákban; 3. jelen
téstaniak, midőn pl. a magyar egész kiterjedt jelentés-ágazattal 
bír, mig a szláv ennek csak egy speciális részét mutathatja fel, 
(minő a gyenge szó, mely a szerbben csak lustá-t jelent, vagy hant, 
mely ugyanitt csak a «határdomb»-ot fejezi ki); szolgálhat végre 
kritériumul a magyarság mellett azon körülmény is, hogy mig vala
mely szó a magyarban az egész nyelvterületen ismeretes, addig a 
déli szlávságban csak egy dialektusra szorítkozik (megvanpl. a szerb
ben, de nincs meg a szlovénben, a hogy ezt többek közt a mező szó
nál tapasztaljuk). Ezen csoportban is különválaszthatjuk a) az ige 
b) a névtzók osztályát* — C) M a g y a r s z ó k i d e g e n e r e -
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d e t t é l és pedig a) török, b) német, ej latin, d) szláv származású 
szók (mely utóbbiak tehát a szlávban visszakölcsönzött szók); e) me
lyeknek idegen eredetét ugyan nem mutathatjuk ki, de a melyek 
jelentésüknél fogva a magyarban is kölcsönzötteknek tekinthetők 
(pl. baka, bakkancs). A kritériumok ez osztályban ugyanazok, mint 
az előbbiben. — D) E g y e z ő m a g y a r - s z l á v s z ó k az erede
tibb h o v a t a r t o z á s k r i t é r i u m a i n é l k ü l . 

A) U g o r e r e d e t ű m a g y a r s zók . 

a) Igék. 

í . á ld- MUSz. 795.l) — szlov. aldovati ein unblutiges opfer 
darbringen Kleinm.; aldujem offero, sacrificio, immolo; aldu-
vanye oblatio, sacrificatio; alduvecz sacerdos, oblator Jambr., 
Miki. Dank. 

2. b á n - MUSz. 479. — horv. banovati se, bulg. banuva-
Miki.; banvjem bánom Dank. — rut. banovati sich sehnen. Miki. 

3. b á n t - MUSz. 479. — bantovati stören Wesz. ; bantujem 
offendo, molesto, impedio, bantuvanye offensio, bánta id. Jambr., 
Bell.; bulg. bantuvá. Miki. ó-szerb bantova id. — rut. bantavati Csop. 

4. e n g e d - MUSz. 857. — engedujem concedo, engeduvanye 
cessio Jamb.; bulg. enjeduva- Miki.; serb engedujem laxare Mi-
kal. — rut. engedavati, engedlavati Csop. 

5. fegy- Be. Mc.: increpare, arguere, MUSz. 526. —fégam 
objurgo, reprehendo./áí/ím^í? objurgatio./t^flree? objurgator Jambr. 

6. f e l e l - MUSz. 536.—serb felelovati cavere Mikal. E 
jelentés ugyanaz, mely a «felelek érte, felelős* szólásban mutat
kozik. 

7. k o l d u l - MUSz. 43. — szlov. koldüvati mendicare : koldo-
vati koldul Dank. Az előbbi alakot Miklosich hozz? fel a szlávból 
átjött magyar kölcsönszók tárgyalásában s a koledf szó származé
kának tekinti; holott emennek sokkal jobban megfelel a koledovati 
és kolendati «um das neue jabr, von haus zu haus gehen und ge-

1) E számok Budenz «Magyar-ugor összehasonlító Szótára»-nak czik-
keire vonatkoznak. — Alább, e közlemény végén, a r ö v i d í t é s e k teljes 
jegyzéke található. 
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wisse lieder singen.» Az -l hang hiányát a szláv alakban megma
gyarázza a dunántúli koldúni. 

8. m e n t - MUSz. 651. — horv. mentovati befreien, losma-
chen, zuvorkommen, berauben ; (mentovao me je moga dobra er be-
raubte mich, mentuj bog gott behüte !) Fi i . ; szlov. mentovati, mentu-
jém berauben Kleinm.; szerb mentovati berauben, verlieren, ent-
behren Pop.; bulg. mentuva Miki. 

9. ún - MUSz. 964. — unovati, unujem fastidio Lesch., Dank. 
— rut. vnavati Csop. 

10. v a l l - fateri MUSz. 590. — szlov. valovati bekennen 
Wesz.; valujem fateor, valuvanye professio. Jambr. 

11. v i r r a s z t - MUSz. 619. — virosztujemvigilo; virosztuva-
nye vigilantia, virosztujuchi vigil Bell. Jamb.; horv. virost vigiliae 
Miki. Dankovszky is felhozza mint illir szót. 

b) Névszók. 

12. a p a MUSz. 807. —japa, japek, japicza páter Jambr.; 
szerb japa váterchen Pop.; szlov., vend., horv. japek, japa papa 
Fii. Wesz. Dank. 

13. a p r ó d MUSz. 809. — szlov. oproda, oprodnik waffen-
tráger Kleinm., oproda armiger Marc. 

14. *ál d ó MUSz. 795. — szlov. aldov ein unblutiges opfer, 
aldovina opfergeld Kleinm.; horv. aldov das opfer Fii. Wesz.; aldov 
hólocaustum Jambr. E magyar szó nem maradt fenn ezen jelen
téssel, de a melléknévi igenév ily használata a legközönségesebbek 
egyike (v. ö. vető mag, ivó víz stb.) 

15. á l d o m á s MUSz. 795. — áldomás honorárium 
Jamb.; szerb aldumas trinkgeld Pop.; horv. aldumas id., leihkauf 
Fii. — rut. aldamas és odomas Csop. 

16. á s ó MUSz. 830. — horv. szerb, asov eiserne schaufel 
Fii., Pop.; arsov id. Wesz.; szerb aso ligo Mikal. — rut. arsiiv id. 
Csop. 

17. b a g l y a MUSz. 488. —szerb bagl'a büschel heu und 
stroh, baglati heubüschel machen Pop. Wesz.; horv. bagl'a iá., bag-
l'ic ein kleiner heuschober. . 

18. b e t e g krank, MUSz. 485. — beteg infirmitas, betezam 
89groto, betezen asger, infirmus Jambr.; betegh betegsegh Ve-
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rancs.; szlov. beteg krankheit, betegovati kránkeln Kleinm.; horv. 
beteg id., beteSnik ein kranker Wesz. 

19. b í r ó judex, MUSz. 486. — szerb birov der richter Pop. ; 
szlov. birov dorfschulze Kleinm., horv. birov dorfrichter (in Syr-
mien und Bánat) Fii. — rut. bérőv id. Csop. 

20. b o s s z ú rache, MUSz. 497. — bussia insidiae, bussiu 
chinim insidior Jambr.; busija hinterhalt Wesz.; horv. husija ver-
steck, wegelagerung, hinterhalt {naici na busiju in den hinterhalt 
geraten) Fii. Ide tartozik-e busiti «aufstören, aufscheuchen» Fii.? 

21. c s o m ó MUSz. 395. — horv. com bund, pack Fii., szerb 
com ein páckehen tabak Pop. Wesz. 

22. c s u k l ó gelenk, kniebug MUSz. 403. — szerb cukat gen. 
cukla kniebug, cukl'aiv pferd, welches im laufe die knie an einander 
reibt; horv. cukal kniebug, schinkenbein Fii. 

23. d o b MUSz. 262. — szerb dob trommel, dobovati trom
meln Pop. Wesz.; horv. dobár trommelschláger, dobovane das 
trommeln. Külünös, hogy dobos a szótárak egybehangzó tanúsága 
szerint «die trommel-»t jelenti, holott egyebütt az <os nak nom. 
possessoris értéke megmaradt. V. ö. a 244. czikket. 

24. E r d é l y Transylvania. Ősmagyar szó, melynek részei 
erdő és elve. MUSz. 864. 848. — Erdély Transsylvania Jambr.; 
szerb Erdei Pop.; szlov. horv. id.; slavice etiam Erdiel Lesch. 

25. e r n y ő MUSz. 868. — szerb arnevi dach eines, sonst 
offenen bauerwagens von reifholz und rohrmatten Wesz. Pop.; 
horv. arnevi id. Fii. 

26. e s k ü d t MUSz. 873. —szerb, esküt dorfschulz, ge-
schworner Pop., Wesz.; horv, esküt id. Fii. — rut. eskit id. Csop. 

27. f a l a t 1 ) MUSz. 519.—falat frustum, falachecz frustulum 
Jamb,; horv. falat stück, bissen Wesz., Fii., Dank.; szerb falat 
buccella Mikal. — rut. falat Miki. 

28. f a r hintertheil, MUSz. 522. — szerb fara hintertheil 
des schiffes Pop., Wesz.; horv. fara id. Fii. 

29. - fé le art, gattung MUSz. 533. —fela species, genus 

x) Dankovszky «a fal «paries» szó mellett egy illir fol azonos jelen
tésű szót hoz föl sőt & folyosó-n&k is ismeri mását a folas-b&n ; de a szó
tárak egyikét sem ismerik. 
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Jambr.; szerb fela, vela art, gattung Pop., Wesz.; horv. fela die 
sorté Fii. 

30. f i ó k asztalfiók MUSz. 552. — szerb fijoka tischlade 
Pop., fióka fach Wesz. — rut. foka schublade Csop. 

31. f u t ó MUSz. 573. (iöl-futó növény).— szerb fatacica 
ackerwinde Pop. Ez alak e helyett van : Jutavcica, mely éppen 
úgy van képezve mint a legtöbb növénynév, v. ö. popacica leonto-
don taraxacum Pop., ivicica art apfel Pop., jabucica schweinbrod 
Pop. zubacica kiette. 

32. f ü z é r MUSz. 580. — fizer frontale Jambr. 
33. h a d n a g y MUSz. 89. 415. — szerb adnád'gendarme, 

lieutenant Pop., Wesz.; adnád' id. Fii. 
34. h a j ó s MUSz. 9 6 . — hajós bootsknecht, matrose auf 

den flüssen Wesz.; szerb hajós schiffsknecht Pop.; horv. ajos, 
hajós matrose Fii. — rut. hajüv schiíf Csop. 

35. h a l á s z MUSz. 98. — szerb alas der fischer Pop.; 
horv. alias ribar Fii. — rut. halas id. Csop. 

36. h a r m i n c z a d MUSz. 111. — harmicza tricesima 
Jambr.; szlov. harmicza zoll, harmicar zöllner, zolleinnehmer, 
harmicarnica zollhaus Kleinm.; horv. harmica, harmicar id. Fii. 
Wesz.; szerb armicija, harmicija dreissigstamt, zollhaus Pop. 

37. h a s z o n MUSz. 115. — haszen utilitas, hasznim pro-
sum, hasznovit utilis Jambr.; szlov. hasek, hasén nutzen, hasl'iv 
nützlich, hasnost nützlichkeit, hasnocati, -iti nutzen, zutráglich 
sein, hasríiv nützlich, vortheilhaft Kleinm.; horv. hasna der vor-
theil, nutzen, gewinn, hasniti nutzen, frommen, fruchten, zu gute 
kommen, conveniren (ovaj ce liek hasniti diese arznei wird gut 
thun) Fii.; szerb ásna nutzen, hasna id., asniti, hasniti nutzen, 
asnovit, hasnovit nützlich Pop.; bulg. hasna: id. Miki. — rut. 
chosen, gen. chisna nutzen, chisnovati nutzen Miki. 

38. h á l ó MUSz. 103. — szerb alov grosaes fischernetz 
Wesz.; halov id. Pop. 

39. h o r d ó fass, MUSz. 140. — hordbv dolium Jambr.; 
hardov id., ardavica id. Mikal; szerb ardov fass, hordov id. Pop.; 
horv. hardov: bacva Fii . ; bulg. vordov iá. Miki. — rut. hordüv, 
ordiv Csop. 

40. i n a s MUSz. 896. — inos bedienter, kammerdiener 
Wesz.; horv. inas der lakai, nachtreter Fii. Dank. — rut. inas, 
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inasiti Csop. Nincs összefüggésben az ószlov. junosa jüngling szó
val ; v. ö. ugor alakjait: vog. man klein, lapp mana infans, osztj. 
mona jüngerer brúder, melyek ellene szólnak, hogy a magyarban 
egy régibb *junos alakot tegyünk fel (a mint pl. a régi jonkább — 
mai inkább).Ki is mutatható még ez utóbbi szónak családja a szláv-
ban: juna jüngling, junak wackerer krieger, held, diener, junac 
der junge ochs, junost jugend stb. 

41. k a r i k a MUSz. — szerb karika ring, glied in einer 
ketté, reif, karikaca art runder mütze Pop.; horv. karika reif, ring 
am gewehre, kettenglied, gelenk, die haft, rinke, kariklija eine art 
runder mütze der Herzegowiner. — rut. karika ring Csop. 

42. k e s z k e n ő MUSz. 3k — vend keszkene Dank. 
43. k e t t ő s egy neme a táncznak, szokottabban «kállai 

kettősw; MUSz. 31. — szerb ketus art serbischen tanzes Pop. 
44. k o f a anus, vetula MA., MUSz. 42. — szerb kofa kufe, 

höckerweib Pop., Dankovszky is felemlíti mint illir szót. 
45. k o l d u s MUSz. 4 3 . — horv. koldus mendicus Miki., 

Denk. koldiski adj. mendici Miki. — rut. koldus, koldos id. Miki. 
46. k u t y a , diai. kucsa, MUSz. 75.— kuchya: dalm. kuchya 

Verancs.; szerb, horv. kuce hündchen, kucak hund, kucov id., kucit 
hündchen, kucka, kucica hündin Pop., Fii. Leschka szerint «apud 
pleras gentes slavicas occurrunt vocabula kutya, kutyka, kotyuha ... 
in Moravia et Hungária kotya" ; de e szó elterjedtsége korántsem 
oly nagy a szlávságban : nincs meg a déli szláv dialektusok közül a 
szlovénban (hol a déli szlávságban közkeletű pes, gen. psa van hasz
nálatban); nincs meg az oroszban, hol coőaiía a közönséges kifeje
zés a kutya jelölésére s így a vog. kusa, votj. kuca, mord. kuíka 
ugorságát s ezekkel együtt a kutya magyar eredetét kétségessé 
nem teheti. 

47. l a p ú MUSz. 735. — lopuh lappá Jambr. szlov. lopúh 
grosse kiette Kleinm.; horv. lopuh klettenartige pflanze, kiette, 
grosse kiette, rossklette, lopusac huflattig, lopusje krautblátter, Fii. ; 
szerb lopuh iá. Miki. — rut. lopuch id. Miki. Leschka s utána Dan
kovszky és Miklosich is e szót a magyarban szláv kölcsönvételnek 
tekintik; ez utóbbi különösen a szlávban is idegennek s a közép
kori latin lapatica, lapatium szóktól származtatja. E nézetükben 
nyilván az lehetett irányadó, hogy a lengyelben és oroszban is 
fellelhetők másai lopuch, lapuch, lopiati alakokban. De nem vették 
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tekintetbe, hogy míg szláv téren e szó minden további rokonság 
nélkül áll s etymonját sem lehet meghatározni, azalatt a magyar
ban s rokon nyelveiben igen kiterjedt jelentéskörrel bir, melynek 
a szláv jelentés csak igen kis része. Kétségtelen ugyanis, hogy a lapú 
ép úgy kicsinyítő képzése amagy. lap «íláche, blatt,» szónak, mint 
a székely-csángó lapi baumblatt, krautblatt. Képzésének világos 
analógiái vannak a hattyú, odú, nedű, fiú, hosszú, keserű s számos 
más példában, melyet a szófejtés ilyenül mutatott ki. De még spe
ciális jelentésének kifejlődése is igen régi korra vezethető vissza, 
a mennyiben különféle ugor nyelvek egyező alakokat, egyező jelen
téssel őriztek meg ; így említi Budenz a vog. luopta blatt, levél, 
(iu-l. falevél, kanzin-l. virág, tarka levél); vogK. lupte id.; mord. 
lopa blatt, laub (1, MUSz. 683. 1.) alakokat. Az tehát, hogy az 
oroszban és lengyelben is vannak hasonló alakok, nem lehet más 
mint ugor nyelveknek, talán épen a magyarnak hatása. A lengyel
ben külömben is több magyar szó található, az oroszhoz pedig, 
ha más nem, alkalmas közvetítő nyelvűi szolgálhatott a kis-orosz 
vagy a rutének nyelve is. Az sem teheti a dolgot kétessé, hogy a 
szláv alakok végén gutturalis hangot találunk; efféle eset nem 
épen példátlan : így felel meg fattyú-nak facuk, kutya-nak kucak, 
sőt sor-nak is sorok. Továbbá vegyük figyelembe, hogy a magyar 
hosszú zárt véghangzókat egyéb esetekben is egy végző spiránssal 
adják vissza a szláv nyelvek, t. i. -ov,-ev szóvéggel s hogy a gutturalis 
spiráns itt épp ily szerepű lehet (v. ö. erre nézve Dankovszkynál 
és Leschkánál hatok batú, battyú és kotyuha kutyó). De még mind
ezeken felül van egy hangtani körülmény, mely a magyar alaknak 
szlávból való származtatása ellen döntőleg nyilatkozik, t. i. az, 
hogy a magyar szóban nincs nyoma a szláv végső % hangnak, 
mely egyebütt fenn szokta magát tartani; azaz hogy nem mond
juk a többesben s egyes accusativusban : lapuhok, lapuhot (mint ez 
pl. történik a szláv méh'h (cseh mech), m/hhh, pyh (cseh puch), 
*drhhrb, pVbhh (csehpléh), orosz potroch szavaknak megfelelő magy. 
méh, moh, pih, doh, peleh, potroh másaiban: v. ö. méhek, mohot, pi
hés, potrohon, peléhes, pelyhes stb.). 

48. l á p MUSz. 736. — horv. lap weicher boden, wásseriger 
boden, moorboden, quellboden Fii.; szerb lap id., lapav mo-
rastig Pop. 

49. * l á t ó der seher (aufseher); MUSz. 738. — horv. latov 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. fi 
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aufseher bei der maut und überfuhr, zollbereiter, überreiter Fii.; 
szerb latov id. Pop. 

50. l ó g ó das beipferd; MUSz. 764. — szerb logov beispan-
nerpferd, freigerinne bei der mühle Pop.; horv. logov id. Fii. — 
rut. logosnyj lógós Csop. 

51. 1 u g a s laube, MUSz. 773. — szerb lugoska grosse wein-
ranke Pop.; horv. lugoska eine grosse weinrebe, die sich an háu-
sern, báumen hinaufrankt Fii. Nem függ vele össze a szerb-horv. 
lug forst, wald, hain, gehölz, rohr, röhrig Fii., mint ezt Dank. 
hiszi s tőle Miklosich átvette. 

52. m a j d MUSz. 634. — bulg. maj fást: beh maj na gri£i> 
ich besorgte fást Miki — rut. maj aliquanto: maj bilsyj aliquanto 
major, maj£e fere. A végső mássalhangzó elkopására nézve v. ö. 
csalárd és szlov. caler homo fraudulentus. 

5 3 . * m e r e d ő , m e r e g g y ő , m e r e t t y ű , (meringlő): rúdra 
kötött zsákháló Simái; azon zsákforma háló, melylyel a halat 
a bárkából kiveszik, kimerítik; MUSz. 655. — horv. meredov 
(in Baranya) der fischhamen Fii. ; szerb meredov id. E szónak a 
mer- igével való összetartozása alig vonható kétségbe. 

54. m é r ő metzen, kübel, MUSz. 657. — szerb merov ein 
getreidemass von 80 oka im Bánat Wesz.; id. metzen Pop. 

55. m é r t é k MUSz. 657. — mertük mensura Jambr.; szlov. 
mertük massstab, richtschnur Wesz.; szerb mertik mass Pop.; 
horv. mertük landmass, mertik weindeputat Fi i . ; ó-szerb mertik'h 
hlébnyj i vinnyj Miki., mirtuk glagol. Miki. — A ruténban csak 
mires mérés, de a szláv nyelveken át eljutott az új görögbe is 
•xspuxóv alakban. Alapszavát hibásan tartja Miklosich szláv erede
tűnek, 1. erre nézve MUSz. 617. 1. 

56. m ű h e l y MUSz. 684. 160. — szerb mijol'werkbank 
Pop. Wesz.; horv. mijol' id. Fii. 

57. n y u s z i zobel MUSz. 454. — szlov. nust zobel Kleinm. 
Dankovszky ismeri a vendben is mását. 

58. o r s z á g , HB. u r u z a g MUSz. 966. — dalm. ruszag 
ország Verancs.; ország regio, orszachki provinciális Jambr.; szerb 
rusag staat, geleite Pop.: horv. rusag die provinz, region, rusacic 
eine kleine provinz, orsag land Fii. —• rut. orsag, arsag ország, 
országút Csop. 

59. ó r i á s MUSz. 966. — orias gigás Jambr.; horv. orijas 
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riese, hüne, koloss, recke, orijasica riesin Fii.; szerb orijas id.; 
szlov. orjak riese, orjina riesin, orjaski riesenartig Kleinru. — 
A különös alakulású szlovén szókra nézve 1. a szürke czikket, 75. 
szám alatt. 

60. r á a d á s MUSz. 668. 779. — szerb rados aufgabe, zugabe 
Wesz. Pop.; horv. rados nacblass, erlassung, zugabe, aufgabe, 
drangabe, rabat Fii. — radas id. Csop. 

61. r e m e k , r e m e k : mester-remek specimen opificii (MUSz. 
698.). — horv. remek meisterstück, meisterwerk Fi i . ; szerb remek 
id. Pop. 

62. r o j t MUSz. 718. — szerb rojte faltén, fransen, Pop., 
Dank.; horv. rojte garnitur, troddel, fransen, quasten, tressen, 
rojtica quástchen, rojtast fransig. Ezekhez tartozik valószínűleg 
e növénynév is : rojtas kragenblume Fii. — rut. rojta franse Csop. 

63. r o v á s MUSz. 710. — dalm. rovás rovás Verancs.; 
rovás crena Jambr.; horv. rovás kerbe, kerbholz, einschnitt am 
ohr (z. b. des schweins als kennzeichen), ohrmal (na moj rovás auf 
meine gefahr, auf meine rechnung), rovasac kerbezahn, rovasne 
das gekerbe, zeichnen, markiren, rovasiti kerbeln, rovasiti uho ein 
ohr schlitzen Fii . ; bzerb rovás, rabos id. Pop.; szlov. id. Kleinm. 
— rut. ravas id. Csop. 

64. s a j t ó MUSz. 337. — szerb sajtov schraube Pop.; horv. 
sajtom (!) id. Fii. 

65. s a r k MUSz. 338. — szerb sarké türangel und tür-
band Pop., Wesz.; horv. sarké id. Fii. — rut. sarka id. Csop. 

66. s e k é l y , c s e k e untiefe, vadum MUSz. 347. — horv. 
seka untiefe Fii.; szerb seka id. Pop. A kezdő mássalhangzó elvál
tozására nézve v. ö. sor (azaz sor) és szerb sura reihe. 

67. s o k MUSz. 358. — szlov. sok haufe, eine ziemliche an-
zahl; vend sok id. Dank. 

68. s o r reihe, loos MUSz. 359. — horv. sor gasse, sorak 
loos Fii., Wesz.; szerb sor, sorak id., süra reihe, süra drva reihe 
klafterholz Fii. — rut. sar id. Csop. 

69. s ő r e gemástetes rindvieh. MUSz. 362. — horv. siraj ein 
ochs mit weit auseinander laufenden hörnern Fii.; szerb siraj id. 
Pop. Itt a jelentós leírásában a szótárírók nyilván a sir, sirok breit 
szóra lehettek tekintettel. 

• 70. s z a b ó MUSz. 269. — szerb sabov schneider Pop.; horv. 
6* 
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sabol id. Wesz.; sabov schneider für gröbere arbeiteu, sahovka 
die schneiderin Fii. A szlovénban a közkeletű krojaé mellett a 
»szabó» kifejezésére ez alak is divik sambol schneider Kleinm. 
Ebben alig tarthatjuk az m hangot egyébnek, mint afféle járulék 
mássalhangzónak, minő pl. van az eplény szó tájdivatú empleny, 
vagy a pázsit-inak pázsint alakján, v. ö. szláv oplin és paziti (1. Nyőr 
VI. 448). Magyar nyelvrégiségnek semmi esetre sem tekinthet
jük : v. ö. ugor alakjait vog. sup, sup, osztj. sub, mord. sápi-, lapp 
cape- (1. MUSz. 263). — rut. sabüv id. 

71. s z á l l á s herberge, gasthof MUSz. 276. — szerb salas 
maierhof, fruchtscheuer Pop.; horv. salai meierhof Fii . ; szlov. 
salasuvati habitare Miki. —• rut. salai quartier Csop. 

72. s z á r , pl. csizma szára MUSz. 279. — szerb sara stiefel-
röhre; horv. sara stiefelschaft, pumpenstiefel, pumpencylinder 
Fii . ; sare, sári plur. id. Kleinm. Wesz. — rut. sara id. Csop. 

73. s z i g e t ; Be. szeget insula MUSz. 285. — Leschka sze
rint „sziget derivatur quidem in gramm. Debr. a radice szeg, szeget 
•postesk sziget; sedgentes slavica?, ututosírowhabeant, etiam dicunt 
sziget, . . . szyhot". E két alakot Dank. is ismeri. — rut. sihat 
insel Csop., tót sihot' (Jancs., Loos). 

74. s z u r d é k engpass, ofenwinkel, schlupfwinkel. MUSz. 
312. — szerb surduk hohlweg Pop. Wesz.; horv. surduk die berg-
riese Fii. «etiam slavi dicunt szurdek, szurdjk, szurdok" Lesch. — 
rut. surdék winkel Csop. 

75. s z ü r k e MUSz. 329. — horv. surkast graulich Fi i . ; 
Wesz.; szerb surkast id. Pop. ; horv. surkac (konj) braunschimmel, 
surka ein brauner rock |j sur braun, blass (v. d. farbe), dunkelgrau, 
surina brauner rock, bauernrock, surinae brauner rock, art man-
tel Fii.; szlov. sarka ein oberkleid der südslaven. — Kétségtelen, 
hogy mindez alakoknak alapszava azon sur névszó, mely hang-
belileg teljesen megegyezik a magy. szürke alapszavával (v. ö. szűr
szabó sur sabov, ménös menüs, gödör gudura) s mint a « b l a s s , 
d u n k e l g r a u » értelemből a surkast«graulich», a surkac «schim-
mel» jelentéséből kitűnik, jelentésbelileg is. Itt nyilván kölcsön
zéssel van dolgunk, csak az a kérdés, melyik nyelvben kelljen a 
szót eredetinek tartanunk ? Első tekintetre a szlávság részére Ítél
nők oda az ősibbséget; itt van még a származék mellett a szónak 
alaptője is, míg a magyarban csak is továbbképzésében fordul 
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elő; azután meg a szlávság amúgy is adott már egyéb színnevet 
is a magyarnak, minő a barna szó a rós, róska (rötlich) s milyen 
valószínűleg a piros is. De vizsgáljuk az ü<?yet kissé közelebbről. 
1. A magy. szürke szónak ugor etymologiája egyike azoknak, 
melyekhez a legcsekélyebb kétség sem fér; társalakjai az osztj. 
sur grau, zürj. g'or id., lapp cuorkok id. hangbelileg s jelentésileg 
teljesen megfelelői; 2. míg a magyar szürke, habár csupán e szárma
zékban is, az egész nyelv területen el van terjedve s szölke, szőke 
teljesen megfelelő mellékalakja is van (v. ö. szökellik az ég e. h. 
virrad, Szolnok vidékén); azalatt a horv. sur még csak legköze
lebbi testvérdialektusaiban, a szerbben és szlovénban sem mutat
ható ki s még kevésbé a távolabbi, északi szláv nyelvekben, pl. az 
oroszban. Nagyobb területen — s ezen is csak a szerbet ós horvá
tot értve — csak a képzett surka és adjectivuma surkast «grau-
lichw ismeretes,1) mely körülmények világosan arról tanúskodnak, 
hogy valójában a magy. szürke ment át a déli szlávságba; de itt 
a l á e s e t t a z a n a l ó g i a h a t á s á n a k , a mennyiben eredeti 
alakjának és jelentésének megtartása mellett, mellékalak gyanánt 
egy dialektus több más hasonló, párosan (kicsinyítő képzővel és 
a nélkül) előforduló alakok mintájára az elvont sur tőszót is alkal
mazásba hozta. Az alapszóknak ily elvonása nem tartozik ucyan 
a szokottabb jelenségek közé, de megbizonyúl az néhány a szláv-
ból átjött magyar kölcsönszón, pl. npalaczka poloska szón,«mely
nek tájbeszédileg rövidített palacz, palacz-féreg mása is divatozik, 
úgyszintén ezeken: poszáta, porzsáva pipacs, pizsitnek, permete, 
melyekből a posza,poszka,porzsa, pip,pizsit és permé alakok elvon-
vák» (Nyőr X. 342.). Ilyen a szlov. hasek nutzen, az általános déli 
szláv hasén : haszon alak mellett (1. 37. czikk), oroslavnica : oroslan 
mellett és végűi ilyennek mutatkozik az is, hogy a világosan ugor 
eredetű óriás szó, mely az egész déli szlávságban csak orijas alak
ban ismeretes, az egy szlovén dialektusban még orjak ós orjina 
alakokban is fordul elé (1. az 59. czikket). 

76. s z ű r s z a b ó MUSz. 269. — szerb, horv. sursabov grob-
schneider. 

77. t e h e r , t e r h MUSz. 210. — terh onus Jambr.; szlov. 

*) Nem vehető itt tekintetbe a szlovén surka; mely Kleinm. szerint 
«ein oberkleid der südslaven», e nyelvben csak mint horvát kölcsönszó él. 
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terh last, ladung; horv. terah last, fracht, teret last, fracht, fracht-
gut, beladung, beschwerlichkeit, z. b. bez tereta unbeschwert, last-
frei, javni tereti öffentliche lasten stb., teretan beladen, belastet 
Fii . ; szerb teret, teretan id. Pop. E szónak kétségtelen magyarsá
gát a szláv ellenében Halász Ignácz mutatja ki (Nyőr X. 352.). 
Bizonyításához hozzájárulunk még azzal, hogy a magyarban (Szat-
már vidékén) él még egy alak, mely a rokon nyelvi vog. tarvit, 
finn tcirkea, cser. serge, osztj. tágért alakokhoz közelebb áll: ez a 
tergenyős szó, melynek tergenye alapszavát is ismeri Leschka s 
mely (Nyör X. 441) így van magyarázva: «megrakodott, pakkos.» 

78. t o l v a j MUSz. 231. — tolvaj praedo, latro, tolvajstvo 
praedatio, latr.->cinium Jambr.; szlov. talovaj, tolovaj ráuber, toló-
vajka ráuberin Kleinm., tolvaj razbojnik, lupez, hajdúk Wesz. ; 
vend tolovaj id. Dank. Miklosich a török tolvaj dieb, ráuber szótól 
származtatja, holott ez kétségtelenül újabb időben átment ma
gyar kölcsönszó (Zenker szótára is magyarnak jelzi). 

79. t ö l c s é r MUSz. 214 .— szerb tocir trichter Pop. — 
rut. tivéarj id. Csop. Képzésére és a tölt- igével való egybetarto-
zására nézve 1. Halász «Kitkább és homályosabb képzők» (Nyör 
VII, 62); v. ö. még tötike lihu (Somogym.) Nyör X, 477. Nincs köze 
tehát a szláv tociti schenken, einschenken igével, melytől külöm-
ben a magy. tölcsér hangalakja sem volna magyarázható s mely 
ellen az is szól, hogy a szláv tocir csakis a szerb nyelvterületen 
ismeretes. 

80. t u n y a fául, tráge, MUSz. 232. -— szerb turiav stumpf-
sinnig, blöd Pop.; horv. tunav id., tunavost stumpfsinn Fii. 

81. t ü n d é r die fee MUSz. 221. — szerb tindir-grad zau-
berschloss Pop. Képzését s a tűn igével való egybetartozását 1. 
Halász »Brtk. képzők» czikkeben (Nyör VII, 62.). Budenz való
színűleg a török tün- «fenylik, ragyog»-ra való tekintetből a magy. 
tűn- igét kihagyta szótárából, holott igen világosan tűnik elénk 
mint mom. képzése azon ugor tggs- «fényleni» igének, melyből a 
teként-, tet-, tetsz- magyar képzések is valók s annál kevésbé tart
ható kölcsönvételnek, minthogy tündököl, tünedez, tünet PP. rit
kább képzései is vannak. Ilyeneket a török kölcsönvételeknek 
határozottan kimutatható igéken nem találunk; úgy hogy a török 
tün- igével való viszonya, mint sok más esetben, legfeljebb csak 
ősrokonságinak tartható. 
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82. ú r MUSz. 966. — óbulg. úrt «vv7ahrscheinlich dominus: 
sarakinstii urove bell. troi. 18. 36. urove grhcstii 23. 25. urove 
gnctii 36. 37. sest~b urovb gr'béhskyh'b urove grhcstii 37. 40. velma-
ziei urove 40.» Miki. (Slav. elem. im Magy.) 

83. v á g á s , kerék-vágás MUSz. 583. — horv. vagas spur, 
geleise Fii . ; szerb vagas geleise, vagasliv voll geleise Pop. — rut. 
vagas holzschlag Csop. 

84. v á g ó , vágó-kés MUSz. 583. — szerb vagov art wiege-
messer, fig. dumm, tölpel. Pop. Wesz. — rut. vágókés hackmes-
ser Csop. 

85. v á p a lacuna MUSz. 736. — ószláv vápa stagnum Miki. 
— rut. vápa pfütze Miki. Ez adatokat Miklosich a magy. vápa 
szlávságának bizonyítására hozza fel; de nézetének ellene szól a 
kétségtelenül hozzá tartozó lá,p alak s ennek rokonnyelvi másai; 
továbbá hogy a vápa jelentése tágabb körű, t. i. annyit is tesz, 
mint «höhlung», pl. a kanál vápája. 

86. v a r g a MUSz. 595. — szerb vorga sutor Mikal. — rut. 
varga gárber Csop. 

87. v i r á g MUSz. 6 1 8 . — szerb verak alchemilla vulgá
ris Pop. 

88. v i r r a s z t ó vigil MUSz. 619. — virosztov vigil Jambr., 
virostov nochni Bell. 

B) M a g y a r szók az ugor e r e d e t k r i t é r i u m a i nélkül.1) 

a) Ige. 
89. c s a l . —szerb calovati decipere Mikal. — rut. calavati 

id. Csop.; Magyar eredetét mutatja két képzőstül átment szár
mazéka is, a csalárd és csaló. 

b) Névszók: 
90. b i r s ág geldstrafe. — birsak multa, mulcta, birsaéim 

mulcto Jambr. 

> x) Azaz olyan magyar szók, a melyeknek ugor eredete egyelőre még 
nincs biztosan kimutatva (a melyeket jelesen Budenz «Magyar-Ugor-Szó
tárat) még nem vehetett föl). Igazi magyarságukat, legalább a szláv ellené
ben, részint képzésük, részint egyéb, főleg bangalaki momentumok mutat
ják meg. 
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91. b o k o r gebüscb, bund, strauss. — borv. bokor das bü-
fechel, bokor od cvieéa blunienstock, staude, bokor énje die bestau-
<lung, hokoriti sich bestauden, bestocken, bokornaca staudgewáchs 
Fii. ; szerb bokor büschel, blumenstrauss, bouquet, staude, bokoriti 
sich bestauden Po]3. — Teljesen magyaros képzésű szó, épp ugy 
viszonylik a bog névszó alapjául szolgáló ugor bsgs- igéhez (MUSz. 
488.) mint a kimutatható ugor sBgs-h.oz a csokor, v. ö. még batyu 
ós butyor; ezenkívül van még egy ritkább származéka is, mely ma
gyarsága mellett szól: bokréta e h. *bokréka v. ö. csukorék innen : 
esukor. Tekintetbe veendő még a magyar jelentós szélesebb köre 
is, v. ö. bokrot kötni és bokros ló. 

92. c s a l á r d . — chalaren astutus, cluúaria fraudulentia, 
dolus, astus, chalarim fraudo, chalarno fraudulenter Jambr.; szlov. 
i-aler homo fraudulentus Miki., calaren eitel, leér, calarija, calarnost 
eitelkeit, leere Kleinm. Képzésének magyar voltát Halász fejtegeti 
Nyőr. VIII, 293.1. 

93. c s a l ó . — szerb calovno dolose Mikal, szeib t'alov dumm-
kopf Pop.; horv. calov budala: narr, thor Fii. — rut. calüvnyj 
csaló. A régibb «dolosus» értelemnek mai «narr» jelentésre való 
átmenetelét a szlovén calaren «eitel, leer» értelme világosítja meg. 

94. c s o n t . — szlov. cunta knochen, cuntovina knochenteil 
Kleinm.; vend cunta id. Dank. A szó alakja, jelentése, elterjedési 
köre egyképpen a szláv eredet ellen szól. 

95. f a t t y ú . —fachuk nothus, spurius Jambr. ; szlov. facuk 
bastard uneheliches kind Wesz., fotiv id. Miki. — rut. fat'füv id. 
Csop.,faiŰv famulus Miki. A szónak szláv eredetével a kezdő ajak
hangú spiráns ellenkezik. 

96. g o m b knopf, knoten.—gumb nodus gumbar nodifex 
Jambr. ; szlov. gumb, gumba knopf, gumbar knopfmacher, gumbati 
knöpfeln, gumbnica knopfloch Kleinm.; horv. gumb der knopf, 
gumbaca spánnadel, gumhacnak brief (von stecknadeln), gumbar 
schnürmacher, gumbnica stecknadel Fii . ; szerb gomba geschnürter 
knopf, gombár knopfmacher Pop. Miklosich mind e szókat az 
új-görög xopL7rí, XÖD[JL7TÍ szóból magyarázza, holott ennek ily alakot 
kellett volna felvenni a szlávságban * kumpia, v. ö. oszmanli 
bicki, deli, harami és szláv bickia, delia, haramia. Más részről a 
magy. gomb alig választható külön magashangú páriától, a, gömb 
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szótól, melynek pedig gömbölyű, gömbölyeg stb. magyaros képzései 
vannak. V. ö. még gömbölyít és gömbölyít. 

97. g ö d ö r grube; tal (csángó: Ny őr. X. 154). —horv. 
gudura gebirgspass, die schlucht, bergschlucht (gudura medu stie-
nami felsental) Fii . ; szerb gudura enges, tiefes tal, schlucht Pop. 
Csak a magy. gödör alak változhatott a szlávban gudura-r&; mert 
szláv gudura a magyarban is csak godora maradt volna, v. ö. 
csutora és szláv cutitra, kusziora és szerb kustura, poltura és szláv 
poli, vhtora. 

98. g y á m támasztó, erősitő, tartó rúd; vormund. — horv. 
dam querholz am boden grosser wannen; szerb d'am id. Magyarsá
gát a ritkább képzésű gyámol főnév (pl. gyámoltalp, gyámolt vet) s 
gyámolít származéka bizonyítja, melyhez még a magyar jelentés 
szélesebb köre is tekintetbe jöhet. 

99. g y e n g e schwach, zárt (diai. génge).—gingav tener, 
debilis Jambr. ; szlov. gingav, gingavast schwáchlich, kraftlos 
Kleinm.; horv. gingav id.; zárt, hácklig, dösig, pimpelií, tráge, 
gingavac schwáchling, zártling, gingavost schw^chlichkeit, hák-
ligkeit, trágheit. Fii . ; szerb gingav tráge. Pop. — rut. d'englyvyj. 
Magyar eredetét bizonyítják az egész magyar nyelvterületen hasz
nált, eredetibb gyenge alak s a csupán ennek megfelelő zsenge-íéle 
hangváltozás; továbbá e ritkább képzés: gyengéded. Budenz (Ver-
zweig. der ugr. spr. 68. 1.) vog. nemié dünn, osztj. namik szókkal 
y-eti egybe. 

100. h a m i s falsch. — szlov. hamicija hinterlist, hamicen 
hinterlistig, hámisch, hamicnost hinterlistigkeit Kleinm.; horv. 
hamisija malitia Miki. — rut. hamisnyj falsch Csop. Miklosich a 
német hámisch szóból származtatja mind ez alakokat a magyarral 
együtt, de ellene szól a HB. homus adata; a mi pedig a szláv ala
kokat illeti, azok úgy hangzásban mint jelentésben szorosabban 
egyeznek a magyar hamis-Yül, mintsem a német hámisch szóval. 

101. h a n t rasen. — horv. anta markhaufen, antane das 
setzen der markhaufen, antati markhaufen setzen Fii. ; szerb anta, 
antane, antati id. Pop. — rut. hanta határdomb Csop. Magyar ere
detének kritériuma a szláv szó alakján mutatkozó hangfogyatkozás 
s annak szűkebb jelentésköre. 

102. h i n t ó . — hintov carpentum Jambr.; szerb intov,hintov 
kutsche Pop.; horv. hintov kalesche, kufsche, staatswagen Fii. —• 
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rut. hintüv id. Csop. A magyarban rokon jelentéssel hinta mellék
alakja is van, melytől a denom. hintáz- és hintál- származékok 
erednek. Ezek a himbál- igével együtt az ugor kBge «moveri» (cur-
rere, fkiere) alapigéhez vonhatók, melyhez a na. hajt- «agere» is 
tartozik. Erre a teljesebb hilyinta, hilinta hangalak is látszik 
mutatni, mely ebből válhatott *hijinta, * hajintet. 

103. k á b a blödsinnig, dumm. — szerb t'aba dummkopf Pop. 
Szláv szókezdő ( sohasem válhatik a magyarban k-rá, mig az ellen
kező eset, hogy t. i. egy szókezdő k a szerbben t'-vé változott, 
számos analógián mutatható ki. (1. fentebb 69. 1.) 

104. k e n ő c s salbe, schmiere. — horv. keúaca die wagen-
schmiere, die zwischen der achse und nabe sichtbar wird FiL 
Wesz.; szerb keúaca id. Pop. — rut. keúőc, sakerkenöc Csop. V. ö. 
ken-} kendő. 

105. k o m p fáhre, überfuhrplátte, fáhrkahn. — szerb 
kompa fáhre Pop.; horv. kompa fliegende, schwimmende brücke 
Fii. A szláv véghangzónak hiánya a magyar alakon mutat a 
magyarból való kölcsönvételre. 

106. k o n t y haube, schopf. — szerb kond'a zopf Pop. A 
szláv alak csak igen kis nyelvterületen ismeretes és jelentés tekin
tetében is sokkal speciálisabb a magyarénál. 

107. l o p ó dieb; héber. — horv. lopov schurke, schelm, 
kujon, schlechter kerl (lopov svih lopova ausbund aller schelme), 
lopovstvo schelmerei, dieberei, lopovstina id. Fii . ; szerb, lopov, 
lopovstvo id., lopovluk, lopovstina diebstahl. V. ö. lop-. 

108. m e z ő . — horv. mezevo die au Fii . ; szerb mezevo wei-
tes féld. Pop. E szó magyar származásának egyetlen kritériuma, 
hogy a szlávságnak csak aránylag kis részében ismeretes. 

109. m é n e s stuterei. — szlov. konski menüs equaria Habd. 
— rut. mineé Csop.V. ö. mén. 

110. s á n t a . — santav claudus, santam claudico, éantanye 
claudicatio Jambr.; szlov. éantati hinken, krumm gehen, santav 
hinkend, krumm, santavec hinkender, santavost krummheit 
Kleinm.; horv. éantati, santav, éantavac, santane id. Fii.; szerb 
éantati, éantav, éantaúe id. Pop. Leschka azt irja róla, hogy «pieris 
gentibus slavicis usitatum est, inprimis in Hungária; sed neque 
Bohemis, Russis, Moravis atque Polonis ignotum» ; de orosz szó
tárban, mit itt különösen számba kellene vennünk, nem találtam 
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s Miklosicb sem boz fel rá adatot összeállításában, noba e szót ő 
is idegennek tekinti a szláv téren. Tekintetbe veendő itt az egészen 
magyaros szóvég s azon körülmény, bogy a szlávból átjött santav 
alak a magyarban csakis sántó-vá lett volna. (L. NyőrVIII. 102.1.) 

111. s í p . — sip tibia Jambr. A szlovén nyelv társdialek
tusai sem ismerik már e szót s ez magában véve elég kritérium 
idegen eredetére; de számba vehető még, bogy van egy ugor ssg„-
«sonare» ige (magy. szó), melyhez a sipog-, sipít- igék mint momen
tán képzésű származékok csatlakoznak (v. ö. hagyap-, ülep-); úgy 
hogy a síp szó ép oly képzővesztett nom. verbale lehet, mint híd, 
gond stb. V. ö. sipos czikkét. 

112. s i p o s . — sipns tibicen Jambr. Az hogy a sip szó 
mellett határozottan magyar képzésű SÍJJUS alak is előfordul, szin
tén erős bizonyítékot szolgáltat e szók magyar eredetére nézve. 

113. s z a t y o r handkorb. — szerb satura brodkorb Pop. 
Hangzására nézve egyezik a butyor szóval,melynek szintén hasonló 
butura alak felel meg a szlávban; 1. 94. szám alatt. 

114. t e l e k grundstück. — illir talek telek Dank. — rut. telek 
id. Csop. Dankovszky adata nem fordul elő egyéb szótárakban s Mik
losicb sem ismeri; J) ebből nyilván következik, hogy ha egyálta
lában használatban van az illir nyelvekben, csak igen kis körben 
lehet ismeretes s így vele szemben a közdivatú magyar szót sem
miesetre sem lehet szlávból eredt kölcsönszónak tartanunk. 

115. t o t y a plurnp, tráge, fául. — horv. tuttav tráge, 
unkundig Fii . ; szerb tuüav id. Pop. Magyaros képzést tüntet fel s 
alapszava is összevethető azon ugor taga «stare, cessare» igével, 
mely az észt togu tráge, schláfrig szóban, továbbá a lapp tokkones-
inutilis, finn tuhma stupidas, magy. tohonya, tunya, gyáva alakok
ban maradt fenn (1. MUSz. 232.) 

116. v á r festung, burg .— var castula Bell.; bulg. vari 
(plur.) turris Miki. A ritkább képzésű várad, várda bizonyítják 
régi elemnek a magyar szókincsben. 

117. v á r o s . — váras civitas, urbs, váraska hisa praetorium 
Jambr.; dalm. varos varos Verancs.; szlov. varos stadt Kleinm.; 
horv. varos id., varosáé stádchen, varosance stadtkind, varosanka 

*) E szót t. i. felhozza a kölcsönvótelek közt, de csak rutén alakját 
említi. 
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stadterin, városié, varosica stádchen Fii . ; szerb varos, varosica, 
városka, varosanka id. Pop.; bulg. varos Miki. — rut. varoé 
id. Miki. 

118. v á r m e g y e komitat, gespanscliaft.—szlov. varmeda 
gespansehaft Kleinm.; horv. varmedija, varmeda komitat, gespan
scliaft Fii . ; szerb varmeda id. Pop. 

C) I d e g e n e rede tű magya r szók. 

a) Török eredetűek: 
119. á r o k der graben, kanál. —járek vallis Jambr.; szlov^ 

jarek graben, wiesenfurche Kleinm.; szerb jarak graben, jalak 
graben, kanál Pop. — csag. arik kanál Yánib.; oszm. arug graben 
Zenk.; kojb. érek riss, spalte Cast.; oszm. jaruk spalte, furche, 
ritz, wunde Zenk.; kaz.-t.ji/nA: hasadék, repedés Bál.; v. ö. köz
török jav- hasít. —Nem tekinthető a magy. árok kölcsönvételének 
a szlov. jaruga bergschlucht, graben Kit-inni.; szerb-horv. jaruga 
id. Pop. Fii., melyek alkalmasabban felelnek meg az oszm. arug 
alaknak.1) 

120. bá j incantatio, mágia PP. —ószlov. bajati incantare, 
fabulari Miki.; újszlov. baja zauber, reiz, loos, bajati zaubern, löseln, 
fabeln trzáhlen, bajavec zauberer, bajaven, zauberisch, gauklerisch, 
reizend, bajilo zauberstoff, zaubermittel Kleinm.; horv. baj die 
mythe, márchen. baj reiz, anmut, kinderschrecken, bajáé zauberer, 
besprecher, bajalac beschwörer, zauberer, bajalo id. (magy. bájoló? 
v. ö. mazalo anstreicher), bajane das zaubern, bajati fabeln erzáh-
len, baján, bajevan mythisch, fabelhaft Fii . ; szerb bajati, bajane, 
baján, bajáé id. bajka fabel. — csag. baj varázslat, bűbáj, turkom. 
böjü, biijü id. Vámb. Az osznianliban csak származókalakokban 
(bajii-, bajgin, bajUs) s tovább fejlődött «ohnmacht» jelentéssel 
fordul elő, minélfogva közvetlen török kölcsön vételeknek a szláv 
alakok nem tekinthetők. De a magy. báj sem tartható szláv ere
detűnek, mint Miklosich állította ; mert míg a magyarban már a 
legrégibb emlékekben előfordul a bájos névszó s az összeforrt 

1) S nem jaruk-nak, mint Miki. hiszi; mely bár rokon az arug alak
kal, mégis speciálisabb jelentésű s értelme nem «árok», hanem «hasadék 
vágás, seb ii. 
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büvösbájos ikerszó, az ószlovénben, honnan pedig kölcsönszavaink-
nak legnagyobb részét vettük, csak bajati igei alakja található, s 
nem egyszersmind a *báj névszó. Ellene szól a szláv kölcsönvótel-
nek a teljesebb, mai déli szláv baja alak is, melyből a magyarban 
csak is baja vagy bája hangzású szó váihatotí; volna, minélfogva a 
szó vándorlásának útja csak is úgy képzelhető, hogy a keleti török-
ségből a magyar, ettől a szláv vette át. 

121. b á t o r tapfer, kühn. — batriv audax, animosus, batri-
vost audacia, animositas, batrivo animose Jambr.; horv. batriviti 
mut einflössen, ermuntern Fii . ; szerb batriti aufmuntern Pop. — 
csag. batir tapfer Vámb.; kaz. batir bátor, hős Bál.; ujg. batur 
brav, tapfer Vámb.; csuv. pattlr, pader CHJILHLIM, repoíi erős, hős; 
v. ö. mong. bayadur hős. 

122. b á t o r : ám-bátor. — bátor omnino, sane Jambr. 
123. b á r — bár saltem, dummodo, barem saltem, dum -

modo Jamb.; szíov. bar, barem wenigstens, mindestens Kleinm.; 
horv. bar, barem, barema wenigstens, mindestens, wenn schon; 
bar si ?nu kazao du wirst es ihm doch gesagt habén Fii . ; szerb 
bar wenigstens Pop. V. ö. bátor. 

124. b é l y e g , billeg kennzeichen, merkmal. — dalm. biligh 
bileg Ver.; ószlov. bélegi> signum Miki.; ujszlov. bil'eg, bilega 
kennzeichen, merkmal bileziti anmerken, bezeichnen, notiren, 
bileznik nofcar Kleinm.; bil'eg zeichen, merkmal, stempel, bileg 
prema viednosti wertstempel, nóta, postzeichen, marké; bilega 
abzeichen, ein weisser fleck, listovna bilega briefstempel, bilegovati 
bestempeln, bilegovati bezeichnet, bilegovina stempelgeld Fii. ; 
szerb belega, belegovina id., beleziti bezeichnen, belezene das auf-
zeichnen, bele&nik notar, beleska anmerkung im buche. — csag.. 
bilgü jel, bélyeg Abus.; oszm. bilgü zeichen, merkmal Zenk.; ujg. 
belkii jel, nyom Vámb.; jak. belüi zeichen, keonzeichen Böht.; alt. 
pilek 3Haia>, 3a^aT0KT>: jel, felpónz Alt. gramm; csuv.palla 3HaKi>r 

npHM^Ta, KneiÍMO : jel, bélyeg Zoloi; v. ö. tör. bil- «tudni». A szláv 
alak nem lehet az oszmán-törökből való, mert annak bilgü szava 
a szlávban csak bilgija hangzással lehetne meg. A magyar közve
títést a csuvas palla alak is megerősíti, mely nyilt véghangzójával 
a többi törökség bilgü alakja ellenében épen egy régibb *beleg,. 
*belek-re utal, a milyent az altáji dialektusban (v. ö. pilek) meg is 
találunk. A csuv. palla véghangzójára nézve v. ö. csuv. pola hal ós 
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tör. bálik, yürá fark és kujruk, tupra föld és toprak, ora láb és atak, 
azok, ajak; továbbá, hogy a magy. sereg a csuvasban sara, 

125. b ó r (urbér, papi bér) zins, dienstlohn. — dalm. bir bír
ság Verancs.; szlov. bir, bira abgabe Kleinm.; horv. bira steuer, 
abgabe, pfarrzehent, grundzins Fi i . ; szerb bir abgabe, steuer Pop.; 
bulg. bir id. Miki. — rut. byr census Miki.; — csag. birgu ado
mány, adó Vámb.; oszm. vergü gabe, geschenk, steuer, zollZenk; 
*bere: kaz. biráse (3. szem.) adósság Bál., oszm. ver esi credit, über-
gabe, überlieferung; jak. berik geschenk, biári das gebén, gabe 
Böht.; alt. perü ^api., jKepTBa adomány, áldozat Alt. gramm.; 
csuv. paru MHJIOCTBIHH alamizsna, adomány Zolot. — V. ö. tör. ber-
adni A kezdő média csupán a keleti töröksógben ismeretes, minél
fogva a déli-szláv nyelvekbe csak is magyar közvetítés útján ke
rülhetett. 

126. b é r e s mietling, knecht, ackerknecht. — birus boarius 
Jambr. — rut. béres id. Csop.; — v. ö. bér. 

127. c s i k ó s pferdehüter. — szerb cikos aufseher der jun-
gen, ungezáhmten pferde auf der heide Wesz. Pop. — rut. cikos id. 
Csop. — csuv. üga, tiga ĵKepeőeHOKT. csikó Zolot.; jak. tii cin fül
len im zweiten jahre Böht.; alt. taj 2 éves csikó Alt. gramm.; 
kaz. taj id. Bál.; oszm. taj füllen Zenk.; csag. tája kalb Zenk. 

128. c s o p o r t , c s o p o r ein erdklos, eine erdscholle, csoport-
gyülekezet eine rotte, versammlung. PP. — horv. copor die herde, 
horde, trift, rotte, rudel; copor cigana zigeunerbande, c. svina eine 
schweinherde, na copore rudelweise Fii . ; szerb copor eine herde 
vieh Wesz. Pop. — csag. copor gomoly, rakás, coporos- egy rakásra 
jönni. Az oszmanliban nincs meg e szó, tehát csak magyar köl-
csönvétel lehet; hiszen a magyarban teljesebb hangalakkal és 
jelentéskörrel is szerepel. 

129. e z e r . — dalra.jezero ezer Verancs.; jezero mille Jambr.; 
szlov. jezer id. az eredeti tisoc és kölcsönvett taváent mellett, jezer-
nica zahl tausend Kleinm.; horv. jezero id. Miki., Wesz.; a szerb
ben egy másféle kölcsönszó használtatik e fogalomra, a görög 
eredetű yiljada. —rut . ezerj id. Csop. — perzsa hezar tausend Zenk., 

*) E csuvas alak mindenesetre többet foglal magában, 
mint a köztörök taj s valószínűleg egy dimin. *tajgak kopott 
mása. 
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a mely török úton kerülhetett a magyarba. Bár a perzsa hezár 
az oszmanliban is használatos, a szláv jezero nem tartható ez alak 
átvételének; mert 1) ama szó csak is az irodalmi nyelvben szere
pel ; 2) éppen a nyugati törökséggel közvetetlen, földrajzi érintke
zésben álló szláv népek, pl. a szerb, nem birják szókincsükben a 
jezero szót; 3) hangtanilag egy oszmanliból eredthezar-nak a szláv-
ban ily alakot kell vala felvennie: hezara, ezara, de semmiesetre 
sem változtatta volna kezdő mássalhangzóját j-vé ; mig más részről 
több példa bizonyítja (1. fennebb 69.].), hogj^ átvett magánhangzón 
kezdődő szó elé éppen szokásos a j-nek elibetoldása; a szláv jezero 
tehát csak is a magy. ezer-xiek lehet a mása. 

130. g y a p o t . — gyoput gossipium Jamb. — cs&g.japuk x) 
gyapjú, lótakaró Vámb., oszm. japtd pferdedecke, satteldeckeZenk.; 
csag. japak die zusammengeklebte wolle am rücken des schafes, 
welche als wattá gebraucht wird Vámb.; kún *jabovr jabovli lanatus 
cod. Cum. A szókezdő és végző mássalhangzó változása csakis a 
magyar nyelv területén történhetett meg; v. ö. tör. jin$i és magy. 
gyöngy ; továbbá pamuk és pamut. 

131. gy ö ngy. — gyungy gemma, unió Jambr. —rut. dond'id.. 
Csop. — csag. jin$ü; ujg. jüngü id. Vámb.; oszm.mji, inéi id. Zenk; 
kojb. nindi, nerídí, t'ind'i Castr., kún ingé a gemmi cod. Cum.; alt. 
jinji, inji aceMHyrL id. Alt. gramm. A szláv szónak egész hanga
lakja a török szónak csupán magyar közvetítéséből magyarázható. 

132. h á m kummefc. —hám helcium Jambr.; szlov. ham 
pferdekummet, jochgeschirr Kleinm.; horv. ham id., hamovi pfer-
degeschirr; hamar geschirrmeister, hamiti einspannen, anschirren, 
Fii.; szerb am geschirr des wagenpferdes, ham pferdekummet, 
Pop. — rut. yama id. Csop. — alt. yom apMO iga, yomit 2) XOMVTT> 

1) Á magyar gyapot «bautnwolle» szó jobban megfelel a 
török «schafwolle» értelmű japuk szónak, mint a gyapja, mely 
egy eredeti török japku alakra utal. A gyapjú szóval azonos végű 
borjú azonban bozgu, bozagu alakból ered. 

2) E szó a keleti szláv nyelvekbe kerülvén át, lassanként 
egész Európában elterjedt; tőle valók az orosz yomuth, szlov. 
homot, bulg. hom'ht, szerb homot, cseh homout, lengy. yomat, 
yomato, s valószínűleg ebből a lett kamantai; továbbá középf. 
komat, ujf. kummet. A törökben etymologiája is van, de meg azon-
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hám Alt. gramm.; kaz. kamit lóiga Bál. ; v. ö. tör. kam- kötni és 
magy. kötőfék. Miklosich e szláv alakok s a magy. hám mellett az 
ófelnémet chamo s a közép felnémet kain «zamn» szavakat hozza 
fel, de ezek hangtanilag nem egyeztethetők sem a magyar, 
sem a szláv alakokkal. A magyart illetőleg csak a középfeln. alak 
vehető tekintbe, mert szorosabb érintkezés csakis e kor óta áll fenn 
e két nép között s egyéb német kölcsönszavaink is legfeljebb idáig 
vezethetők vissza; már pedig kam-hó\ a magy. nyelv újabb korá
ban nem igen válhatott hám alak. De a szlávban sem válhatott 
a német alakokból am és ham (hanem a korhoz képest, melyben a 
német kölcsönvételnek történnie kellett hamo vagy hama, kam vagy 
kama. Úgy hisszük nem merész feltevés, ha éppen ellenkezőleg 
fogjuk fel a dolgot, vagyis a német chamo alakban mását látjuk 
egy magyar *yamo-nok, mely a mai hám-ot megelőzte. Erre 
nézve számba vehető, hogy a magyarság Európában való megjele
nésekor, különösen mint lovas nép gerjesztett félelmet s hogy 
ebbeli kiváló ügyessége mindenkor nagy hírben állott. 

133. k a n t á r halfter, zaum. — kantar capistrum Jamb. — 
rut. kantar, kantár] id. Csop. — csag. kantar das kurze leitseil 
Vámb.; jakut yantarga ein riemen, der vom gebiss des pferdes zum 
sattel geht und durch den der kopf bei gebogenem halse in die 
höhe gehalten wird Böht.; mongol yantarga id. Kowal.; v. ö. mong. 
yantarku traben Schmidt. 

134. k a r d . — szlov. kord, kordec, kordéi dolch, degen 
Kleinm.; szerb t'orda, dbrda sábel Pop.; horv. corda sabía Fii. 
— perzsa kard, kard culter. — Az oszmanli népnyelvben a török 
kilig van használatban; ennélfogva a felhozott déli-szláv alakok 
nem eredhetnek közvetetlen érintkezésből. Az éjszaki szláv nyel
vekben ugyan szintén előfordul e szó (orosz ós lengyel kord, litván 
kardos), de ezekben lehet az külön kölcsönvétel szintén török népek 
utján; a déli-szláv nyelvekre nézve, a magyar közvetítés onnan 
világlik ki, hogy a szót még nem találjuk az ószlovénban, sem az 
ójszaknyagati cseb, morva stb. dialektusokban. 1) 

felül pl. a kazáni kamit nem lehet orosz kölcsönszó, mert orosz 
XOMVTT> yomut-nsik maradt volna meg (v. ö. xo3fliiHi> és yozajn, 
X03H és yozd). 

l) "Miklosich a magy. kard szót szláv kölcsönszónak nézi;. 
de 1) az ószlovénban nem mutatható ki ; 2) a déli szláv nyelvek-
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135. k é p bild. — dalm. kyp kip Verancs.; kip icon, imago, 
effigies Jambr.; szlov. kip bild, bildsáule, kipar bildhauer, kipati 
bilden, kipcic bildchen Kleinm.; horv. kip bild, standbild, statue, 
kipac ein kleines bild, kipar bildformer Fii.; szerb kip bild Pop; 
ó-szerb kip vultus, persona. — kojb. kip, kar. kep vorbild, form 
Cast.; ujg. kep form, bild Vámb.; jak. kiáb form, gestalt Böht.; 
oszm. gibi -képpen; mong. keh form, vorbild Schmidt. 

136. k í n . — h o r v . kina marter, peinigung, plage, qual, 
kinac peiniger, kínba plagerei, kiniti peinigen, martern, Fii. ; 
szerb kiniti, kinba id. Pop. — csag. kin kín, gyötrelem Vámb. ; 
ujg. kiin plage, marter, qual Vámb.; kun kin-: kinov cruciatus, 
kinaidilar cruciaverunt, kinadi torsit, kinalip afíligens se cod. 
Cum.; alt. kijin Myieme kínzás, kín Alt. gramm. Mint a kép, úgy 
a kín szó is csakis a törökség keleti ágaiban ismeretes, minélfogva 
csak a magyarság utján jöhettek a szlávba. 

137. k i n c s der schatz. — kinch thesaurus, kinchim orno 
Jambr., kinc schmuck, kincarija verzierung, kincati schmücken, 
zieren, kincnica schmuckkástchen Kleinm.; horv. kinő schmuck, 
zier, kincene das schmücken, zieren, kinciti schmücken Fii., kin-
duriti sich putzen Wesz. — perzsa gen§ schatz, insbesondere ein 
verborgener Zenk. — E perzsa szó az oszmanliban is előfordul, de 
a szlávság mégsem vehette innen által; mutatja az, hogy a kinc a 
törökséghez legközelebb élő szerb nyelvben nem ismeretes ; továbbá 
bizonyítja a kezdőhangokon mutatkozó változás, mely egy a ma
gyar nyelv történetében lefolyt hangfejlődés eredménye, a meny
nyiben a régi emlékek a perzsa gen§ szónak még hűbb kénes mását 
is fenntartották. 

138. k ó r ó . — horv. korov, korovina unkraut Fii.; szerb korov 
id. Pop. — Hogy e szláv szavak kétségtelenül magyar eredetűek, 
bizonyítja a kóró-nak e nyelvben való szélesebb jelentésköre (a 
mennyiben nemcsak gazos kóró van, hanem pl. kukoriczakóró, czi-
rokkóróis) s az egész nyelv területén való használata. De kimutatásra 

ben (a szlovénban is) a korda alak s változatai vannak általá
nosan elterjedve, míg a kord csak egy igen kis vidékre szorít
kozik mellékalakkópen; már pedig e korda alakból a magyarban 
is korda vált volna; 3) hátra volna éjszakiszláv nyelvek hatását 
felvenni, de ez egyéb esetekben nem mutatható ki. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 7 
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szorul, hogy e szó a magyarban is csakugyan idegen, még pedig 
különösen török kölcsönvétel. Vámbéry felhozza «magyar és török 
szóegyezés »-eiben s az ujg. kuruk üres, száraz, csag. kuruk id., 
oszm. kuru id. szókat állítja melléje; de Budenz birálatában azon 
jelentésbeli külömbség miatt, hogy «a magyar szóban lényeges 
fogalom: szár, sarj» elvetette. Azomban kérdés, vájjon ezen mai 
főjelentés nem lehet-e másodlagos, vagyis hogy a kóró szó eredeti
leg kiválólag száraz növényszárakra vonatkozva nem alkalmazta
tott-e csak később egyéb növényszárakra is ? Tényleg a népnyelv 
csakis oly kisebb növények hajtását jelöli vele, melyek nagyobb
részt száraz, lágybelsejű, üres száruaknak mutatkoznak; így van 
bogácskóró, ökörfarkkóró, tengeri kóró, de sohasem nyirkóró, fűz-
kóró, szőlőkaró, még ha magában álló, egyes hajtások is. Márton is 
így fordítja a kórót «der dürre stángel» és Fogarasi is mint első 
jelentést említi ezt «der dürre stángel der pflanzeno; hasonlókép
pen tartja a Tájszótár különösen kiemelendőnek, hogy a «a széke
lyeknél a kóró a plántáknak nemcsak asszú, hanem nyers szárát 
is teszi.» Már csak ezeknek alapján sem lehetne teljesen hibás
nak tartanunk a török kuru száraz és magy. kóró összehasonlítását; 
de a kettő egybetartozásáról teljesen meggyőz bennünket azon 
tény, hogy külömböző tatár nyelvekben elő is fordul a kuru 
száraz szónak ily alkalmazása «száraz növényszár»>-ra; így: csuv. 
/ura cyxaa TpaBa, száraz fü (v. ö. /uruk torát cyxoü cyuoKi), 
száraz ág), s ugyancsak csuv. korik TpaBa fű, korik-udi sejieHHKa, 
lycopodium complanatum Zolot.; kaz. kara üres növényszár, kúra 
málna bokor Bál.; kún kovra dumus, tövisbokor. 

139. o r o s z l á n . — szlov. oroslan löwe, oroslanka löwin 
Kleinm., oroslavnica id. Miki.; horv. oroslan lav Wesz .—csag 
arslan Vámb.; oszm. arslan, aslan Zenk.; kaz. arslan Bál.; kún 
mtlan cod. Cum.; alt. arslan, arsil-aju; mong;. arsalan id. Schmidt. 
Miklosich a fentebbi szláv kölcsönszókat a magyarral együtt köz
vetetten török hatásnak tulajdonítja, holott nem érthető, minő 
hangtani törvény kényszerítette volna a szláv nyelveket a török 
alaknak ily nemű elváltoztatására, midőn a szerb és bulgár nyelv 
arslan alakban megtarthatá. A magyarban pedig az oroszlán 
szó előfordul már az újabb (szláv réven jött) oszmán-török hatás 
előtt is ily alakban s hívebben felel meg a csuv. arislan-nnk, mint 
az oszm. arslan-nok. 
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140. s á r g a : sárga-répa. — borv. sárgarépa gelberübe, 
carotte, möbre Fii. — csag. sárig Vámb.; oszm. sari Zenk.; kaz. 
sari id. Bál.; kún sarog, sare, sari flavus cod. Cum.; alt. sari és 
csuv. sara TRejiTbm, pycHÍi, pbiariíí:sárga, szőke, vörös Alt. gramm. 
és Zolot.; jak. ari geschmolzene, russiscbe butter (v.ö. tatár sari 
maj vaj) Böbt; mong. sira gelb Scbmidt. 

141. s á r k á n y dracbe. — szlov.sarkán draco Miki. — rut. 
sarkán id. — kún saxagan (sazagan) draco, serpens Cod. cum. 

142. s e r e g . — sereg junachki exercitus Jambr.; szlov. sereg 
beér. rotte, tross Kleinm.; borv. sereg compagnie, seregan sereza-
ner Fii.; szerb sereg, serezanin id. Pop. — csag. cerig Yámb.; oszm. 
cerik, ceri Zenk.; kaz. cireü id. Bál; jak. sári beér, krieg Böbt. ; 
alt. cerü BOÍICKO, IIOJIKT> id. Alt. gramm.; csuv. sara id. Zolot.; 
mong. cerik kriegsmacht, kriegsbeer. Megvan az éjszaki szláv 
nyelvek közül is az oroszban: serenga «reihe, zug (soldaten)», kis 
oroszban és lengyelben sereg id. Ezek magyar kölcsönvételeknek 
mutatkoznak kezdő mássalhangzójuknál fogva. 

Í43. t a n á c s rat. — tolnach consilium, tolnachim inter 
pretor, consulto, tolnachenye interpret itio, tolnachnik consiliarius, 
interpres, tolnachtvo consultatio Jambr.; szlov. tanac reichstag 
Kleinm., tolnaciti beratscblagen Wesz.; borv. tolnáé, tanac consi
lium Miki. —rut . tanac rat Csop. — A török tani- ismerni igétől 
származó szó, bár a megfelelő képzés a török nyelvek ismeretes 
szókincséből nem mutatható ki (v. ö. MUSz. 179. 1). — Magyar
ságát a szláv alakok ellenében ama nyelvbeli szélesebb jelentés
köre is (v. ö. csángó tanácz beszéd, tanáczol beszéli) bizonyítja s 
azon körülmény, hogy a szlávság csak aránylag igen kis területen 
ismeri. V. ö. régi tanálcs alakját. 

144. t ú z o k . — «illyr. et croat. túzok* mondja Leschka, e 
magyar szónak szláv eredetét akarván kimutatni, holott kétség
telen, hogy a magyarban régi török kölcsönvétel s épp úgy felel 
meg a csag. tugdak, tujdak alaknak, mint a búza a tör. bogdaj-n&k. 
Az oszmanliban nem találjuk e szót ily alakkal, minélfogva a déli-
szlávság túzok szava csakis magyar kölcsönszónak tekinthető. 

145. t ü k ö r . — ószlov. tykrb spiegel Miki. — csuv. tiigür 
és tügürt sepKajio, tükör. A régi tiker (tikre-t) alak még hívebben 
egyezik a szláv szóval. 

146. v á l ú . — szerb valov schweintrog Pop. — rut. valüv, 
7* 
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valov r inne, trog Miki. — csuv. volak KopuTO, KOJio^a, válú Zolot.; 
kaz. ta t . ulak abrakválú, csatorna Bál. 

147. v á s á r markt , handel . — horv. vasár der markt , die 
messe, marktgeschenk, vasarene das mark ten , vasariste ort, wo 
markt gehalten wird, vasariti mark t hal tén, vásárdíja mark t fahrer 
marktgast F i i . ; szerb vasár, vasarene, vasariste, vasariti, vasárgija 
id. Pop. Wesz. — rut . vasár markt Csop. — perzsa bazár markt , 
kauf, handel . — Alig vonható kétségbe, hogy a perzsa bazár 
és a magy. vásár közt kölcsönzési viszony forog fenn; de nyilván 
való egyszersmind, hogy a perzsa szó n e m a magyarban nyerte 
először azon elváltozott alakját, mellyel e nyelvben muta tkoz ik , 
hanem csakis egy harmadik, közvetítő nyelv terén.>E közvetítő 
nyelvet illetőleg három esetet lehet felvennünk : 1) lehetett azon ki
veszett, ó csuvasféle török nép nyelve, melytől a magyar egyéb török 
kölcsönszavait is nye r t e ; ez esetben a szláv vasár magyarból eredt 
kölcsönvétel; á) szolgálhatott ilyenül az oszmanli is, melyben meg
van a bazár szó s mely min t számos más szót, ezt is á t a d h a t t a ; 
ezen felvétel mellett a szláv változtatta volna el a bazár alakot 
vásár-ra. s a magyarban szlávból eredt kölcsönvétel l enne ; végfii, 
3) lehetett közvetítő nyelv egy előttünk ismeretlen, kiveszett nép 
nyelve, melylyel a szlávság régibb történetében érintkezett s az 
ettől átvett kölcsönszót á tadha t ta a magyarnak is . Az utóbbi esetet 
nem lehet elfogadnunk, mert akkor megkellene e szónak lenni az 
ó-szlovén szókincsben, a melyben pedig nem találjuk. De nem 
állhat a második eset sem ; a bazár szó ugyan á tment a törökségből 
a déli szlávságba, de nem vasár hanem megfelelőbb pazar alakban ;. 
m á r pedig, hogy ennek mellékalakjáúl tekintsük a vasar-t ar ra 
semminemű analógiánk nincsen. Ezek u tán leginkább még az első 
eset fogadható el, vagyis hogy a szláv vasár magyarból eredt köl
csönvétel. Nem szól ennek ellene, hogy va lamin t az oszmanliban 
bazáréi kaufmann, hándler szó van, a szlávságban is ta lá lható 
vasargija; mer t a török - j i képző is át van már véve, illetőleg 
ilyen képzésű szókról elvonva, pl. boka mellett v a n : boltatfija (szint-
így a -luk képző : gazdaluk gazdaság, lopovluk dieberei)*) 

x) Ki kellett hagynunk a török eredetű kölcsönszók sorából 
a szán és tolmács szókat, melyek a magyarban kétségtelenül ta tár 
népek nyelveiből kerültek be (v. ö. kirgiz san, sanak, csuv. sona> 
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b) Német eredetűek." 

148. b a k t e r . — szerb bokter nachtwáchter Pop. — n é m . 
wachter, iváchter. A szókezdő v-nek b-vé változása, továbbá a 
szóközépi /f-nak felcserélése &-val magyar közvetítést bizonyít, v. ö. 
Valentin és Bálint; riktájk, hapták: ném.richtet euch,habt acht. 

149. b á r s o n y . — barsun holosericum Jambr.; szlov. 
barsun sammet, barsunast sammten Kleinm.; horv. barsun sam
met, sammethaar, barsunka sammetgras, barsunar sammet-
macher Fii.; szerb barsun purpurfarbes tuch, sammet. — rut. 
harsan, barsun, id. Miki. •— Ezen elterjedt európai szót*) a 
magyar kőzve tétlenül az új felnémet *barchen (v. ö. középfeln. 
barkán), barchent alakokból vette által s-vé változtatván el a 
palatális y-t s illeszkedőkké alakítva a magánhangzókat. A szláv 
alakok magyar eredetét különösen ez utóbbi hangváltozás 
mutatja. 

150. c z u k o r . — czukor sacharum Jambr. ; szerb cukor, 
cukar id. Pop., Miki. — rut. cukar id. Csop. — Az arab sukkar, 
perzsa sakar kezdő mássalhangzójának e-vé való változása a 
németben történt, hol már az ófelném. korban van zukura alak, 
közép s újfeln.-ben zucker. A szláv nyelvek cukor szava azonban 
nem felel meg az ófelném. zukura-mik, mert ez így megmaradt 
volna, a mint csakugyan a szerbben a cukor, cukar s az oszmanli-
ból került seter mellett cakara és sahara is található; de nem 
felel meg a későbbi zucker alaknak sem, mert nem érthető, miért 
változott volna a második vocalis mélyhangúvá, midőn ez alak a 
szlovénban cuker, a lengyelben cukier s a kisoroszban is cuker 

kún tolmac, telmac, csag. tihnanc) és általánosak a déli szlávság-
ban is, az első sani, a másik tolmac és tomac alakban. Előfordul
nak ugyanis a legtöbb éjszaki szláv nyelvekben is, pl. az oroszban 
azonos alakban (azonkívül a tolmács a németségben), minél
fogva kizárólagosan magyar kölcsönvóteleknek nem bizonyít
hatók. 

x) Az arab berkán-ből származik; ebből lett az olaszban bura-
cane, francziában baracan, középlatinban barracanus, parchanus, 
a középfelnémetben barkán, az újfelnémetben barchent. Diez, 
Wörterb. I. 51. 
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kiejtéssel maradhatott fenn. Csak a magyar önhangzó-illeszkedés 
nyújt itt felvilágosítást, minélfogva a fentebbi szláv alakokat 
magyar kölcsönvételeknek kell tartanunk. 

151. f e r t á l y . —fertály quadrans Jambr.; szerb, vertal' 
viertel Wesz. Egészben véve magyaros elváltoztatása a ném. 
vierteil szónak; v. ö. ortály és ném. urteil, fortély és vorteil. 

152. f i l l é r , fillyér. — illir filyer id. Dank.; bulg. filer 
numus Miki. — ném. vierer. A hangváltozás magyarosságára 
nézve v. ö. fullajtár és ném. vorreiter; kalomár: krámer, kramer ; 
polgár: burger, purger; mordály : mörder ; fűimendör : vormünder • 
pellengér: pranger stb. analógiákat (1. Nyelvőr VII. 105). 

153. f o n t . — szlov./tmí pfund, funtnica pftmtbira,funten 
pfündig Kleinm.; horv. fant pfundgewicht, fantenaca pfundbirne 
Fi i . ; szerb funta, vuata, funat pfund, fantarka art birne, funtaca 
art apfel; — rut. fant id. Csop. — A pf hangcsoportból a magyar 
inkább a spiráns, a szláv az explosiva hangot tartja meg külö
nösen a szó kezdetén. így ném. pflaster: magy. flaszter, flastrom ; 
pfannkuch : fánk; kipfel: kifli ; míg a szlávban a ném. pflug szónak 
plug, a pflegen-nek lengy. piele^govac, sőt magának a pfund-n&k is 
a szerbben pund, lengyelben' pudek, oroszban pud felel meg. 
Mennyire nem szeretik a déli szláv nyelvek a dentilabialis 
kemény spiránst szókezdőül használni, legjobban régibb kölcsön-
vételeik bizonyítják, melyekben a magánosan álló / kezdőhangot 
is p-ve változtatták ; így lesz az ófelném. füa fürész : szláv pila ; 
ném.folc, volk: lengy.. orosz polk, ószlov. ppbkh ; ném.fasta, faste: 
szláv posti>; ném. phlaster: ószlov. plastyr emplastrum ; ófelnémet 
flasca : ószlov. ploskva palaczk ; ófelném. frisc: ószlov. présewb re
cens ; olasz foccaccia : illir pogaca; lat. frigere, olasz friggere .; 
szerb prigati•; olasz fazzolo: szerb pat'el, m. fátyol (Miki. Fremd-
wörter). Ezek után alig lehet kétség, hogy a szláv nem vál
toztatta el a német pfund szót funt alakúvá, hanem ez elválto-
tással vette a magyartól által. 

154. f o n t o s . — horv. fantas eine einpfündige sache, ein 
pfund schwer, einpfündig, fantus pfundleder Fi i . ; szerb funtas 
fkchs, der pfundweise verkauft wird, pfundwage Pop. V. 5. font, 

155. f o r i n t . — horv. jorint, forinta guldenstück, forin-
taca guldenschein Fi i . ; szerb forinta gulden Pop. — Az olasz 
fiorino-xiok megfelelő német fiorin a magyarban nyerte végső 
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járulékmássalhangzóját, v. ö. rozmarint, rubint, tulipánt stb. 
(Nyelvőr VI. 450). 

156. f u l l a j t á r . —feletar subauriga Jambr. — ném. vor-
reiter. A magyar közvetítésre nézve 1. fillér. 

157. g y ö m b é r . — gyumber zingiber Jambr.; szerb d'umbir 
ingwer Pop. — A latin zingiber szó a középfelném. gingeber köz
vetítésével került a magyarba olyféle hangváltozással, minővel a 
genge alakból gyönge lett. A szláv alakok nem lehetnek egyenes 
német kölcsönvételek; mert ekkor nem érthető az első szótag 
mély hangzója, mely azomban igen alkalmasan válhatott magy. 
ö-böl, mint több más példában (v. ö. duncl gyöngy, esküt es
küdt stb.). 

158. h a r c z . — harcz certamen, conflictus, harczujem 
pugno, confligo, harczuvanye velitatio Jambr. Bell.; szerb harc 
kampf Pop.; «olim apud slavos in usu fuisse hartz, sed nunc iam 
obsoletum esse videturw. Leschka. — Miklosich ellenében, ki e 
szót még «Fremdwörter in den slav. Spr.» művében magyar köl-
csönvételnek tartotta, de «Slav. elem. im Magyarischen» értekezé
sében mint szláv kölcsönszót hozza fel, Mihály József mutatta ki 
német eredetét a hetz, diai. hatz szóból, melyből épp úgy alakúit, 
mint sarcz a schatz-böl, piarcz az olasz piazzo-bó\. Az r közbe
szúrt mássalhangzó a szláv alakokat kétségtelenül bizonyítja 
magyar kölcsönvételeknek (1. Nyelvőr X. 53).x) 

159. h e r c z e g . — herczeg princeps Jambr.; horv. herceg 
herzog, hercegiría die herzogin, herce&ki herzoglich Fii. ; szerb 
herceg herzog Pop. — A ném. herzog szón végrehajtott magán
hangzói illeszkedés magyar közvetítésre utal. 

160. h ó h é r , régibb nyelvben h ó h á r , h a h á r MA., 
Zrínyi, Veráncs; Bornem. Nyelvőr VII. 105. 242. — hahar, haha-
ricza carnifex, haharia earnificia, haharim earniíieo Jambr., horv. 
hahar: vjesar hánger Fii., — rat. hovherj, hovhera id. Csop. — 
Középfeln. hahaere, haher. «mely osztrák kiejtéssel háher, hoher-
nek hangozhatott*. A kritérium, melynél fogva a szláv alakok 

1) Szilasi (Nyelvőr X, 495) nem fogadja el e magyarázatot a a német 
Tierzen, hurzen, hurzen, harsieren, hersieren, herczieren «galopp reiten» 
jelentésű, szókkal veti egybe. Ezek közöl csak a harsieren és a hurzen alak 
egyeztethető a harczol alapszavával, de harsieren előfordul a magyar har-
zsír (Heltai) alakkal, a hurzen pedig mély magánhangzója miat t ne illik a 
harczol-hoz. 
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magyar kölcsönzéseknek tekinthetők, itt is a magánhangzói 
illeszkedés. 

161. k a p i t á n y , kapitán. — kapitan capitaneus Jambr.; 
szlov. kapitan kapitán Kleinm., szerb kapetan hauptmann, kape-
tanica frau des hauptmanns, kapetanija kommandó, kapetanstvo 
hauptmannschaft Pop. — Mint a legtöbb újabbkori hadi fogalom, 
úgy a kapitány is közvetlenül a németből került át hozzánk, hol 
a középlatin capitaneus a franczia capitain közvetítésével kapitán-
nek hangzik. Ennek csak is a magyarban kellett okvetetlenül 
kapitán-vá változni. 

162. k a r m a z s i n . — szerb karmagin carmesin Pop .— 
A szlovénban karmezin alakban van meg, de ez, mint a magyar, 
egyenes kölcsönvétele a német karmesin szónak, mely ismét a 
középlatin carmesinus-ból való. A szerb szónak magyar részről 
való közvetítését a magánhangzói illeszkedés s a í hang mutatja, 
mely kiválóan magyar hangváltozás (v. ö. József, Izsák, izsóp). 

163. k a r t á c s . — szerb, kartac kartátsche Pop., horv. 
kartaca id., kartacnica kartátschen-kasten Fii. — ném. kartátsche. 
— A magyar közvetítés bizonyítékai ugyanazok, mint a kapitan 
szónál. 

164. k a s t é l y . — kastély (olv. kastel) castellum Jambr.; 
kastel (olv. kastel) castrum Bell. — ném. kastell. — A szóvégző 
liquida jésítése magyar sajátság v. ö. fustély : fustel, pendely : bendel, 
tégely : Hegel, sindely: schindel seb. (1. Nyelvőr VII. 243). 

165. k a s z á r n y a . —horv . kasarna kaserne Fii.; szerb 
kasarna id. Pop. — Ném. kaserne. V. ö. kapitány. 

166. k á p l á r . — horv. kaplar der korporai, kaplarija kor-
poralschaft, kaplarovica korporalin Fii.; szerb kaplar, kaplarija, 
kaplarovica id. Pop. — ném. korporai, kaporal, kaprai. Bár az 
r—Z-féle metathesisre több magyar analógiát hozhatni fel, mint 
Ura e. h. réla, petlóreum, kaláris e h. koralis (klat. coralhis) stb. 
(Nyelvőr VII, 348), a kaplar szónak közvetetlen magyar részről 
való kölcsön vételét mégis főkép jelentéséből következtethetjük 
(v. ö. kapitány, kaszárnya, harcz, sereg stb.). 

167. m e s t e r . — szlov. mester artifex, mestrija handwerk 
Miki., szerb mester meister Pop. — A német meister szó közvetet
len átvételéből más alakok származtak e nyelvekben; így szlov. 
mojster, mojstrija Kleinm., szerb majstor, majstorija, majstorica 
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stb. Pop., minélfogva a fentebbi alakok magyar réven jöttéknek 
tekinthetők. Jóformán hozzájuk tartozik a horv. mestar szó is, 
tekintve, hogy a déli szlávságnak sok -tar végű szava van, me
lyeknek analógiájára az eredetileg mester hangzású szó átala
kulhatott. 

168. m e s z e l y . — szerb mesei' seidel Pop. — rut. mesét 
id. Csop. — ném. miissel, v. ö. massel. V. ö. fertály. 

169. p a l l o s . — szerb pálos, palosina pallasch Pop.; horv. 
pálos ein langes schlachtschwert der reiterei, die fuchtel, palosina 
die fuchtel. — ném. pallasch, franczia pallache, olasz palascio 
Diez Wörterb. A magy. pallos hosszú mássalhangzója nyilván mu
tatja, hogy e szó közvetetlentil a németből került át hozzánk; de 
nem tartható ilyennek a szláv pálos, második szótagjának zártabb 
hangzója miatt, mely hangváltozás a számos -os végű szók ana
lógiájára főkép a magyarban keletkezhetett. Tekintetbe vehető 
itt a jelentés is : v. ö. kard, hóhér stb. 

170. p á n t l i k a . — szerb pántlika, pantl'ike art mehl-
speisen, bánd, bandwurm, pántlikára, pantücara bandwurm, 
pantl'icica bandgras Pop.; horv. pantl'icica spanisches gras Fii. — 
rut. pántlik id. Csop. — osztrák pantel bánd. — A német -el végű 
szavak -li végűre való változtatása kiválólag magyar sajátság, 
v. ö. mantel: mándli, leibei: lajbli, glasel: glázli stb. (1. Nyelvőr VII, 
245). Miklosich alap nélkül tartja a magyarban szláv kölcsön-
szónak. 

171. p e r e ez. — perécz spira Jambr., horv. perec bretzel, 
perecar bretzelbube, bretzelmann, perecnik bretzelbácker Fi i . ; 
szerb pereca bretzegebáck, perecifi bretzenverkáufer Pop. — osztr. 
pretz, bretze. A kezdő mássalhangzó világosan mutat magyar 
közvetítésre. 

172. p r o f o n t . — szerb provonta proviant Pop.; horv. 
profunt, prof unta kommisbrod, pumpernickel Fii. — német pro
viant. — Hadi fogalom ; ezenkivűl számba jöhet a szláv profunta, 
provonta-nak magánhangzós vége. 

173. r é f , rőf. — reff ulna Jambr.; szerb rij elle Pop., 
Wesz. — rut. réf id. Csop., rif, rjaf Miki.; — ném. reif 
abroncs, mérő eszköz Sanders. A kizárólagos «elle» jelentés, 
továbbá a szerb rif magánhangzója a magyarság bélyegét viseli 
magán. 
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174. r o s t ó 1 y. — rostely crates Jambr.; horv., rostit rost, 
rostgestell Fii . ; szerb rostit rost zum braten Pop. — ném. róster, 
rost, *roster. A végső mássalhangzó elváltozása kétségtelenül 
magyaros (Nyelvőr VII, 105); v. ö. a kastély, meszely, fertály 
czikkeket. 

175. r ú d . — rudo temo Jambr.; rúdo deichsel Kleinm.; 
horv. rúda deichselstange am pferdewagen Fii . ; szerb ruda 
deichselstange Pop. — rut. rud id. Csop.; — nénu *rut, rute, kö/óp-
feln. ruote, ó-felném. ruota. A magyar és szláv alakok a német 
ellenében egy közös hangváltozást mutatnak, t. i. a kemény 
explosiva lágyítását, a mi aligha lehet esetleges találkozás. A ma
gyar pedig nem vehette a rúd-sit át a szlávból, mert akkor a szláv 
véghangzót is megtartotta volna, s így csak a másik eset állhat, 
hogy t. i. a szláv vette át a magyartól. Erre mutat azon körül
mény is, hogy míg a magy. rúd általánosabb «stange» értelmű, a 
szláv ruda speciálisabb fogalmat («szekérrúd»-at) jelöl. 

176. s i l b a k . — szerb silbok schildwache Pop. — német 
schildivache. — Jelentése, s a v—b változás bizonyítja magyap köl
csön vételnek. 

177. s ó g o r . — szerb sógor schwager Pop. ; horv. sógor id., 
sogorica schwágerin Fii. — rut. sogar id. Csop. — ném. schwager. 
— E német alak összes változásai csakis a magyar hangtani tör
vényekkel magyarázhatók. 

178. s o r o m p ó , sarampó. — szerb sarampov eine art ver-
schanzung Wesz. Pop.; horv. sarampov id. Fii. —Valószínűleg 
a ném. schranke, schrankenbaum elrontása, mely azomban csakis 
a magyarban történhetett, mit a kezdő mássalhangzó-csoport 
szétbontása bizonyít. 

179. s z o b a . — szlov. sóba zimmer, sobica zimmerchen, 
kámmerlein Kleinm.; horv. sóba zimmer, appartement, kammer, 
sobar zimmerkellner, sobarica stubenmádchen Fii.; szerb sóba, 
sobar, sobarica id., sobica kleines zimmer, sobnik stubenkamerad. 
— rut. sobajanka stubenmádchen Csop. — ném. stube ,• v. ö. szobor 
és szl. stobor. Miklosich «Fremdwörter in den slaw. Spr.» tanul
mányában (1867) még felveszi a szlávba. jutott idegen elemek 
közé; de midőn négy évvel utóbb a magyarba átjött szláv kölcsön-
szókat kutatja, a/, idézett szókat, az egész déli szlávságban általá
nosan használt ószl. ist'bba, szlov., szerb, horv. izba zelt (szintén 
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kölcsönvétele a német stupa, stube szónak) mellékalakjaiúl tekinti 
s a magyar szoba szót előbbi nézetével éppen ellenkezőleg szláv-
ból eredt kölcsönszónak. De a szláv ist^ba szóból a magyarban 
se-mmi esetre sem válhatott volna más, mint egy isztoba, osztóba, 
vagy legfeljebb még a szikra: iskra változás mintájára szitoba alak; 
más részről nem találunk analógiára, mely a szlávi>an ist'bba, izba : 
soba-féle hangváltozást igazolna, s így az egyetlen elfogadható 
magyarázat, hogy az illir sóba német forrásból magyar réven jött 
kölcsönvétel. 

180. t á n y é r . — horv. tanir, tanúr teller, tanirac teller-
chen, taniraca tellerapfel, taúirnak tellerschrank Fii . ; szerb tanir, 
tanúr, taniraca id. Pop. — rut. tanir id. Csop. — A német teller 
szónak, a mint ezt e nyelvből közvetlenül átvett szlov. taler, 
déliszerb talár, orosz talir. taril, tarelka, lengy. talerz kölcsön
vételek, de különösen az olasz tagliere (melyből maga is elválto
zott) bizonyítják, valamikor *toljer, *talér hangzásúnak kellett 
lenni. Ezen '*taljer alakból igen természetesen válhatott a magy. 
tányér, régibb tálnyér alakja is, épp úgy, mint a borjú, varja, 
sarjú, perje szavakból bornyú, varnyú, sarnyú, pernye lett; de 
egyszersmind a tángyér alak is e h. *táljér, tánjér, v. ö. 
ugyancsak borgyú, vargyú, sargyú. A j'-nek ezen erősbűlése folyé
kony hang után kiválóan magyar sajátság s így a fentebbi szláv 
szók is magyar kölcsönvótelek. 

181. t o r o n y . — horv. torán turm, kirchturm, kloster-
turm Fii.; szerb torán id. Pop. — rut. toron id. Miki. — közép-
felnóm. turn id. Ha a déli szlávság közvetetlenűl veszi át e szót a 
németből, épp úgy változtatta volna át. mint a szlovén, t. i. turen 
alakúvá; csak a magyar nyelvtörténeti hangfejlődéssel egyezik 
meg az u-nak nyíltabbá válása s a végső n fejlesztése; v. ö. 
dögöny: degen, bókony (balkon) : balken, hókony: hacken stb. 
(Nyelvőr VII, 246). 

182. t ö r k ö l y treber, trester. — szerb, térkid' weintreber 
Wesz. trkul' id. Pop. — bajorném. torkel, olasz torcolo Miki. 
A magyar törköly alakilag teljesen megfelel a ném. torkel szónak 
(v. ö. törtöly: íuríeZ-taube) s jelentésbelileg is egyeztethető, ha 
felteszszük, hogy mint több más analóg esetben előbb a törköly
szőlő, törkölybor, törhölypálinka-íéle összetételek voltak használat
ban s ezekből vonatott el az eredetileg «sajtó »-t jelentő törköly 
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«treber» értelemmel. A szerb terkuí azonos jelentésű a magyar 
szóval s e körülmény már maga utal arra, hogy onnan eredt 
kölcsönvételnek tekintsük; de bizonyítja ezt e szó hangalakja is, 
mely ha közvetetlenül jön a németségből, csakis torkla, torkula 
lehetne (v. ö. szlov. torkula ölpresse). 

183. z o m á n c z , zsománcz, zomalczos (Radvánszky lev. 
gyűjt.) — horv. zumance, iumanac der dotter im ei, das gélbe im 
ei, leindotter, áumancast dottergelb Fii . ; szerb zumance id. Pop.; 
dalm. xomalcze : (olv. zomalce) VerftDCS*— ném. schmelz. Miklosich 
ellenében, ki a zománcz-ot szlávból eredt kölcsönszómik tartja 
Simonyi mutatta ki helyesen e szó eredetét s váadorlása útját (1. 
Nyelvőr X, 98.). Magyarázataihoz még megjegyezzük, hogy a éuma-
nac úgy alakult az eredetibb zsománcz-hói, mint tanac, funat utanz 
•és font szókból s hogy a képzőknek oly elvonás-i és mással való 
helyettesítése, minővel a dumának, zumanac szót magyarázza, több 
más analógiában is előfordul, v. ö. szürke és óriás.*) 

c) L a t i n e r e d e t ű e k . 

a) Igék. 

184. f o r r n á 1-. — szlov. formalivati creare Miki. — lat. for-
maré. Miklosich a névszói forma alakot állítja melléje, de ebből 
formáz- lett. 

185. f u n d á l - : szlov. fundalivati fundare Miki. — lat. 
fundare. 

P) Névszók. 
186. k e c z e l e , keczelye Dunántúl «kötény, ruha», a szó-

kelységben «felső asszonyi köntös» Tájsz. — horv. kecel'a die 
schürze, kecelica dim. id. Fii.; szerb kecel'a, kecel'ica id. Pop. — 
latin casula misemondó ruha, v. ö. kantus és köntös, továbbá 
Pázmány használatát «A Calvinisták Váradon a kelyhekből ser
legeket, a keczelékből rokolyákat, a papi öltözetekből szoknyákat 

x) De nem helyeselhető a felhozott dócza : ló7ca»-£éle példa, mert 
ezek külön-külön alakkal fordulnak elő a szlávban is, amaz •— lavica, ez = 

lavka. 
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és fardagályokat csinálának» (Nyelvtud. Közi. XV, 342), melyben 
a. keczele még azonos értelmű a casula-Ysd. Hogy e szláv alak 
nem közvetetlen, hanem magyar úton jött latin kölcsönvétel, leg
jobban bizonyítja a délszláv kosul'a: «hemd» szó, mely a casula-
nak egyenes átvétele. 

d) Szláv eredetű, azaz visszakölcsönzött szók. 

a) Ige. 
187. r e n d e l - —szlov. rendeluvati, -ujem «docere»; bulg. 

rendeluva Miki. — ószláv red'b reihe, illir reá. 

P) Névszók. 
188. a k ó . —horv. akov eimer, ahm, ohm, akovce eimer-

fass Fii . ; szerb akov, akovce id. Pop. — rut. aküv id. Csop. — 
A régi szláv okov még most is megvan ily alakban s eredeti 
«beschlag» jelentésevei e nyelvekben, csak a magyarban válto
zott akó alakúvá s «folyadékmérték» jelölőjévé. Egyéb o kezdetű 
szláv szók is így maradtak meg az illírben, v. ö. ocel, ocet, oblok,. 
obrok stb. 

189. a s z t a l . —horv. astal der tisch Fii . ; szerb, astal id. 
Miki. — ruténban csak astalas. — szláv stoH, mely maga is ól 
még, de a szerbben már csak továbbképzésekben. V. ö. egyéb ily 
kezdetű ószláv szókat, ószl. stog: szerb stog, ószl. *strqga (esz-
trenga): szerb struga, ószl. straia: szerb straza stb. 

Í90. b a r á t mönch. — «Das aus dem magy. zurück-
entlehnte barát bedeutet im osten des neuslov. sprachgebietes 
mönch». Miki. — rut. barát freund Csop. — ószl. brati>. V. ö. ószl., 
új szlov. brazda, britva, bregi, stb. 

191. b a r n a . — horv. barna der gaul F i i . ; szerb barna id. 
Pop. — rut. barna braun Csop. — szl. brna fuscus; v. ö. barát. 

192. b a t k a , b a p k a . — szerb bapka eine alté münze 
Pop.; horv. bapka id. Fii. — szláv bobi, bohne, mely a mai illyr-
ben is így hangzik még; v. ö. forint, máriás, továbbá akó. 

193. b á r d . — szlov. barda ascia Miki. — ószl. brady cul-
ter etc. Miki. V. ö. barna, barát. 

194. b ö d ö n y . — szlov. bedeú tönnchen Miki. — rut. 
deben id. Csop. — szerb. horv. badaú bottich, tonne Fii., Pop. — 
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{S nem ném. butten, mint Simonyi hiszi; ebből puttony lett a ma
gyarban, míg a bodony, bödöny szóközépi médiája szláv közve
títésre utal). Az eredetibb bodony alaknak magashangú bödöny-vé 
változása magyar sajátság. 

195. c s a t a . — szlov. cata insidiae Miki. — ószl. ceta 
cohors Miki.; de v. ö. celjad (familie, magy. család) s ugyancsak 
ceta rotte Kleinm. 

196. c s á s z á r . — szlov. casar kaiser Miki. —ószl. cesari>; 
v. ö. csata. 

197. c s o r d a . — horv. corda eine rinderherde, herde Fii. ; 
szerb corda herde Pop. — ószl. creda id. Miki. A kezdő mással
hangzó-csoport szótbontása magában véve még nem bizonyítja a 
magyarból való visszakölcsönzést; ilyen tünemény mutatkozik a 
szlávságban is, különösen ha a második consonans folyékony 
hangú, pl. ószl. bluya: szlov. bolha, szerb, horv. buha • ószl. cVhWh 
szlov. coln, colnek, horv., szerb cunak; tót tlumac, szlov. tolmac ; 
szlov. crepati és cerpati schöpfen Kleinm.; hozzá kell járulni 
egyéb kritériumoknak is, minő itt a mássalhangzói illeszkedés. 

198. c s o r d á s — horv. cordas der herdenhüter Fii.; szerb 
cordas herdeführer Pop. V. ö. csorda. 

199. c s ó k a . — horv., szlov. cóka corvus monedula Bell., 
Miki. — szlov. kavka, horv., szerb cavka id. 

200. d a r ó c z . — szerb doroc art oberkleid Pop. — ószlov. 
daravhch: derati lacerare Miki. V. ö. csorda, csóka. 

201. d o r o n g , durung Tjsz. — szerb durunga stange Steph. 
— ószl. drag, szlov. drog. Az ószláv orrhangú magánhangzó a len
gyelt kivéve az összes szláv nyelvekben elváltozott, de fenntar
totta nyomát a magyar kölcsönszókban; ha tehát egy ószláv 
nazalizált magánhangzóval szemben mai déli szláv szóban orr
hangot találunk, az aligha lehet más, mint magyar kölcsönszó. 
A visszakölcsönzésre nézve számba jöhet ez esetben a szláv alak 
véghangzója is, mely egy rövidebb magyar alak mellett többnyire 
átvételre mutat. 

202. d u n y h a , dunnya. — horv. duna das federbett, 
dunnenbett, tuchet Fii . ; szerb duna obertuchet Pop. — horv., 
cseh, tót duyna, duhna: id. Kiválóan magyar hangsajátság a szó
középi hú hangcsoport metathesise és assimilatiója, így lett a 
balatonmelléki tohonya alakból tonyhó, tunya, a csángóságban 
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fennmaradt lohány-hól lanyha, a nyelvemlékek ehnyít szavából 
enyhít, a szláv kuyna, duyúa, viyne-b'ól: konyha, dunyha, dunnya, 
vihnye; de a déli szlávság kedveli e hangcsoportot s nem csak 
kuhna, kuhina, hanem maga a duyúa is megvan a horvátban. 
E szerint a duna alak visszakölcsönzés a magyarból. 

203. é r s e k . — érsek archiepiscopus Jamb. — Az 
egyházra vonatkozó elnevezéseket a magyar általában a szlávtól 
vette, v. ö. pap, püspök s így valószínű, hogy az érsek is a szláv 
aryiepiskup elrontása s magyarosítása. Leschka szerint «formá
tum est secundum gallicum archevéque", csakhogy minő közvetí
téssel, midőn a németben erzbischof használatos ? 

204. g a z d a . — szlov. gazda herr, gazdar hauswirt, haus-
vater, hausherr, gazdarica hausfrau, haushálterin Kleinm.; horv. 
gazda haushalter, quartiertráger, landwirt, gazdaluk das vermögen 
eines gazda, gazdarica haushálterische frau, gazdovati wirtschaf-
ten, gazdovane das wirtschaften Fii . ; szerb gazda, gazdaluk, gaz
darica, gazdovati, gazdovane id. Pop. — rut. gazda id. Csop. — 
szláv gospoda, mely a déli szlávságban is általánosan ismeretes. 
E szónak összerántásából a szláv nyelv területén csak gozda alak 
válhatott volna, míg a gazda nyíltabb hangzója világos bélyegét 
viseli magán a magyar nyelvtörténeti hangfejlődésnek. Magyar 
kölcsönszónak bizonyítja e szót a szláv gazdaság is. 

205. g a z d a s á g . — horv. gazdaság das vermögen eines 
gazda Fii.; szerb, gazdaság id. Pop. V. Ö. gazda. 

206. g á n i c z a kukoriczalisztből készült száraz eledel 
Marczal vidékén Tájsz., gránicza izsgáncz, puliczka, mamaliga 
Tjsz., gáncza breiknödelchen Fogar. — magy. szlov. ganica brei-
knödelchen Miki. — nyugati szlov. zganec; szerb, horv. zganci id. 
Miki. A magyar izsgáncz mellékalak bizonyítja, /iogy a gánicza 
és gáncza csakugyan a szláv zganec megfelelői és úgy vannak 
magyarosítva, mint skadarka, magy. kadarka eine art traube, 
skalice : gálicz, skophch : kopacz eunuch, skatula: katulya Miki. 

207. h a t á r . — horv. atar, határ das gebiet Fii . ; szerb 
atar ager, fines Steph., határ markung, gebiet, hátáriti grenz-
stein.' setzen Pop. — Miklosich e szót nem veszi fel a szláv köl
csönvételek sorába, holott az egész déli szlávságban — bárhonnan 
is került oda — el van terjedve egy szó, mely alakilag megfelel a 
határ-nak s mivel tágabb jelentésű, kétségkívül kölcsönvételi 
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viszonyban áll vele: ez a kotar zaun um den heuschober, gebiet, 
kreis, bezirk Pop. Fii.; szlov. kőtár territórium Jambr., mely az 
ószlovén valamely dialectusában -/otar-n&k is hangozhatott (v. ö. 
orosz xyTopt vorwerk, meierei) s a magyarban *hotár, határ 
alakot ölthetett. A szerb határ, mely már csakis a magyar spe
ciálisabb jelentéskörrel bír, alakilag sem megfelelője ama régi 
alaknak; bizonyítja az első szótag nyíltabb hangzója, mely hang
fejlődés nem szokott a szlávságban, míg a magyar nyelvtörténet
ben rendes jelenség; továbbá az atar mellékalak, melynek leg
inkább újabb kölcsönvételekben van analógiája (1. fönnebb). 

208. h i ú z , héúz. — heusz lynx Jambr. — szlov. hevee 
luchs Kleinm.; v. ö. szláv paveza és paizs, pavuz : pózna, cavka : 
csóka stb. analógiákat. Miklosich e szót sem említi a szlávból 
eredt magyar kölcsönvételek között. 

209. h u s z á r . — szerb iisar husar, ráuber, husar id. — 
szerb gursar, gusar, husar «seeráuber, strassenráuberw. Csakis a 
magyar nyelv fejlődésében nyerte a szerb husar «lovas katona» 
jelentését, a mennyiben eredetileg, mint Pesty Frigyes adata 
bizonyítja (Nyelvőr VI, 26), e nyelvben is még «praedo» értelme 
volt. Azt tehát, hogy a szerb alakhoz ma a «lovas katona» jelen
tése is hozzáfűződik, nem lehet másnak tulajdonítani, mint ma
gyar nyelvi hatásnak.x) 

210. i s p á n . — szerb ispán oekonomieverwalter, ispano-
vica frau des ispan's Pop. — rut. ispán gespann Csop. — szlov. 
Zupán, régebben valószínűleg *zpan v. ö. istáp, iskátulya, iskola, 
izsgáncz stb. 

211. k a t o n a . — horv. katana ein krieger zu pferd, kata-
nija die krieger zu pferd Fii.; szerb katana reiter, husar, katanija 
coll. id. Pop. — rut. katana, katona id. Csop. — Budenz szerint 
«homályos eredetű szó, melyre nézve az ószl. katum> castra is 
tekintetbe jöhet». A magyarban e szónak semmi etymonja sem 
mutatható ki, tovább nem családosítható s így eredetére nézve 

l) Ezen esetet épp úgy lehet visszakölcsönzésnek tekinteni, 
mint mind azokat, melyekben a kölcsönszó csupán elváltozott 
alakkal kerül vissza, pl. csóka, asztal, császár stb.; a külömbség 
csak az, hogy amazoknál hangtani, itt jelentésbeli az egyedüli 
kritérium, mely az idegen nyelv hatását bizonyítja. 
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idegennek lehet tartanunk, még pedig a szlávból, honnan egyéb 
«katona» értelmű szót is vettünk át (huszár, levente, poroszló, 
vitéz stb.) s hol a fentebbiek szerint éppen egy alkalmas szó 
kínálkozik, melyből a «katona» alapórtelme «táborbeli» is kiválik. 
A mai szerb-horv. katana azonban nem megfelelője a régibb 
szláv alaknak, a mennyiben az -a véghangzó már magán viseli a 
magyar átalakítás bélyegét. De a katana-n&b középső hangzója is 
inkább a magyar katona szóénak felel meg, mint a katun^-énak, 
melytől nyíltság tekintetében két érezhető hangfoknyi távolság
ban van, mi még oly nyelvben is, hol a nyíltabbá válás rendes 
hangfejlödósi törvény, pl. a magyarban ritkaság (v. ö. muganek 
HB. és maga). V. ö. még a szó jelentésére nézve: káplár, hadnagy, 
huszár stb. ugyané fogalmi körhöz tartozó kölcsönszavakat. 

212. k e r e p , kerép, kereb fahrschiff PP. •— horv. kerep 
mehrere an einander gebundene schiffe zur überfuhr; schiff auf 
welchem die wassermühle ruht, kerepica dim. id. Fii . ; szerb kerep 
id. Pop. — szerb korab schiff, ószl. korablh id. Miki. V. ö. bödöny. 
Visszakölcsönzést bizonyít a végső mássalhangzó megkeményű-
lése is, mely mint a kereb alak bizonyítja, a magyarban tör
tént meg. 

213. k o r m á n y steuerruder PP. — horv. kormán steuer-
ruder, deichsel, kormaniti steuern, kormanene das steuern Fii . ; 
szerb kormán, kormaniti id. Pop.; szlov. kormán, kormaniti id. 
Kleinm. — szerb krma hinterteil eines schiffes, steuerruder Pop. 
A magy. kormány úgy viszonylik a szláv krma-hoz, mint morto-
vány a magy. mortova, szláv mrtva alakokhoz; az tehát, hogy az 
illírben krma mellett kormán is előfordul csak a magyarból való 
visszakölcsönzós felvételével érthető. De erre mutat azon magán
hangzó is, mely a kezdő mássalhangzó-csoportot felbontja; mert 
az ily bontás a déli szlávban a liquida r mellett tompa e közbe
szúrásával szokott történni, pl. krcma és kercma schenke Wesz., 
krcag és kercag krug, krst és kérst kreuz Wesz., sőt maga a krma 
is megvan kerma alakban; az tehát, hogy a kormán még azon
felül magánhangzói illeszkedést is mutat a magyarból való vissza-
kölcsönzésnek eredménye. V. ö. kormányos. 

214. k o r m á n y o s . — szerb kormanos steuermann Pop.; 
horv. kormanos id. führer Fii . ; szlov. kormanús id. Kleinm. V. ö. 
kormány. 

HYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII . 8 
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215. k o r s ó . — horv. korsov krug Fii.;- szerb korsov id. 
Pop. — ószl. krrbcagrb) tót krcah id. Miki. Lehet, hogy nem szláv 
eredetű visszakölcsönzött szó, hanem török származású magyar 
kölcsönvétel mint a kóró, oroszlán stb.. v. ö. török korcak, kurcak 
kasgari kugurcak «báb» ós cserem, korcák «báb» és «fazék». Ebből 
jöhetett az orosz ropmeicb «fazék» szó is (1. Ny. Közi. VI, 307). 

216. m a r h a . — marha pecus Jambr. 1) ; horv. marha 
rindvieh, hornvieh, hausvieh Fii. — rut. marha id. Csop. — 
szlov. mrha pecus, merx; ófelném. merhá Miki. A szlovén merhet 
«aas» alakja világosan mutatja, minővé kellett volna a régi szláv 
mrha szónak az egész déli szláv nyelvterületen változni, ha fejlő
dése eme nyelv történetében történik; v. ö. kormány. A magyarból 
való visszakölcsönzésre vonatkozólag számba jöhet még az idé
zett szók kizárólagos «pecus* jelentése is, mi tudvalevőleg ma
gyar nyelvtörténeti fejlemény. 

217. p a j z s . — szlov. pai£ schild Miki. — cseh, tót pavéza 
id. olasz paves Miki. V. ö. hiúz. 

218. p a l a c z k flasche — szerb palacka patrontasche Pop. 
— ószl. ploskva flasche, ófelném. flasca Miki. 

219. p a r a s z t . — szerb parasnik bauersmann, parasnica 
báuerin Pop.; horv. parasnik id. Fii. — ószl. prosth simplex, 
rudis Miki. Az eredeti alak is megvan a déli szlávságban, de 
nem a speciálisabb «bauer» jelentéssel; így szerb prost frei, los, 
einfach, einfáltig, gémein Pop. 

220. p a r l a g . —horv. parlog ein verwahrloster weinberg, 
parloziti vernachlássigen den weinberg parlozkinja der grosse 
brachvogel Fii.; szerb parlog, parloziti id. Pop. — rut. palag 
lehde Miki. — szlov. prelog abacker Miki., horv., szerb prelog 
brachmist Fii. Pop. V. ö. kormány. 

221. p a t y o l a t . — pacholat calantica Jambr. — rut. 
pat'olat feine leinwand Csop. — szerb pat'el brautschleier, olasz 
fazzolo kendő (Nyelvőr X, 385). 

*) Miklosich ((Fremdwörter in den slav. Sprachen» ez. érte
kezésében mint Jambressich közlését fölhozza ezt : „marha velika 
armentumw ; pedig Jambr.-nél voltakópen ezt találjuk: «Armen-
tum: chreda velike marhe. Nagy marhából álló tsorda», melyben 
az «armentum» nem a marha, hanem a chreda szónak felel meg. 
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222. p e r e m , prém. —perem fimbria Jambr.; horv. perem 
gebráme Miki. A horvátban és szerbben nem fordul elő az erede
tibb prém alak is s így a kezdő mássalhangzó-csoport szótbontása 
csakis a magyar nyelvfejlődésben történhetett. 

223. r e m e t e . — remete eremus Jambr. — szlov., szerb, 
horv. remeta id., olasz romito id. Miki. 

224. r é t e s art kuchen PP. — rites artolaganus Jambr. — 
illír, red rend, sor, rét ; ószl, redi> id. Miki. 

225. s z a r k a elster. — horv. sarka eine art wildente Fii . ; 
szerb sarka bláshuhn, blásente Pop. — szerb svraka elster, szlov. 
sraka id. Közönséges eset állat- s növénynevek átvételénél, hogy 
más hasonló fajtákra is alkalmazzák, sőt csakis azokra foglalják 
le (1. a pipacs sző eredeti és származott jelentéseit, Nyelvőr X, 
340.). 

226. t a n y a ort zum fischen PP. — szerb tana ort, wo 
fischö gedörrt werden, tanár fischer auf der tanja Pop.; horv. 
tana, tanár id. Fii. — cseh tané vertiefung im flusse; v. ö. közép
lat, tunna Miki. 

227. t a r a c z k böller. — szerb taracka böller Pop.; — 
szlov. trúsk krachen, tresk id., donnerschlag Kleinm.; cseh tresk 
fűimen Miki. Alakváltozás s fejlődött jelentés egyaránt mutatja a 
magyar visszakölcsönzést. 

228. t á r , társzekér. — horv. tárni fracht-(in zusammen-
setzungen), tárna kóla frachtwagen, tarnice fuhrmannswagen, 
lastwagen Fii . ; szerb tarin, tarnice id., tarnicni wagen- Pop. —. 
ószláv tovar onus, merx, v. ö. tör. tavar pecus Miki. Az ajak
hangú lágy spiráns beleolvasztása a magánhangzóba főkép ma
gyar sajátság, v. ö. csóka, pajzs, darócz, hiúz. 

229. t o m p a . — szlov. tumpast stumpf Kleinm. — ószláv 
tapiy hebes, újszlov. top id. Miki.; 1. dorong. 

230. v á n k o s . — szerb vánkos kopfkissen Pop. — horv., 
szlov. vankus polster, kopfkissen Kleinm.; ném. wangeküssen. 
A szerb alak második hangzójának nyíltabb volta szemben a társ-
dialectusok alakjaival, továbbá jósítetlen n hangja visszakölcsön-
zósre mutat. Miklosich ismeri az eredeti szerb vankus alakot is. 

231. v a r g á n y a egy gomba neme Tájsz. — szerb vargán 
pfefferschwamm Pop.; vargán art essbarer schwamme Wesz. — 
Az illírben vérgan alak is szerepel, mely még eredetibb vrgan-x& 

8* 
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utal, a mihez képest a fentebbi alakokban a magánhangzói illesz
kedés csak magyar hatásnak lehet eredménye; v. ö. kormány. 

Pusztán képzőjüknél fogva mutatkoznak kölcsönzötteknek a 
következők: 

232. b a n d á s. — szerb bandas bandist Pop. — szlov. banda 
bande, Kleinm. Lehet egyenes német kölcsönvételnek is tekinte
nünk é szót. 

233. b i c s k á s . — horv. bickas liederlicher mensch Fii., 
Wesz. — A magy. bicska alak valószínűleg csak a bicskia török 
eredetű szláv kölcsönszó változata e h. bicskja, v. ö. haramja. 

234. d e r e s . — szerb deres prügelbank Pop.; szlov. deres 
id. Miki.; horv. derei prügelbank, folterbank Fii. — rut. deres, id. 
Csop. — v. ö. szláv derati schinden, losschlagen. A szlovénban de' 
res annyit is tesz, mint «menschenschinder»; de ez alighanem 
csak származott értelem, v. ö. deresnik henker, schinder, deresija 
schinderei, henkerei Kleinm. 

235. d u d á s . — dudás lyripiparius Jambr.; horv. dudás 
dudler, sackpfeifer, bockpfeifer. Fii. — szláv duda rohrfiöte Fii. 

236. i k r a s.—szerb ikrás rogner Pop.; horv. ikrás der lauch-
karpfen. Fii. — szláv ikra fischrogen. Fii. 

237. k o c z k á s . — koczkás aleator Jambr.; — szláv kostka 
csontocska, kocka würfel Kleinm. 

238. m a r i ás, márjás. — szerb marjáé der ziebzehner, 
münze und rechnungsgeld von 10 pára Pop.; horv. marjai id. Fii. 
— lat. Maria, szláv. Marja. 

239. o r g o n á s . — orgonásorganarius Jambr. — rut. argana 
id. Csop., v. ö. lat. orgánum. 

240. p a j t á s . — szerb, pajtás kamerád, pajtaiica kamera -
din Pop.; horv. pajtás gesellschafter, pajtaiica gesellschafterin 
Fii . ; szlov. pajdai gefáhrte, pajdaiica gefáhrtin, pajdasiti sich bei-
gesellen, pajdastvo bekanntschaft, pajdaiina kameradschaft 
Kleinm. — rut. pajtás: id. Csop. — V. ö. szláv pojata do-
mus Miki. 

241. p a p r i k á s . — szerb, paprikás fleischspeise mit paprika 
gewürzt Pop. ; horv. paprikás id. — illir paprikabeissbere, pfeffer; 
lat. piper. 

242. s a j k á s. — szlov. sajkás schaikenzieher Kleinm.; szerb 
sajkás tschaikenschiffer, tschaikist Pop.; horv. sajkás id. Fii. —• 
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illir sajka, dajka sehiffchen, orosz sajka gesehirr um wasser zu 
schöpfen oder zu tragen Schmidt. 

243. t a l y i g á s. — szerb taligás einspánner Pop.; horv. 
taligás gabelpferd Fii . ; szlov. taligás karrengaul. — illir tálige der 
karren, ószl. teléga id. Miki. 

244. íme egész sora a szlávból eredt magyar kölcsönvóte-
leknek, melyek ama nyelvbe a «valamivel biró\foglalkozót* jelentő 
magyar -s képzővel kerültek vissza (v. ö. még csordás). Kitű
nik, hogy magyar alapszavuk többnyire -a végű, mely az -s 
képzővel -ás végzetet alkot; nem lesz ennélfogva talán merész a 
felvétel, hogy mindazon, különösen horvát és szerb -as végzetű 
szók, melyek tő szavukhoz képest általában «valamivel birót, fog
lalkozót* jelentenek, tulaj donképen ezek analógiájára alakultak; 
vagyis hogy e nyelvekben az -as végzet kölcsönvett képző. Azonos 
értékű és alakú képző nem mutatható ki a szlávság ősi birtoka 
gyanánt; mert az éjszaki nyelvek közül csakis egy dialektusban 
fordul elő, a ruténben (Ny. Közi. XVI. 292.), a melyről pedig 
ki van mutatva, hogy annyira hatása alatt van a magyarságnak, 
hogy még az utóbbi évtizedekben alkotott szókból is átvett pl. szá
zalék, honvéd, választmány, napló (PP. 1801-iki kiadásában még 
csak naplókönyv). Példák e képzésre: subára pelzmütze és subaras 
der eine pelzmütze trágt Pop.; orgule orgel: orgular, orgulas 
orgelspieler Fii . ; tambura tamburin: tamburás tamburinspieler 
Kleinm.; kerst kreuz : kerstas talér kreuztaler, kerstasvojnikkreuz-
fahrer Wesz; cerga zigeunerzelt: cergar és cergas der unter dem 
zigeunerzelte wobnt Pop.; gajdé dudelsack : gajdas dudelsackpfei-
fer; medá grenze: medas, medár angránzer, nachbar Pop.; de ezek 
ellenében v. ö. dobos trommel; 1. dob. 

e) Kétes eredetű magyar kölcsönszók. 

245. b a k a infanterist. — szerb baka ungarisch* r infante-
rist Pop. Újabb katonai műszó sígy az egyetlen szláv dialektusban, 
a melyben előfordul, magyarból eredt kölcsönszónak tartható. V. ö. 
ném. wache őr. 

246. b a k k a n c s . halbstiefel. — szerb bakkancabandschuhe 
Pop. — rat. bokanci, boganci id. Cspp. — A szláv alak szóvégi 
hangzója s a szó jelentése magyar kölcsonvételnek bizonyítja. V,' 
ö. diai, bokancs, bokancz. 
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247. b i t a n g hinund her schweifend, vagabund, herrenlos. 
— horv. bitanga vagabund, stroleh, faulenzer, ein herrenloses 
pferd, bitanzene das vagabundiren, faulenzen, bitanziti vagabundi-
ren, faulenzen Fii . ; szerb bitanga faulenzer, herrenlos Pop. — 
rut. betanga taugenichts Csop. Magyar voltát bizonyítja nemcsak 
e nyelvben való tágabb jelentése, hanem kétségtelen egybetarto-
aása a Utol igével, melynek jelentése «bitangol, jogtalanul él 
valamivel)). Ezeken kívül alaki tekintetben is a magy. bitang-bó\ 
igen is válhatott a szláv bitanga, míg egy szláv bitanga a magyar
ban is csak ilyen véghangúnak maradt volna meg. 

248. b ú t o r möbel, gepáck, bugyor, butyor. — szlov. bútara 
bürde Kleinm.; horv. butura ballen (eine waare) pack, packet, 
buturica id. Fii.; szerb butura pack, packete Pop. A bővebb szláv 
alak a rövidebb magyar mellett csak az utóbbi átvételével magya
rázható alkalmasan; de a magyarban is aliglia eredeti, mint ezt a 
bátyú, motyó szókkal való hangbeli rokonságából következtethet-
nők;1) mert az oroszban is előfordul őyropi. «hab und gut» jelen
téssel (Örenburg környékén). 

249. c s á k ó soldatenmütze. — szerb cakov czako Pop. V. ö. 
baka. 

250. c s a 11 ó leiste. — szerb catlov querstange beim wagen 
Pop.; horv. catlov na kolih die sperrleiste am wagen Fii. V. ö. 
csat fibula. 

251. g y o l c s . — gyolgy syndon Jambr. — rut. d'ovc, d'öc id. 
Csop; Miki. Miklosich a szlávban idegennek tartja. 

252. h a g y m a / k j / n a . — szerb alma eschlauch Pop. A ma
gyar szó teljesebb hangtestü s így a szerbre nézve kétségkívül 
kölcsönvéttel; Vámbéry (NyK. VIII, 149) török eredetűnek tekinti. 

253. h a j dú. — szerb ajduk, hajdúk ráuber, pandúr, gerichts-
diener, weinheber, hajdukovati ein hajdúk sein, hajducina ráuber-
handwerk, hajducica ráuberin, eine pflanze: lychnis coronaria, 
hajducka trava achillea millefolium, hajducka opita daphne meze-
reum, hajdúétvo rauberei Pop., horv. ajduk, hajdúk id. hajducija die 

a) Képzésre nézve a batyu és butyor úgy viszonylanék egy
máshoz, mint odú és odor; v. ö. még&pender, csokor, bokor szókat 
rokon nyelvi másaikat. 
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heiducken, hajducica ráuberin, hajduciti sich als heiduck gesellen, 
hajduciste ráuberhöhle, hajdukane ráuberleben Fii. ; szlov. hajdúk 
pandúr, ráuber Kleinm. — Homályos eredetű szó, de a szláv 
nyelvekbe nyilván csak a magyarból került. Szarvas kimutatása 
szerint (Nyelvőr VI, 444,) eredeti régibb jelentése: «barompász-
tor" ; ebből fejlett a «katona, poroszló* értelem s ebből végűi a 
szláv nyelvekben «rabló;» de mint Filipovics megjegyzi, itt is előbb 
enyhébb árnyéklattal («in den türkischen provinzen weniger ab-
scheulich und náher dem heldentume»). Nem okozhat nehézséget 
a szóvégző k; ennek megvannak analógiái a magyarból átment 
kölcsönszavak közt (1. a bevezetésben 71. 1.). 

254. h e g e d ű . — horv. hegede, egedé geige, egedati spielen 
auf der deutschen geige, hegedane das spielen etc. FII. j szerb 
hegede, egedé geige. Magyar származására nézve tekintetbe vehető 
a képzőstül is átment hegedűs szó. 

255.-h eg e d ű s. — szerb egedus, egedas, hegedűs, hegedas 
geiger Pop.; horv- egedus der violinspieler Fii. V. ö. hegedű. 

256. k o c s i . — kochie vehicuíum, curriculum, rheda Jambr.; 
szlov. kocija kutsche, kocijas kutscher, kocijasiti kutschieren 
Kleinm.; horv. kocija wagen, kutsche, kocijas pferdenlenker, fuhr-
mannknecht, kocije der bauernwagen mit zwei pferden Fii.; szerb 
kocija, kocijas, kocijasiti id. Pop. ; bulg. kociji, id. Miki. — rut. 
kocija, kociha id. Csop. A szó eredete bizonytalan; megvan a né
metben is kutsche, az olaszban cocchio alakkal; v. ö. még franczia 
coche. De a szláv alakok -ija végzete nyilván a magy. koci szó vég-
hangzójából való ; v. ö. török harami, bicki, deli és szláv haramia, 
bickia, delia. Maga a magyar szó, ha ugyan egyáltalában pannóniai 
kölcsönvétel,1) semmikép sem származhatik rövidebb alakjánál 
fogva sem a szlávból, sem az olaszból s legfeljebb csak a német 
kutsche alakkal volna összevethető. 

257. k o c s i s . — kochis auriga Jambr. — rut. kotis id. Csop. 
v. ö. kocsi. Nem vonható ide a szláv kocijas, mely a már szlávo-
sitott kocija-nak származéka, bár valószínűleg szintén magyar ere-
detű képzéssel. 

l) Újabb értesülésem szerint egy magyar Kocs nevű helység 
nevéből ered, melynek kocsigyárfcmányai a külföldön is hírre ver
gődtek. E magyarázat oklevélbeli adatokkal Í3 bizonyítható. 
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D) Egyező magyar-szláv szók az eredetibb hovatartozás 
kritériumai nélkül. 

258. b i r k a . — horv. birka art schafe (in der Bácska) Fii . ; 
szerb birka id. Pop. 

259. c z i p ó. — horv. cipov weisses weizenbrod, cipovka klei-
ner laib brod auf die reise Fi i . ; szerb cipovka, cipovcica id. Pop. 
— rut. cjipiiv, ficjüv id. Csop. 

260. g é m . — horv. gem pelikán, sackgans Fi i . ; szerb gem 
id. Pop. 

261. h é j a. — szerb ej a eule, háher Pop.; horv. ej a eule. 
A magyar alak ugyan ma teljesebb; de számos példáját látjuk 
annak is, hogy szókezdő h idő folytán eltünhetik a déli szlávban. 

262. k a n k ó. — szerb kankov gonorrhoea Pop.; horv. kankov 
Fii. Természetesen más a székely kankó, mely Kriza szerint «akár-
minemü fa, vas horog v. kapocs.» 

263. k a p o c s . — szerb kopca heftel, kopcati hefteln, kopcar 
heftelhaken Pop.; szlov. kopca schnalle, kopcati hefteln Kleinm.; 
horv. kopca heftel, ohr, gesperre, kopcanica türband, kopcati mit 
knöpfen spielen Fii. — rut. kapca id. Csop. Miklosich az ófelném. 
kafsa, középfelném. kafetze, ka/se, lat. capsa szókkal egyeztette; 
de Budenz (NyK. VI, 307) figyelmeztet a nagyobb jelentésben" el
térésre (ka/se «reliquienkapsel»), 

264. k o p ó . — szerb kapov fanghund Pop. — rut. kopiiv, ka-
püv id. Csop. 

265. m a m l a s z . — szerb mamlaz dummkopf Pop.; horv. 
mamlaz dummkopf, geck, mamlazovati schlingeln, mamlaZiina 
schlingelei. V. ö. szlov. mamiti locken, betáuben, táuschen. 

266. p a n d ú r . — szerb pandúr wachter der öffentlichen 
sicherheit, gerichtsdiener, pandurovati pandurendienst tun, pan-
durnica pandurenhütte, wachthaus Pop.; horv. pandúr, panduro
vati id.pandurija amt des pandurs Fii . ; szlov. pandúr id. Kleinm. 
E szó nyilván idegen a magyarban is ; de mint több hasonló jelen
tésű szónál lehet a magyar közvetítő a szlávságra nézve. 

267. s á s . —sas carex Jambr.; szerb sásried,rietgras, mais-
stroh Pop.; horv. sas rietgras, die stángelblátter am kukurutz, sasa, 
sasak id. Fii. Miklosich a szót szlávból eredt magyar kölcsönszónak 
tartja, de etymont a szlávban sem mutathat ki ; másrészről v. ö. 
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nád, mely szintén vízi növény s ugor szó. A votjákban van is egy 
azonos jelentésű sas alak, mely nem lehet orosz kolcsönvétel, mint
hogy itt e szó elő sem fordul. V. ö. még tör. saza rét ; nád. 

P ó t l á s o k . 
268. s á t o r . — szerb sátor zelt, satoriste ort, wo einst ein 

zelt gestanden, satorje gézeit, sátra markthütte, satrica kleine 
markthütte Pop.; szlov. sátor tentorium, conopeum Jambr. — 
perzsa cadir. E szó előfordul ugyan az oszmanliban is cadur, cadir 
alakban, de hogy a déli szláv nyelvek még sem vehették innen 
által, mutatja a szókezdő é, mely egyenes oszmanli kölcsönvéte-
lekben nem váltakozik c-vel (v. ö. szerb cizma stiefel, cibuk pfeifen-
robr, cok viel = tör.); továbbá a szóközépi kemény mássalhangzó. 
De kétségtelenné teszi a dolgot az, hogy elő is fordul az oszmanli 
cadur-n&k kölcsönvétele a szerbben, de cador-nsk hangzik. 

269. b i k a . — horv. bika taurus Miki. szlov. bikaid. Jambr.; 
szerb bika Miki. — rut. bika. A török buka, buga ellenében a 
magyar alak közösen a szláv bak-b (ószl. byki>, bolg. bik, szerb bik, 
szlov. bik, orosz ÖLIKT.) alakkal u: i (i) változást mutat fel, mi azt 
mutatja, hogy a magy. bika nem a török, hanem a szláv szó átvé
tele. A bikának szorosan megfelelő szerb alak csak bik; látni való 
tehát, hogy a magyar — mint több példában kimutatható — a 
szláv -T, végvocalist -a-ra változtatta s az így származott bika alakot 
a déli szlávság visszakölcsönözte. 

270. Városnevek közül kétségtelenül magyar eredetűek a 
következők: szerb Tur Győr, máskép Janok-nak hívják; Varad 
Nagyvárad; Sentandrija Szent-Endre; Sentomas Szent-Tamás; 
Secuj Székcső ; Hercegsulos Herczegszőllős; Calokez Csallóköz ; 
v. ö. még Erdel-t, 1. föntebb Pop. 

H e l y r e i g a z í t á s . Fentebb a bársony szót tárgyazó czikk-
ben (101. 1.), elfogadva Miklosich egybevetéseit, a német barchen, 
barchent szóból származtatom a magyar alakot. Éz ellen tiltakozik 
a csuvas porzen niejnrb (seide), mely a perzsa berísim «seide» mása 
s mely mindenesetre jobban megfelel a bársony-nak, mint a fen
tebbi német szók. A szláv alakok magyar eredete ezzel még inkább 
meg van erősítve. 
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i *akó 109. 
apa 77. 
apród 77. 

:;'asztal 109. 
s áld- 76. 

áldomás 77. 
áldó 77. 
árok 92. 
-ás (képző) 117. 

io ásó 77. 

baglya 77. 
baka 117. 
bakkancs 117. 
bakter 101. 

15 bandás 116. 
*barát 109. . 
*barna 109. 
*batka 109. 
báj 92. 

20 bán- 76. 
bánt- 76. 
bár 62. 
*bárd 109. 
bársony 101, 121. 

25 bátor (audax) 93. 
bátor (ám-bátor)94. 
beteg 77. 
bélyeg 93. 
bór 94. 

30 béres 94. 
*bicskás 116. 

birka 120. 
bitang 117. 
bíró 78. 

35 bírság 87. 
bokor 88. 
bosszú 78. 

*bödöny 109. 
bútor 117. 

40 czipó 120. 
czukor 101. 
csal- 87. 
csalárd 88. 
csaló 88. 

45 *csata 110. 
csatló 118. 
csákó 118. 

^császár 118. 
csikós 94. 

50 csomó 78. 
csont 88. 
csoport 94. 

*csorda 110. 
csordás 110. 

•55 *csóka 110. 
csukló 78. 

darócz 110. 

*deres 116. 
dob 78. 

eo *dorong 110. 
*dudás 116. 
*dunyha 110. 

enged- 76. 
Erdély 78. 

65 ernyő 78. ' 
esküdt 78. 
ezer 94, 
érsek 111. 

falat 78. 
70 far 78. 

fattyú 88. 
fegy- 76. 
felel- 76. 
fertály 102. 

75 -féle 78. 
fillér 102. 
fiók 79. 
font 102. 
fontos 102. 

só forint 103. 
formál 108. 
fullajtár 103. 
fundál- 108. 
futó 79. 

85 füzér 79. 

x) A csillaggal jelzett szók a magyarban szláv eredetűek, de melyeket 
a szlávság ismét visszakölesönzött. A számok a lapokra vdnatkoznak. 
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*gazda 111. 
*gazdaság 111. 
*gánicza 111. 

gém 120. 
90 gomb 88. 

gödör 89. 
gyapot 95. 
gyám 89. 
gyenge b9. 

95 gyolcs 118. 
gyömbér 103. 
gyöngy 9 5 . 

hadnagy 79. 
hagyma 118. 

íoo hajdú 118. 
hajós 79. 
halász 79. 
hamis S9. 
hant 89. 

io5 harcz 103. 
harminczad 79. 
haszon 79. 

rhatár 111. 
háló 79. 

no hám 95. 
hegedű 119. 
hegedűs 119. 
herczeg 103. 
héja 1Í0. 

115 hintó 89. 
*hiúz íii, 
hordó 79. 
hóhér 103. 

*huszár 112. 

120 ikrás 116. 
inas 79. 

*ispán 112. 

fcankó 120. 
kantár 96. 

125 kapitány 104. 
kapocs 120. 
kard 96. 
karika 80. 

karmazsin 104. 
isi kartács 104. 

kastély 104. 
kaszárnya 104. 

:;:katona 112. 
kába 90. 

135 káplár 104. 
keczele 108. 
kenőcs 90. 

*kerep 113. 
keszkenő 80. 

i4o kettős 80. 
kép 97. 
kincs 97. 
kín 97. 

*koczkás 116. 
i4G kocsi 119 

kocsis 119. 
kofa 80. 
koldul- 76. 
koldus 80. 

150 komp 90. 
konty 90. 
kopó 120. 

*kormány 113. 
^kormányos 113. 

155 korsó 114. 
kóró 97. 
kutya 80. 

lapú 80. 
láp 81. 

íoo látó 81. 
lopó 90. 
lógó 81. 
lugas 87. 

majd 82. 
les mamlasz 120. 

*marha 114. 
*máriás 116. 

ment- 77. 
merettyu (meregy-

győ) 82. 
170 mester 104. 

meszely 105. 

mező 90. 
ménes 90. 
mérő 82. 

175 mérték 82. 
műhely 82. 

nyuszt 82. 

orgonás 116. 
oroszlán 98. 

i8o ország 82. 
óriás 82. 

*pajtás 116. 
pajzs 114. 

*palaczk 114. 
185 pallos 105. 

pandúr 120. 
"'paprikás 116. 
*paraszt 114. 
*parlag 114. 

190 ^patyolat 114. 
pántlika 105. 
perecz 105. 

:;:perém prém. 115. 
prófont 105. 

195 ráadás 83. 
remek 83. 

*remete 115. 
*rendel- 109. 
réf rőf 105. 

200 rétes 115. 
rojt 83. 
rostély 106. 
rovás 83. 
rúd 106, 

205 sajkás 116. 
sajtó 83. 
sark 83. 
sánta 90. 
sárga 99. 

210 sárkány 99, 
sás 120. 
sátor 121. 



126 MUNKÁCSI BERNÁT. 

sekély, cseke 83. 
sereg 99. 

sir, silbak 106. 
síp 91. 
sípos 91. 
sok 83. 
sor 83. 

220 sorompó 106. 
sógor 106. 
sőre 83. 
szabó 83. 

:1:szai-ka 115. 
225 szatyor 91. 

szállás 84. 
szár 84. 
sziget 84. 
szoba 106. 

2so szurdék 84. 
szürke 84. 
szürszabó 85. 

*talyigás 117. 
taiiács 99. 

235 *tanya 99. 
*taraczk 115. 
tányér 107. 

*tár 115. 
teher 85. 

240 telek 91. 
tolvaj 86. 

*toinpa 115. 
torony 107. 
totya 91. 

245 tölcsér 86. 
törköly 107. 
tunya 86. 
tózok 99. 
tündér 86. 

25o tükör -99. 

ún- 77. 

úr 87. 
vall- 77. 
varga 87. 

255 *vargánya 115. 
vágás 87. 
vágó 87. 
válú 99. 

*vánkos 115. 
26o vápa 87. 

vár 91. 
vármegye 92. 
város 91. 
vásár 91. 

aes virág 87. 
virraszt- 77. 
virrasztó 87. 

zománcz 108. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Über die Sprache der Nord-Ostjaken — von Dr. Aug. Ahlqvist: 

I. Spachtexte und Wortersammlung. — Helsingfors 1880. 

Végre megindultak Ahlqvistnak közlései az osztják nyelvről 
s reményijük, hogy nem soká tartogatja már a vogul nyelvről 
valókat sem. Mind ezeket az ugor összehasonlító nyelvészet mun
kásai várva várják, mint eredeti, önálló kutatások eredményeit, 
melyek az e nyelvekről való amúgy sem igen bőséges ismeretein
ket kiegészíteni s megigazítani fogják. Ahlqvist, ki már 1858-ban 
járt a vogulok és osztjákok földjén, — s újra megint 1877-ben s 
utoljára még egzszer 1880-ban, nyomozásainak közzétételét eddig 
nyilván csak azért halasztotta, hogy még nem eléggé teljeseknek 
s tökéleteseknek vélte; ámde ez a teljesség és tökéletesség relatív 
becsű kellék, melyet örökké lehet fokozni s örökké el nem értnek 
találni. Fontosabb dolog, a mi nyelvészetünk szempontjából, hogy 
hiányos ismereteink újabb, önállóan gyűjtött és a kellő gonddal 
pontosan följegyzett anyaggal gazdagodjanak, a melyet azután a 
szükség kívánta módon föl lehet dolgozni s a mely különösen az 
eddigi ismeretnek bírálatára is képesít. 

De ne pöröljünk a kutatóval, hogy mért nem adta még mind 
azt, a minek már régen jó hasznát vettük volna; inkább vegyük 
köszönettel az imitt nyújtott adományt, a mely ezutánra még 
többet igér.x) 

*) Meg kell jegyezni, hogy az 1858—1880. évek között Ahlqvistnak 
egyéb fontos munkálatai is megjelentek: «Láran om verbet i mokseha-
mordvinskan» 1859 ; — «Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik 
nebst Texten und "Worterverzeichniss« St. Petersb. 1861 ; — «Anteckningar 
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Az osztják nyelvnek északi dialectusát, a melyre Ahlqvistnak 
fentírt közlése vonatkozik, eddig jobbadán csak a Vologodszki-féle 
orosz-osztják szótár meg a Máté-evangéliom ehő 10 fejezetének szin
tén Vologodszki szerzetté fordítása alapján ismerjük. Ezekből 
kellett Hunfalvynak is az éjszaki-osztják nyelv leírását kifejtenie 
(NyKözl. XI.), csakhogy még Eegulynak egy kis osztják szójegyzé
két is használhatta, a melyben némi nyelvtani adatok is találhatók. 
Igaz, hogy a Vologodszki munkálataiban foglalt nyelvanyag terje
delemre sem megvetendő (vagyis a mint Ahlqvist is megengedi 
«nicht ganz unbedeutend»), kivált a szótára, mely elég bőven 
hozza a származékokat és még itt ott egy kis mondatot is fölvett; 
de némi kívánni valót hagy az orosz betűvel eszközölt hangjele
lése, noha azt egészben véve eléggé megfelelőnek kell találnunk. 
Sőt meglátszik, hogy Vologodszki az orosz írásjegyeknek külö
nös czélravaló elégtelenségén segíteni iparkodott; így pl. az úgyn. 
aspirált l hangot (melyet Castrén szerint a szurguti dialectusban 
ti, thl-nek, illetőleg dl, dhl-nek ejtenek, természetesen a dentalis 
előhang kellő reductiójával) az JI mellé vetett spiritus asper-féle 
jegygyei tünteti föl — CJI, s megjegyzi hogy «9T-a jiirrepa iipons-
HOCHTCfl CT> npHJIOSKeHieiTb H3HKa KB HeŐy ÜJlOTHO, TaKT. HTOŐH 
Bbimjio e-i (azaz: e betűt kiejtik, a nyelvet szorosan az ínyhez 
illesztve, úgy hogy sZ-féle hang eredjen)*); — az egy hangzónak 
ejtendő ng-t ( = gutt. nasalis n) fölibe vetett félkör-jegygyel írja: 
HT. Bizonytalan ejtést a Vologodszki-fóle írásmód tkp. csak a kö
vetkező esetekben hagy fönn: 1. szókezdő 11 lehet akár i, akár j i , 
pl. HJIŐH = iZ6i al ; HHKT> = jink víz ; — 2. H következőé, M előtt 
lehet n is meg n is (ne, ni vagy ne, ni) : mewh = nem név, HCI- = 
nel- nyelni (Ahl.); HHJKH = nizi halászó horog (Ahl. nisi, nis), HHpT>= 
nir nyári saru.— Kiteszi Vologodszki rendesen az accentus-jegyet 

i Nordtschudiskan» 1859; — «Muistelmia matkoilta Venájállá vuosina 
1854—58» 1861 ; — «Suomalainen runousoppi kielelliseltá kannaltaw 1863; 
— «Om Ungerska sprakets förvandskap med Finskan» 1863 (Suomi); —• 
«Suomalainen Murteiskirja* 1869; — «De vestfinska sprakens kulturord» 
1871; — ugyanaz németül «Die Kulturwörter der westfmnischen Sprachen» 
1875; — ((Suomen kielen rakennus» 1877 (ismertetve NyK. XVI, 295— 
312); 1871—75 kiadta s jórészben maga írta a «Kieletár» füzeteit (meg
jelent I, 1—6. füz., II , 1. füz.). 
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is, de ennek czélja nem lehet csupán csak a hangsúly helyének 
feltüntetése, (hiszen egytagú szókon is találjuk), hanem egyszers
mind, legalább részben, a szótagbeli vocalis nyújtott voltát is jelöli, 
a mint Ahlqvist közlésének egybevetésével láthatjuk: sárim, A. 
sörim száraz; ádim, A. adim rossz; édir, A. edir derű; lílin, A. 
Iliin eleven, lelkes; miigol, A. mügol máj (mogol mellett) \\ yannéyo, 
A. yanneyo ember (tkp. összetétel: yanda-né-yo) ,• pozál-, A. pasal-
meghalni; ulám, A. ulám holmi, ruha; urá, A. ura veszekedés; 
votás (így is : vótas), A. votás szélvész; yorás, A. yorás kép. Több
nyire az első szótagon találjuk Vol.-nál a hangsúly-jegyet, s Ahl
qvist közlése szerint e szótag sokszor rövid vocalisú; az első szó
tagon túl A.-nál is ritka a hosszú vocalis; leggyakoribb még az i, 
összevonva iji-ből, pl. savita-yo őrző = Vol. savijita-yo. — Egyéb
ként Vologodszki hosszú vocalis jelölésére kettős betűvel is él: 
yuu hosszú =yü A., tihn született = tlm A. 

Ahlqvist közlésében a hangjelölés természetesen még ponto
sabb s következetesebb. Kiemeljük, hogy kétféle Z-jegygyel él: a 
közönséges l mellett, középen finom vonalkával jelzett Z-vel, mely
nek amattól való külömbségét nem igen könnyen veszi ki sze
münk ; írjuk helyette alul ponttal, ezt : L Ez utóbbi az aspirált 
(illetőleg affricata-féle) Z-nek jegye, mely igen általános haszná
latú, úgy hogy a tiszta l szerepét aránylag igen csekélyre szorí
totta. Fölvethetjük itt mindjárt a kórdóst, hogy fontos-e a kétféle l 
megkülömböztetése ? Fontos az mindenesetre a tényleges ejtés hű 
visszaadása tekintetében s azon lehetőségre nézve, hogy ez ejtés-
beli külömbség külömböző hangfejlődéssel áll kapcsolatban. Eddig 
ugyan annak ily etymologiai fontosságát még nem sikerűit fölfe
deznünk : van olyan Z szó' elején és közepén, mely a rokon nyelvek 
szerint eredeti l, s van szintén l, mely régibb d (t)-nek helyébe 
lépett: pl. lil lélek = vog. lil, lili, zürj.-votj. lol, lul, m. lélek, finn 
löyly | lü csont = vog. lu, f. luu, cser. lu \ nol nyil == vog. nal, lp. 
nuol, finn nuole, m. nyil j palin felhő : f. pihe, mord. pele, cser. 
pil | yul hal = f. kala, lp. kuele, mord. kai stb. jj le- enni = vog. te-, 
mord. seve-, finn sy'á-, sö~ | lön ér, ín = vog. tan, zürj. sön, f. suone, 
sőne | vélim velő = vog. valem, finn üdime, mord. udime, lp. addem \ 
nal nyél = vog. niill, mord. nede, lp. naőőa, finn lüde. Látni való, 
hogy az Z-nek még nem lehet valami különös hangtörténeti érté
ket tulajdonítani, s így megkülömböztetését (pl. a MUgSzótárban) 
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bátran mellőzhettem, annyival inkább, mert Eeguly osztB. szó
jegyzékében sem érezte azt szükségesnek. Az affricált Z-hangot 
épen csak különös osztják fejlődésnek kell tartanunk, mely vég
pontját az osztlrt. d (t)-loen érte, a mennyiben ez erdeti l helyére 
is került. Legfeljebb azt lehet sejteni, hogy a tisztán maradt l az 
osztjákban inkább eredeti, semhogy d-böl való l: pl. pelek oldal 
(Irt. pelek s nem pedek) fél, oldal = lp. pele, mord. pala, cser. pele \ 
láng- fedni (Irt. lan-, S. link-) : 1. MUgSz. 760. sz. De azt sem 
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az ilyen l is már ingadozó
nak mutatkozik Ahlqvistnál: pl. lángol (Obd. alak) és langil fedél, 
Illem (Obd.) és lelem eszem. 

Továbbá megkülömböztet Ahlqvist kétféle g-t: g és fölibe 
vetett ponttal g ; ez utóbbi lágy gutturalis spiráns (y), mely csak 
ti ét vocalis között fordul elé s érintkező consonans előtt y-vk lesz, 
pl. noya hús, noyos (v. noyos) nyuszt, öyol szán, moyol máj, joyot-
lem jövök, taya ort, töyol toll (toylifi tollas), tüyorlem zárok (tuyrip 
záró, retesz). Azt látjuk, hogy leginkább o, u mellett divatozik a y, 
azaz határozottan mélyhangú szókban ; gutt. nasalis (fi: Ahlqv. n) 
után mindig g van, valamint magashangú vocalis mellett, pl. me
grí (mevil, mell) mell, sigit tapló ; nngil száj, vofigemalem meg
vágok, engilem leoldok. Külön hangtörténeti értéket nem tulajdo
níthatunk a j'-nek, s megkülömböztetését csak az ejtés hű leírása 
ajánlja. Egyes esetekben még váltakozik is Ahl. közlése szerint g és 
y (sagam és sayam dohány, logUlem és loyotlem mosok, jogán és 
joyan kis folyó); Eeguly csak egyféle # jegy gyei él (pl. togol, úogos), 
és ezzel beéri Castrén is az osztlrt. nyelv leírásában (megjegyez
vén, hogy a o n előtt, szintilyen előző vocalis után a g «aspirált-
nak», azaz tkp. spiránsnak hangzik — £ a törökben). 

A gutt. nasalist (n) Ahlqvist fölül pontos ?i-vel jelöli. Te
kintve hogy ezen az osztjákban is csak szóközepén és végén elő
forduló hang részben az 7l + ^-nek (ng) utódjának mutatkozik, 
érdekes hogy Ahlqvist közlésében még gyakran a teljes ng-vel való 
alakokat találjuk : p«%t7 fél, oldal (de: punla félre; osztlrt. pufiat 
oldal); ungil és ufintl száj; longlm bemenet (lofdem bemegyek), 
vofigema- — vofiema- Volog. (v. ö. vág- MUgSz. 583. sz.) stb. De a 
szóvógón mindig csak n fordul elé; ilyen jelesen a birtokosnév-
kópző n (tinin áros, drága, toylin tollas, eplin szagos stb.), a mely
nek a vogulban n ós n felel meg. Erről a képzőről pedig épenség-
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gel nem tudjuk, hogy előbb ng volt volm, s így ne n helyesel
hetjük Hunfalvy Írásmódját (NyKözi. XI, 34), ki még ezt is ng-vel 
adja (pl. tohling), úgy mint a többi esetekben, a hol legalább tör
téneti alapja van. 

Legfontosabb Ahlqvist közlése hangtani tekintetben, a nyúj
tott (hosszú) vocalisok rendes jelölése által, — fontos annál fogva, 
mert a vocalis-hosszúságnak gyakran nyelvtörténeti alapja van s 
régibb teljesebb alakot sejtet. Ilyen jelentőségű az osztB.-ben a 
hosszú vocalis, mely pótló nyújtásból való: pl. sens mellett, ses 
hárs; ken könnyű (vogK. kigne), sem szem (ug. sslms), tel teli 
(vogK. tagle, finn táiide) stb. De sokszor a hosszú vocalist oly szó
alakban találjuk, mely amúgyis teljesebb mint a rokonnyelvekbeli 
másai, úgy hogy pótlásról nem is lehet szó; e mellett számba kell 
venni, hogy az első szótagbeli vocalis hosszúsága ahhoz van kötve, 
hogy utána egyszerű consonans következik, s mihelyt több lesz a 
consonans, az a vocalis is rövid alakban lép föl: pl. togol toll 
mellett: toylin \ sdyis v. saysi zsír, saysan zsíros | tügorlem zárok ; 
tuyrep záró j ebei: eplin szagos | jilip ú j : jilpa újra | jöliy: jolyin 
hűvös, nyirkos | nömis : nomsin okos | ömislem ülök : omsim ült | 
rogip: rogpin hazug | nolim seb: nolmin sebes | ölim álom: olmin 
álmos, olmilem álmodom stb. A vocalist követő ng még megengedi 
a nyújtást, de rendesen mégis csak rövid vocalis van ng előtt: 
püngil és pungil oldal (de csak : pufila), lönga-jogan és lannal-jogan. 
Ezen, az első szótagban, bizonyos kedvező föltétel mellett (egy
szerű consonans következtével) mutatkozó vocalisnyújtást jobbadán 
a hangsúly hatásának kell tulajdonítanunk. Szintígy igen sűrű 
Castrén jelzése szerint az osztlrt. dialectusban is e.zen vocalis-
nyújtás, s itt még a következő több consonans sem látszik aka
dálynak: pl. ödam álom : ötman álmos | ömsem ültem | ebet szag: 
epsend- szagolni. 

Az Ahlqvist közlésében foglalt osztják s z ö v e g e k közt 
természetesen leginkább az e r e d e t i e k vonják magukra figyel
münket. Hiszen ezek az első eredeti osztják nyelvmutatványok, a 
melyek egyáltalában megjelentek; mert Castrén grammatikája 
annyira tisztán alaktan, hogy alig egy-két kis mondatot találunk 
benne (pl. 67. 1. ma tan erekte i met en tajdam ausser dem pferde 
besitze ich nichts; 32. 1. tau sagarivet keres das pferd ist grösser 
als die kuh; nánk jugodlvet ar der lárchenbaum ist von den báu-

9* 
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men der grösste), — a Reguly hozta osztják énekek pedig még 
megfejtetlenek és kiadatlanok (alakjukról szól, némi kis mutatvány 
mellett Hunfalvy : NyK. XI, 218. skk.). Nem sok ugyan A.-nak 
eredeti szövege; mindössze öt kis mese, 53 találós mese, s 4 dal; 
de ez is elég arra, hogy némileg megítélhessük, mennyire alkal
mazkodnak a fordított textusok az orosz eredetihez. De azt is lát
juk belőlük, mint szerepelnek ezekben is a nyelv eredeti sajátságai, 
melyek jobbadán a vogul nyelvvel közösek, pl. a szenvedő (passi-
vum) és a tárgyas igeragozás. Nem lehet itt föladatom, hogy 
belőlük alaktani vázlatot állítsak össze; hiszen Ahlqvist a jelen 
közlését csak I. résznek czímezi, a melynek kiegészítő II. része 
nem lehet más mint az osztják nyelv grammatikája. Csak egy rész
letet hadd emeljek itt ki, mely szintén osztják-vogul egyezésül 
tűnik föl. A -na ragos casusalak, melyet grammatikáink (Castrén 
és Vologodszki textusai alapján Hunfalvy) csak locativusnak (s innen 
instrumentálisnak) ismernek, az Ahlqvist közlötte mesékben elé-
fordúl mint 1 a t i v-értékti casus is (illativus, allativus): Ahl. 3. 
mantsenen orna ménének (ketten) az erdőbe (in den wald); juganna 
pitsenen a folyóra estek; 41. juy puina jo/tas a fa tövéhez érkezett; 
yatna lorisenen a házba gördültek (bele); 6. 1. yatna lonnes házba 
bement; 7 1. amsaten kat lanyremna üljetek két vállamra; 9. 1. 
mandlemen pügolna menjünk a faluba; 11.1. sepnapontsaié zsebre 
(zsebbe) tette. E szerint helyes Regulynak e példája is (Hunfalvy, 
NyK. XI, 79.): ma vasne mensem «én a városba mentem» (e mellett: 
ma vasne ollem én a városban lakom). Szintígy pedig w-ragos az 
északi-vogulban mind a locativus, mind a lativus (illativus, allati
vus), az utóbbi nagy ritkán még végvocalissal (-ne) ; a kondai-
vogulban meg -n locativus, -ne lativus-értékű. 

A fordított textusok egyik része, 5 darab a bibliai történetből, 
Ahlqvistnak 1877-ben volt osztják szolgája-és tolmácsától, Moro-
chovtól ered, a ki írástudó (azaz írni-olvasni tudó, rpaMOTiibii) ember 
volt. A. ennek orosz leiratát magának megint tollba mondatta s ejtés 
szerint pontos hangjelöléssel leírta. — A textusok másik része új 
kiadása a Vologodszki-féle fordításoknak : Máté evangóliom első 10 
fejezete, a Tízparancsolat, Hitvallás (Symbolum fidei). Ezeketa 
szent-pétervári akadémia könyvtárában őrzött Sjögrén-féle kéz
irat (másolat)-ból először Wiedemann adta ki 1868-ban (a Lucián 
Bonaparte-féle gyűjteményben), s e kiadásból átvette Hunfalvy, 
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saját transcriptióját alkalmazva, a NyKözl. XI. kötetébe. Ahlqvist 
külön másolatot vett a Sjögrén-féle kéziratról, s a textus átírására 
az osztják ejtésről szerzett saját tapasztalatait is alkalmazta. Ahl-
qvistnek rzen új kiadásában tehát a Vologodszki műve tökéletesebb 
külalakot nyert. De a két kiadást, az Ahlqvistét meg a Wiedemann, 
illetőleg Hunfalvy-félét egymással egybevetve, külömböző Írásmó
don (átíráson) kivűl is találunk itt-ott eltérést szóalakokra és 
külömböző nyelvtani alak használatára nézve ; itt-ott van egy kis 
kihagyás is (a W.-H. kiadásban), mely jobbadán szedőhibának 
mutatkozik, a milyen külömben is mind a két kiadásban fölmerül 
egynéhány. Úgy látszik, hogy Wiedemann Vologodszki textusán 
némi változtatást is tett, bizonyos alakok következetes egyforma-
ságát szerezvén (vagyis hogy «revideálta», a mint ő az efféle ki
adások czímlapján ki is szokta tenni); de meglehet hogy Ahlqvist 
is egyet-mást igazított rajta. 

Az említett eltérések közül lássuk először a szóalakra vonat
kozókat. Ilyen mindjárt az, hogy A. az Z-végü igetök (pl. ul-, esi-) 
ind. prass. egyes-sz. 3 szem. alakján nem írja ki külön még a 
prsesens-jelölő Z-t: ul, esi (tkp. ul, esi), míg H. alappangó jelentős 
elemet föltünteti: ull, esll. — A parancsoló mód több. 2 szem. -t és 
teljesebben -ti (ti) ; A. is ismeri mind a kettőt, de többször -él a 
-íi-vel, kivált rövidebb igetőkön, hol H.-nál csak -í van: pl. vogati 
(H. vogat) 7, 7 ; manati 9, 13; manati, longati 10, 5 ; al yurijati 10, 
31. stb. — A személy-névmások dalivusa A.-nál többnyire az illető 
személy ragjával végződik, utána következő a casusrag nélkül, 
mely teljesebb a'ak rendesen található W.-H.-nál. így A. luel 
«neki» (EL luela) : 1, 25. 2, 5. 11. 3, 15. 4, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5, 32. 
39. 40. 8, 2. 4. 7. 8. 15. 19. 20. 21. 22. 28. 9, 9.18. | A. Uel «nekik» 
(H. Uela) 8, 32. 9, 24. 28. 10, 1. 15 ; (H. luela, hiba e h. liela) 4, 19. 
8, 26.9,12—15. | A. manem «nekem» (H. manema) % 18. 3, 14. 4, 9. 
7, 21. | A nenen «neked»(H. ninena, írva: ningena) 2, 13. 4, 9. 5, 30. 
6, 6. 18. 8, 29. De meg kell jegyezni, hogy a személynévmásoknak 
a végű dativusuk is eléfordúl A.-nál: pl. luela neki 5, 31 ; liela ne
kik 9, 18. 10, 5 ; manema nekem 10, 31. 38 : neneaa neked 8, 13. 
9, 2 ; nefdlana (csakis így) nektek 5, 18. 20. 34. 44. 6, 14. 9, 29. — 
Személynévmásnak accusativusa: A. lielal (H. Uel) 4, 21. 24 5, 2. 
6, 2. 26. 10, 21. — Genitivas-értékü alak, birtokszó (illetőleg post-
positio előtt): A. nenilan ti (H. nen, helyesen nen, nominativus 
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alak) 3, 9. 5, 44. 48. 7, 15. 16, 20.Hunfalvy kiadásában általában 
nen áll=«ti», pedig a szem. névmásokról szóló §-ban ugyancsak 
nen-nek hangzik a «tí», úgy mint A.-nál is. — Egyéb esetek: 
2 ,11. mojlipsa A., majlipsa H. ( ^ a p t , no,a,apoKT>, ajándék* Yolog. 
szótárában is csak mojlipsa) | A. joatla (H. jutla) 3, 10. 7, 19; 
joutsajin (H. jutsajin) 5, 2 5 ; joulma (H. julma) 5, 29. 30; joul-
mala (H. julmala) 7, 31 ; joulmata (H. julmata) 5, 22 ; joidtalajit 
(H. j%i-). 8,12. (a jouí- és JOÜÍ- «dobni, vetni», ige Volog. szótárában 
is csak így, nem jut-, jul-) j A. pié 7, 22. 9, 33 ; H. pos (két 
külön szó pié «csoda» es pos «jegy, jel, czél»> Volog.; a szövegbe 
inkább pié illik | A. puél potest 5, 14. 36. 6, 24. puélem posaiim 
9, 28: H. pusl, pnslem (Volog. szót. szerint is helyes az s'-Vel való 
alak; más a. pus- ige: «fejni») | A. lavittotet (lavittotet) «káromlók, 
átkozók» 5, 4 4 : H. tavittodet (Ahl. szótárában a lavit- igét egybe
fogja az Obd. lau-v&l s így fordítja «sprechen; schimpfen, 
schmáhen;» Vologodszki szótárában külön ige : l'avit- «6paHiiTb, 
pyraTb», és lob- «roBopiiTi>»> = A. lop-lem; Eeguly szójegyzéké
ben: lauet- «böse sein» és lau- «sprechen» ; e szerint a i'-vel való 
alakhoz nem fér kétség, söt a vogulban is találjuk a mását: l'aut-J \ 
A. logita 6, 17 : H. l'ogita (Ahl. szót. logit-, logot- waschen, spülen; 
schleifen, schárfen»; Volog.-nál ez két ige: hgit- «waschen» és 
logot- «schleifen», szintígy Keg. hgit- és logot-; itt tehát az i'-vel 
való alak kell) | A. pulan 5, 25. 9, 3. 32: H. pid'afi (pulang) : (Vol. 
szót.-ban ugyan pul'an, vagy akár pulan, de H. szót.-ban mégis 
pulan) | A. sömitéata, somitta 6, i'5. 28: H. lumitéata, lumitta (Ahl. 
is él a somit- «induere» igének i-es alakjával: 6, 29. lumitlis, a 
mely helyen H.-nál még egy harmadik változata kerül elé, lufiit-: 
lungitlijis; a kétféle, nyilván azonos alak a kezdő i-nek, illetőleg 
az i-nek si-féle ejtéséből magyarázható; Eeg.-nál s-vel: somét-, 
Castrénnál az osztlrtban tümd-) \ A. tás «coKpoBHin,e, kincs» 6, 
19. 20: H. taé (Volog. taé és tas «birtok, vagyon, gazdagság», de a 
«kész: béreit, vorrátig»> jelentés mégis a taé alakot illeti, a tasta-
npHrOTOBjiflTb, taétipsa npimact szókban; e szerint, úgy látszik, 
igaza van Ahl.-nak, a ki szótárában kétféle ilyen szót külömböztet 
meg: tas wherde, eigentum, vermögen, waare» [csak hogy a szót.-
ban ezt is s-vel írja: taé, de származéka : tasin «reich, vermögend»] 
és taé «fértig» | A. unltita (yo v.jay) tanítvány, yieHHK'B 10, 42 : 
H. unltijilta (helyes mind a két alak ; Volog. szót.-ban azomban: 
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unltijta nauiremet ученики, de meg : imltijilta yot tanuló- v. tanító
ház, iskola; 9, 37. 5, 1. unltita jay A.: únltim jay H.) | 9, 16. 
jolipta «lappén, fleck» A.: jolipsa H. fitt bajos megmondani, 
melyik a helyes alak; Volog. szót.-ban csakugyan ez van: jolipta, 
de az -ipsa igen közönséges nom. verbale-képző; a kifejthető jol-
igének mása a vogulban: lol- «foltozni», innen loltcí «folt». | A. 
kalliptim 1, 18 ; H. yadliptim (írva hadliptim, sajtóhiba e h. kad-
liptim, a mint H. szótára mutatja) (Osip panna kalliptim japina v. 
hadliptim jubina ennek fordítása: по обрученш съ 1ОСИФОМЪ «nach 
der Verlobung mit Josef»; обручеше «Verlobung »-ot pedig Volog. 
szótára szerint nem a puszta kallipta- v. kadlipta- ige jelent, 
hanem ez : jos kadlipta-, szószerint: «kezet fogatni» [v. ö. kézfogó]; 
az idézett helyet tehát mind A. mind H. kiadásában meg kell iga
zítani a jos szó betoldásával; maga a kadlipta- ige causativuma a 
kadl- v. katl- «fogni, tartani» igének, a mely pedig a már az 
osztB.-ben nem használatos kat «kéz»-tol származik, tkp. «kezelni» 
[v. ö. finn kasittä- manu capere, captum tenere; mente capere, 
comprehendere»]; megtetszik tehát, hogy a kadliptim alak még 
jobban tünteti föl a szó eredetét, mintsem A. kalliptim ; de megtet
szik az is, hogy A. szótára hibásan értelmezi a kalliptim szót 
«Vereinigung»-nak, meg a kallipta- igét «verbinden, vereinigen»-
nek; ez Volog. szót.-ban így van: jega kadlipta- сочетать, tkp. 
«össze-fogatni». | A. kat jaj-apsisanen 4, 18: H. kad jaj-apsianen 
«két testvért» (nem hiba-e az apsisafien alak, a dualis-képző előtt 
való s-jével? vagy olyan, csak a duális számára való bővebb tő-e a 
jaj-apsis-, a milyen a vogulban eléfordúl -ns, -ne képzővel: vogK. 
Máté 20, 24. kit jegepüvinc két testvér; 4, 18. kit jegepüvincagme 
két atyafiát; meg plurálisban: 23, S.jegepüvincet ?) \ A. li vörinelna 
5, 10: H. li vorelna (az A. vorinelna-b&n kétszer van meg a vórna 
postpositio casusragja)| A.ärattelna 10,22.: H. araitina (aradtina) 
(Volog. szót. szintén a teljesb hangú arattelna alakot adja). | H . 
rendesen olinpela (névutó «-ért, végett, ról, felől»): A. oUüpela. 

Más-más nyelvtani alakot találunk a következőkben: A. 
jastal (prass., говоритъ) 3, 2 : H. jastas (praßt.) | A. luel eslsale 
(eresztette őt) 3, 15: H. luel eslale (ereszti, допускаетъ) | A. li at 
vantset (prset. alak, úgy mint az oroszban : чтобы они ВИДЕЛИ), 
о, 1С: Н. li at vandlet (ut videant) | ib. at sijalset (чтобы про
славляли) : H. at sijallet \ A. li at vantset 0>, 1 : H. li at vandlet 
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(úgy mint 5, 16) | A. mas (praet. alak, potentialis kifejezésére: no-
дадъ бы, adna) 7, 9.10 : H. mai (praes.) \ k.at nerlset (чтобы посту
пали) 7, 12: H. at nerijilet (hogy cselekedjenek) | A. kus-yolta nen 
al mausen (wohin du immer gingest) 8, 19: kusyolta nin al manlen 
(akárhova te mégy, куда ты ни пойдешь; az al tiltó szó «ne» ití 
az orosz ни-nek felel meg, mely helyett не is fordul elé; v. ö. 
hasonlót a mordvinban NyK. XVI, 325) | A. an uéltilet (не пос
тятся, nem böjtölnek) 9, 14: H. usltijiset (ez a pragt. sehogysem 
érthető; jóformán sajtóhiba) | A. at usis (чтобы погибъ) 5, 30: E. 
at usl (hogy elvesszen). A prasteritum-alaknak potentialis kifejezé
sében való használatára nézve meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az a W.-H. kiadásban is található: 10, 25. at us чтобы онъ бьиъ; 
10,26. madot jelba an edls что бы не открылось, madot an leramís 
что бы не было узнано. Úgy látjuk, hogy A. a praet. alakot Volo-
godszki szerint tartotta meg, Wied. pedig azt néha praesensre iga
zította át. — A nelyösjan rutet (plur.: tizennégy nemzetségek) 
1, 17: H. nelyosjang rud (sing.: t. nemzetség) | A. sitet kat/ösjaü 
Isus kits 10, 5 : H. si katyosjang Isus kits (e tizenkettőt elküldé 
Jézus)) A. lonymanna bemenvén (ti), bemenvétek 10, 12: H. 
longtanna (-ta képzős nom. verbale; de 10, 14. etmanna kimen
vén ti) | A. si yojcn fanná 5, 24 : H. si yo panna. 

Más-más szót használ a két kiadás: 1, 20. kabasas (явился, 
megjelent) A.: kaéaéas H. (Volog. szót.-ban a «megjelenni, являтся, 
появляться» értelemre kabasij- van; kaéasa- elé sem fordul, hanem 
csak kazala- увидЬть, meglátni, A. kasala-) \ 5, 20. jorasta jay A., 
orkasta jay H. (mind a kettő «kérkedő, kevélykedő, nagykodó nép» 
a «farizeusok» kifejezésére ; jorasta величаться, важничать [gross-
tun, wichtigtun: jorin гордый, stolz], orkasta гордиться, stolz 
sein, sich brüsten; alább 7, 29. A.-nál is orkasta jay) | 9 , 3 1 . mola 
verta (для чего, miért, tkp. «mit tenni» = mi czélra): H. mola 
vorna (H.-nak saját igazítása, de a melyre nincs szükség; Volog. a 
«miért»-et vorna-v&l kifejezve így adja: muj vorna, s a muj verta-t 
berezovinak jelzi) | 10, 10. jus-sw (носохъ, stáb) A.,jos-su H. (jus 
út, jos kéz : A. jus-sü-jáb «wanderstab»-nak értelmezi; jos-sü meg 
tkp. «kézi bot»; ez utóbbit találjuk Volog. szót.-ban) | 10, 23. an 
jetsalta . . lakká kertta (не успъете обойти nem értek v. érkeztek 
megkerülni = mind el nem járjátok, Izrael városait), H. an soynip-
íaleta . . lakká kertta (tkp. «nem végeztek megkerülni» ; mégis 
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jobban illik az infinitivnshoz ajetsa-, mintsem a soynipta- ige; 
Volog. szót.-ban ez utóbbinak fordításául nem is találjuk az 
успевать orosz igét) | 5, 45. jayet (népek) A., yojet (emberek) H. | 
4. 21. hatten i-ji-poynen A., kad i-ji-pognen (jelzőül a «két» az ere
deti szövegekben is kat: kat yoj két ember). 

Egyéb eltérések: 3,16. luel türum-yaretpunßasset («neki» az 
egek megnyíltak, отверзлись небеса): H. Ш oytina t. р. («fö
lötte») | 5, 14. nen mura novi jukana ulleta вы св^тъ мира, vos estis 
lux mundi; novi jukana tkp. «világosságul, vil. gyanánt», szintígy 
5, 13. sol jukana «sóul»): H. neu mura novi ulleta | 6, 18. nen äsen 
si, an-nitot vanttott A., nin azen, si an-nitot vantott H. (A. tehát 
a si mutató névmást, mint valamely utó-articulust, az asen-hez 
csatolja, H. pedig mint elő-articulust a következő appositióhoz ; 
A. fölfogása mellett szólhat 6, 6. nen si asen, yanijot ranttot «te az 
atyád, titkost látó» — «a te atyád . .» ; ez H.-nál is így: nin si 
azen . . | 6, 34. yoleit-yatl lu-lu nömisata piti lu muklal olinpela (a 
holnapi nap maga gondolni fog az ő bajairól) A. \y. y. lu nomisafa 
pidl lu-lu muklal olinpela (a kettős lu-lu nyilván a «maga» -t fejezi 
ki, s így helyesen áll az első helyen, nömisata előtt) j 9, 27. semli 
katten («vak kettő» : két vak) A., kad semla (két vak) H. (az orosz
ban : двое слйпыхъ; az A. katten nyilván ennek a collectivum-féle 
двое-пак felel meg, s így alkalmasint Vologodszki textusából való, 
kinek szótárában kadn «два, двое, пара») | 10, 25. luel ímltata-yo 
lámpa at us (őt tanító ember félévé hogy legyen) A., lu unltata-
yojel lamba at us («az ő tanítója-félévé hogy legyen» ; ez utóbbi 
jobban megfelel az orosznak is : чтобы онъ былъ, какъ учитель 
его) | 4, 23. ünltaman töm níibit olinpela («tanítván amaz ország
ról» = prédikálván евангел1е uapcTBia) A., ünltaman nuhit olinpela 
(A. betoldotta a tom-ot; talán még jobb lett volna türum-nubit 
«mennyország»). | 6, 1. yojet semet jelpina (emberek-szemek előtt 
A., yojet semat H. (emberek szemére = e. láttára; az orosz textus
ban : предъ людьми, emberek előtt; a semat [nem semet] alak 
nyilván casus-alak, jóformán prolativ értékű; lásd alább, 115.1., 
a vitat-ról való jegyzetet). 

Egyúttal kijegyezzük azon kihagyásokat és egyéb hibákat, 
melyek A. kiadása szerint a H. közölte textusban vehetők észre; 
ezek részint nyilván sajtóhibák, részint kerülhettek bár a Sjögrén-
féle másolatból. Kihagyások: 4, 5. yot langil oytíja II. (jemiu-yöt 
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I. o. szentház, templom tetejére) | 5, 22. yoj jastal: nifi sump-yo 
(A. a yoj lu lámpa yoja jastal: а кто скажетъ брату своему) | 
5, 32. lu imel раппа krek vermel sajit (A. lu imel panna anta pa-yo 
panna krek vermel sajit съ женою своею не за прелюбодЪяте) | 
6, 28. nomisna sugaüeta (A. muj nömisna sukasleta что заботитесь) | 
8, 8. tob jasta jazin (A. a top jasta jäsifi а только скажи слово) | 
9, 4. admas samlanna nomisleta (А. пей atmaé s. п.) | 9, 7. lu l ?**-
mipsajel visle (A. lu kilis, lu lermipsajel visle он всталъ, взялъ одръ 
свой) | 9, 30. пет yojatna ál uúla (A. yiirijati, пет у- а. и.) | 10, 
13. neu yoza jogo kertsal (А. пей yoéa jogo at kertéal къ вамъ да 
возвратится) | 10, 33. i та an uúta jersalem (A. i та tomija an 
usta j.) — De van A.-nál is egy-két kihagyás: 7, 7. ova senkati, i 
puslet (H. ova senkat, i niuilana puslet, и отворять вамъ) | 8, 29. 
román uvittapitset (H. li román u.p.) — Betűhibák, H.-nál: 3, 12. 
sitaml tisztít (olv. sistaml) \ 4, 18. 19, veltaslata (yul v. halászó): 
olv. velpaslata A. (veltaslata nem sajtóhiba, mert H. a szótárába 
is fölvette; Volog. szót. csak a p-s alakot ismeri, s csakis ez he
lyes azért is, mert ez ige velpas «fang, jagd, Jagdbeute»>-töl való 
származék) | 5, 14. omisla (olv. ömitla A. «wird gesetzt»: ömit-
setzen | o, 39. у adnál (ударитъ, ü t : A. yatcal; ez ind. prses. alak, 
yatca- igétől, melyet Vog. szót. yatsa nak is ír ; a yadnal alkal
masint onnan eredt, hogy a Sjögrén-féle másolatban yatcal helyett 
yadcal volt írva, orosz дч-vel, a mit nem gondos kéziratban köny-
nyen дн (dn)-nek nézhetni; elesik ezzel H. szót.-ban a yad- ige, s 
alapját vesztette H.-nak abbeli gyanítása (NyK. XI, 147), hogy 
yadnal egy kis nyoma az n- képzős eonjunetivusnak [potentialis-
nak]) | 5, 45. lunagla (солнцу своему: olv. najla A.) | 5, 45. jim 
yanneyojet oytina (jó emberekre: olv: oytíja, úgy mint e vers vé
gén : veskatla yojet oytija) j 7, 23. leramlem (объявлю: olv. leramt-
lem A.) | 8, 4. vanltijisa покажись: olv. vanltijiéa = vanltua A.) | 
8, 26. sevinga (sevina) jis (csendessé lett : olv. teviua jis; Volog. 
szót. ban csak tevin; v. ö. vogul täuänt-, tavent- csendesedni; H. 
szót. a sevin-et csak.is e helyből-vette) | 9, 2. jeéaéa (légy bátor, 
bízzál: olv. je£aéa=jesasa A.) | 10, 17'. yotlana (az ő házaikban; 
olv. yotlalna). — Hibák A.-nal: 4, 5. kulna (olv. kuUna) | 5, 36. 
I übit (olv. г übit) | 5, 42. pit'saja (olv. pitéaja) \ 6, 5. al vantlajit 
(olv. at vantlajit) j 6, 12. г тип eslilu кШегща kreklau (mi is bo* 
csatjuk ellenségeinknek vétkeiket: olv. kreklallí.) | 6, 25. suksimati 



AHLQVIST, ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV. 139 

(olv. suksimati; mindjárt következik sukasat) | 6, 26. пей il kinsa 
(olv. пей li kinsa) | 1.0, 7. yolis (olv. yolis) | 10, 34. seviranta (olv. 
sevirantta). — Megjegyzem, hogy 4, 2 langmats, melynek helyébe 
H. langmas-ot kíván, A.-nál is így van: lanymats. 

Vologodszki műveiből fölvette Ahlqvist még a Hitvallás és 
Tíz-parancsolat fordítását; de ezeket már ő is derekasan «revi
deálta», félig-meddig egészen újra fordította. Föltűnő, hogy A. a 
határozó -oi képzőt, melyet a Máté-fordításban megtartott, itt 
aí-ra változtatta (nitat, katltat, étimet stb.). Imitt egybeállítjuk, 
részletező egybevetés helyett, e két rövid szövegdarabot Vol. 
(Hunf.) és Ahl. szerint. 

a) H i t v a l l á s (Symbolum fidei). 
1. (Vol.) Ma evillem i torim azija, izagat kadltoda, пит turum 

i mű verimota, i izagat sit muj тип arateuna nidot i an-nidot J 
(Ahl.) ma evillem i, tórim asija, i-sagat katltata, Purum pa mü tilti-
mata, pa г-sagat sit muj muneu nitat i an-nitat. 

2. izidi evillem Jisusa Xristaja, torim рода, ita timota, madot 
azi elta tiis izagat ulta nobdet elbina, novija növi etta tiímota, jena 
torima jena torim etta ultoda, tiimota [evillem] a antom verimota, 
i-kem azelpanna vultoda, i lu veelna izagat val \ i-sidi evillem Isusa 
Xristaja torim рода, it séma pitimata, matat asi-el!ta séma pits i-sa-
gat-ulta nuptet jelpi, navija navi-elta etimata, jena tó rima, jena 
tórim-elta taimata, a anta tütimata; evillem'i-kem asel panna ultata, 
i lu veielna i-sagat ul. 

3. ma evillem, sto (что) si torim po%' nomilta sagat voylas mü 
oytija, yanne-yojet pada, i muneu ilbatta krekin sorom elta, i yanneyo 
noga lu-lu oytela vis je min Ul elti, jemin evi elta, i yanneyo ja jis \ 
ma evillem, si tórim poy numilta-sagat voylas mü oytija, типyanne-
yojet vórna pa muneu ünltata kreket-elta, pa yanneyo el lu-lu oytija 
vis, jemin lil-el'ta, jemin evi Marija-elta, i yanneyoja jis. 

4. ma evillem, sto si Jisus Xristos тип krekin jay vorna perna 
oytina kardi lunketna senkim us, sogasis i mua samiltim us \ ma 
evillem, si Isus Xristos тип krekin jay vórna perna oytija karti-
lunketna senkim us, sukasis i müva samiltim us. 

5. i evillem, sto lu noy jilbalas sorim elta yolmit yadlna, yodi 
iemin nebketna sit olinpela yanéim \ pa evillem, lu sorim-elta noy 
jilpalas yolmet yatlna, yoti jemin nepketna sit olinpela yanr

0im. 
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6. evillem, sto lu num turmct outija (—), i omisl torim azeljem 
pelak sagat \ evillem, num-turmet oytija etlas, i ömisl lu törim asel 
yosa jim-pelak sagat. 

7. izidi evillem, sto si Jisus Xristos pa jogodl nomilta suditta 
lilinodet i uZimodet, i yana ulta pidl vek-keZa J i-sidi evillem, si Isus 
Xristos pa jogotl num-türum-elta suditta UUnatet pa pasálimatet, 
pa yana ulta piti vek-kesa. 

8. ma izidi evillem jemin lila, madot lu torim veelna idipsa i 
lil izagata mai, i lu torim azi el'ta etl; luel izidi mosl poiksata i ces 
mata, yodi malu jia i poga, lu laltipsajelna jemin jay [jel nubitna 
muj tiil] potarset \ ma i-sidi evillem jemin lila, matat lu, törim 
veielna volta Itt i-sagata mai, pa törim asi-el'ta etl, luel poiksata i 
sljaltata mosl jina pa poyna, lu laltipsajelna jemin jay potarset. 

9. ma evillem i jemin yoda, mada Jisus Xristos kitim jayna i 
lu yoza unltilim jayna mü lovatna omissa | ma evillem i jemin-yöta, 
mata Isus Xristos kitim-jayna pa lu yosa ünltita-jayna mü lovatna 
ömissa. 

10. ma evillem i pernaja longiltipsaja, madotna yanneyo krek 
sistamsal \ ma evillem i pernaja-longiltipsaja, matatna yanneyo krek 
sistamsal. 

11. evillem, sto pozalimodet noy jilbalalet \ naitsalem, pasáli
matet jilpalalet. 

12. i lavillem jogot nubit volipsa, amin \ pa lavillem jogot ulta 
nübit-volipsa: jena. 

b) A. t í z p a r a n c s o l a t : 

1. (Vol.) Ma nin tormen ullem ; al ullet nin yoza pa tormet 
ma tombemna \ (Ahl.) ma nen tormen ullem; al ullet nen yosa pa 
tormet ma tompina. 

2. al vera ninena lunet nemolti si yorazibot, muj numin vand-
len, muj mü oytina i muj jinketnai mü ilbina ; al poiksa i aljirasla | 
lony nenena al vera, nem-molti si yörpi, muj noman vantlen, muj mü 
oytina^ pa muj jinket lipina i mü lipina; al poiksa i aljirasla. 

3. al kasta nin tormen nem takila \ al kasta tormen nem 
tákila. 

4. nomisan tája jemin y a dl, jemin volpasna ijim veretna sirsna 
ulta mosl; yut yadl vera, i si yadletna izagat ulta yodin verlan soy-
nipta, a labitmit yadl torim jyada \ jemin yadl nomman tája, jemin 
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volpasna pa jim vertina si patina idta mosl; yöt yatl vera, i si yat-
letna i-sagat idta yoiin verlan soynipta, a lábitmet yatl törim várna. 

5. nin jiin savijiman tája i anken, sirsna ojana mü oytina 
volta piáién % yü-nobtefia jilen \ asen jima taija pa anken, sirsna 
oijana mü oytina volta pitién i yuv-nuptifia jilen. 

6. yanneyo al vela | yanneyo al vela. 
7. pa-yo imi panna i evi panna krek al vera | pa-yo imipanna, 

evi panna mujpa ragim ne panna aljourtija. 
8. al lolma | al lolma. 
9. táti sagat nin loysen oytija rogop kol aljasta j loysen oytija 

rögip-jasin al jasta. 
10. al lita raytoden imi, al lita loysen yod, anta lu mül, anta 

lu robotajel i lu ord-ningel, anta kalanel, anta lu lovil i izagat ultcv 
voj-yolel i izagat sit mola pa-yoja pidl \ al lita raytaten imi, al lita 
vanna-tajtata-yoijen yöt, anta lu mül, anta lu levél pa ort-nel, anta 
lu kalanel, anta lu lovel i i-sagat-ulta voj-yulel pa z-sagat sit muj 
pa yoija p itl. 

Végűi átveszek itt Ahlqvistnak eredeti és fordított textusai
ból egy-egy mutatványt; a két elsőt hű fordítással, mely Ahlqvist
nak német fordításától csak itt-ott valamicskét eltér, a mit a 
jegyzetekben igazolok. Átírásomban az l ós g f^-nek l és (/-tői 
való megkülömböztetését mellőztem; megjegyzem, hogy az 1. sz. 
mutatványban (obdorszki nyelvjárás szerint) Ahlqvist sem ól külön 
{•Tel. A többi darabok berezovi nyelvjárás szerint valók. 

1. 

Az e r d e i - ö r d ö g (menk). 

Kat yoj mantsefien orna. oma jogotsenen, lebes-yat vertsenen. 
yát jetsas, put kavirtta pitsenen ; livman jetsasnen, yojsenen. un yoj 
jastal: „minemen tada olta ant ragil". Un dlin sagat kiltsenen, 
logoteta pitsenen. Un yat-evilt etsenen. un yojl lavol: ,,tam-'(atl 
velpaslalta mandltmení{. aj yoj jastal: „kat tagaina mandlemen 
velpaslalta". 

Két ember az erdőbe ment. Az erdőbe jutottak (érkeztek), 
kunyhót (tkp. galy-házat) csináltak. A kunyhó elkészült, kezdtek 
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ételt főzni (tkp. üstöt főzni); megétkeztek, lefeküdtek. Az öregebbik 
ember (tkp. nagy ember) szól: «nekünk itt lenni nem alku (nem 
alkalmas, nem jó).» Ok (ők ketten) reggel fölkeltek, megmosdottak. 
A kunyhóból kiléptek. Az öregebbik ember azt mondja: «ma 
vadászni megyünk.)) A fiatalabbik ember (a kis ember) szól: «két 
helyre (azaz: külön-külön h.) menjünk vadászni». 

aj yajl osas evtim nögor-juy, paltamata pites. lu vantlale : evtim 
juy pa-yörpi, nen-yojna evtim ant ol, or-menkna sémim si juy ; por
mim tag<ael lör vitat, aj yoj jogo kerlas, joytas yátna. jesa os (us), 
un yojl joytas, langi velmal. un yoj lavol: „vensen pa-yörpi, mala 
vantsen ?" aj yoj jastal: „minemen tada olta ant ragil; mandlemen 
pugolna ; tam tagana yallemen". lita amassenen. un yoj jastal: „min 
mandlemen tam jugan sagat nigis ; öltem sagat noga lívman yaslem, 
yul livman ant yaslem". aj yol lavol: „yul yoltsa ősiemen?" „ősie
men, ant ősiemen, ma verem". 

A fiatalabbik ember talált (látott) egy levágott czédrusfát, meg
ijedt (megfélemlett). 0 megnézi: a levágott fa másféle (másképű); 
embertől (tkp. nő-fórfi-től) levágva nincs, erdei-ördögtől (menk-töl) 
van levágva az a fa. Lábnyoma (tkp. lépett-helye) a mocsár partján 
(szélén el) [van] a). A fiatalabbik ember visszafordult, a kunyhó
hoz érkezett. Egy keveset volt, megjött az öregebbik ember, evetet 
ejtett volt el (tkp. evet az elejtettje). Az öregebbik mond: «arczod 
megváltozott (máskópű), mit láttál?» A fiatalabbik szól: «nekünk 
itt lenni nem alku; menjünk a faluba; e helyen meghalunk.» 
Leültek enni. Az öregebbik ember szól: «menjünk e folyó menté
ben lefelé; egész életemben (tkp. életem szerint, éltemen át) [csak] 
húst tudok enni, halat enni nem tudok ( = szoktam enni , . . enni 
nem szoktam))).2) A fiatalabbik azt mondja: «halathol találunk?)) 
«Találunk, nem találunk, az az én dolgom». 

lojsenen, jugan sagat mantsenen. si jugan Ásna etes. Un nigis 
vantlenen: verim pol nila. un yoj lavol: ,,pol yosa mandlemen". pol 
yosa jagotsenen. juy-pon amtim As vitat, sangam rep-evilt nimlan 
yoj yatmal. un yoj jastal aj yoj pela: „si pon ony sevra". apsel 
lavol: „maláj sevirlem?" un yoj lajem neremas, lu sevirtsale. juy-
pon noy alimtsenen: pon lipina it uns, it soy. si yulnen sara kim 
taltsenen; selta nagassenen; lita pitsenen. it pul evtas, semlal paitas 
vitis: nimlan yoj si jil, nila, jádopsanal nüvin yöl-juy. Un yösain 
joytas menk ; lavol: „nin lilten?" „alt lilmen, sarnlamen vaylaten." 
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„samlan vaglmat, yundi amtimat juy-ponlan ?" „min ant ossemen, 
fien juy-ponlan11. 

Fölállottak, a folyó mentében indultak. Az a folyó az Ob-ba 
szakadt (tkp. kiment). Ők lefelé néztek: kész (megcsinált) hal
rekesz látható. A nagyobbik ember mond: «menjünk a halrekesz
hez ». A rekeszhez érkeztek. Vessző-rekesz van az Ob partja 
mellett lerakva (ültetve). A hegy oldaláról3) egy hótalpas ember 
hajt le. Az öregebbik ember szól a fiatalabbikhoz: «e halrekeszen 
léket vágj.» Az öccse azt mondja: «minek vágjam?» Az öregebbik 
ember megragadta a fejszét, ő (maga) vágta. A vessző-rekeszt 
fölemelték: a rekeszben egy lazacz (He.rn.Ma), egy tokhal [volt]. 
E két halat mindjárt kihúzták; azután letisztították; kezdtek 
enni. Egy falatot lemetszett [az egyik], szemeit a partnak vitte : 
hótalpas ember ime jön, látható, botja ágas fenyűfa. 0 hozzájuk 
érkezett az erdei-ördög; mondja: «ti (ketten) esztek?* «Hadd 
együnk4), sziveink kívánják ( = megéheztünk).)) ((Sziveitek kíván
ták ( = megéheztetek), [de] mikor rakattak le vessző-rekeszeitek ?» 
«Mi nem tudtuk, [hogy] a te rekeszeid». 

menk-igi kat jas sasamdas, kat yon-patna tannartsale kitem-
tak. yatna joytaptasle, jogo lonset. yon-pati-evilt il eslsale. menk put 
verta pites. put verta sagat karti pailta pites. karti-ügor paildas, 
ugor jetsas, llta amassat, or-menk yolom navrem pilna. tüvim yojlal 
Ulli yojsat, ant lapitsale. dt-kütipa fis, menk-igi kilas, karti-ügor 
visle, etes kim. un yoj kuns-öUnna noy potkasle : ,,kila, menk si kim 
etes, si liláimén", aj yoj lavol: „livmemena yol mandlemen ?" un yoj 
loimtas, menk navrem yoéa joytas, noy álimtsale, lu yojtel-tagaina 
pontsaié, lu yosingis yois. 

Az Öreg menk (erdei-ördög) két kezét kiterjesztette, két hóna 
alá nyomta mindakettőt. A házhoz vitte, bementek. Hóna alól 
leeresztette. Az ördög kezdett ételt (tkp. üstöt) készíteni. Ételké
szítés közben kezdett vasat kovácsolni. Egy vas-horgot kovácsolt, 
a horog elkészült, leültek enni, az erdei-ördög három gyermekkel. 
A hozott emberek étlen feküdtek le, nem etette őket. Éjfél lett, az 
öreg menk fölkelt, a vashorgot vette, kiment. Az öregebbik ember 
könyökkel föltaszította [a fiatalabbikat] : «kelj föl, a menk íme 
kiment, megesz bennünket (megevődünk)». A fiatalabbik azt 
mondja: «megevésünkre nézve hova megyünk5) (tkp. megevó-
sünknek h. m.)?» Az öregebbik ember fölállott, egy ördög-fiúhoz 
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odament, fölemelte, a maga fekvőhelyére tette. Maga lefeküdt 
melléje. 

menk-igi yat-langalna yonnes, vis veras. karti-ugrel si vis-evilt 
il esltsale, si ugorna tüvim yojnen katlta utsesle. lu navremel noy 
ügormasle, tom yoj orofina. nogis taltel sagat navremel üvol: ,,asi, 
ma", menk-igi lavol: „asina al evllpta". vis-evilt ogel noy etes. karti-
éákna oy moyti yajsa. oy-velimlal kim risat; lu lisle : „ma navremem 
ebiina avol". 

Az öreg ördög a háztetőre mászott föl, csinált lyukat, vas
horgát azon lyukon át leeresztette; a horoggal a hozott két embert 
meg akarta fogni. [Ámde] a maga fiát horgászta föl, amaz ember 
helyett. Fölhúzása közben a fia ordít: «apa, én [vagyok]» Az öreg 
ördög azt mondja: «ne hitess az apá-val (az apa szóval).» A 
lyukon át följött a feje. Vaskalapácscsal a fejét beütötte (tkp. a 
fej beütetett). Az agyveleje kifreccsent; ő megette: «az én fiam 
szagával szaglik.» 

sara-sara yatna lonnas navremlal vantta. tut kusmaldas, norina 
manas: navremel antom, tomenen amaslenen. menk jastal: „ma 
navremem maláj nin yoim-tagainna pontseten í" ,,min ant pontse-
men(t. „nin ant pontseten, yoltsa si joytas ? sasa ollaten, ma ninen 
yalévat lillam". 

Csakhamar a házba bement a gyermekeit nézni. Tüzet 
gyújtott, a hálópadhoz ment: gyermeke ninc3. Az a kettő [ott] ül. 
Az ördög szól: «az ón gyermekemet miért tettétek a ti hálóhelye
tekre?*) «Mí nem tettük oda» «Tí nem tettétek, honnan jutott hát 
oda? most7) [csak] feküdjetek le, én holnap titeket megeszlek». 

yalevat yotlas, menk-igi kim etes. aj yoj jastal: „un sot ant 
tajlem, sisi lilli tanga yallem". un yoj jasl luel ponamtsale, jaslna 
il nartamtsale, i yojl antoma jis. optttlal yassat, si optit visle, sepna 
pontsaié, menk-igi ov-evilt annarmas, jastal: „eta kim1', kim etes, 
menk-igi lesatmal jentta-yar. jentta kdtaltsenen jegá soglantata • nem-
moltat il ant paitlanen. yandi-yo kesina sans soppi katiltsale. menk 
lujetyandi-yo sans-nogajna il lonsat. soglantman kitemtak il korisenen. 
menk lavol: „yandi-yo, manem esla. lu jastal: „ma nenen yoltsa 
esllem f tamotta lausen : ma nenen lilém", menk jastal: „si-lovat jim 
vera, esla". lu jastal: „manem pa lilén?" „maláj ma lilém? mása 
porana yandi-yo vantlem-ke, pun ant noytalem, jorl vantsem". 

Másnap megvirradt, az ördög kiment. A fiatalabbik ember 
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szól: «nagy erőt nem bírok, íme étlen talán meghalok))8). Az öre
gebbik a kezét reája vetette, kezével lenyomta; az egyik ember 
semmivé lett. [Csak] a haja maradt meg; azt a hajat fölvette, 
zsebre dugta. Az öreg ördög az ajtón betekintett, szól: «gyere ki». 
0 kiment, az ördög küzdő tért (tkp. játszótért) készít. Összefo-
gództak9) birkózni: egyik sem dönti le [a másikat]. Az osztják 
ember késsel hátat (t. i. az ördög hátát) keresztül metszette 10). Az 
ördög ujjai az osztják ember háta-husába behatoltak. Birkózván 
mind a ketten földre estek. Az ördög mondja: «osztják ember, 
eressz el engem». 0 szól: «én téged miért eresszelek? Tegnap azt 
mondád: én téged megeszlek.» Az ördög szól: «annyi jót tégy 
( = légy oly kegyes), eressz el». 0 szól: «engem még megeszel-e ?». 
«Minek egyelek meg? Ha valamikor osztják embert látok, szőrét 
sem érintem ; tapasztaltam az erejét.» 

tom yoj esiltsale. menk sasna vanyman mandl. Ham aj yoj 
optit-pögol sép-evilt kim logoptsale. javolmasle, aj yoj lilafia jis. 
jogo mantsenen, itam yolna ollanen. 

Amaz ember eleresztette. Az ördög térden csúszva elmegy. 
Most n ) a fiatalabbik embernek a hajcsomóját a zsebéből kivette. 
Oda dobta, a fiatalabbik ember élővé lett. Hazamentek, még most 
is élnek. 

J e g y z e t e k . x) Ahl. «lángs dem sumpfe»; a vit szót Ahl. 
is «ufer»-nek adja (v. ö. vogul vata, vátá ufer), s hozzá tartozik 
vitlft «breit» (úgy mint szél és széles) ; magát a vitat alakot prola-
tivus-félónek veszem («am ufer hin, no őepery»): v. ö. Máté 6, 1. 
semat Vologodszki textusában: yojet semat mintegy «emberek sze-
mént» ( = e. szeme láttára, = e. előtt); v. ö. sagat «szerint», yuvat 
hosszant. 

2) Ahl. «mein lében h indurch habé ich fleisch gegessen und 
kenne [es], fische [aber] habé ich nicht gegessen und kenne [sie] 
nicht.o A Itvman yaslem-et így fordítván «nem tudok enni», számba 
vettem a vogul kas- ( — oszt. yas-) «tudok [vmit tenni]» ige hasz
nálatát -m végű (.= oszt. -man) ge rundiummá] , pl. Váta-kum 1. 
vatalahtim üt kasi ((kereskedni nem tud», vagy a k á r : ((kereskedni 
nem szokott». 

3) sangam rép-evilt «vom gipfel des berges» Ahl . ; szótárában : 
s'angam v. songam «berg, hügel» meg rép «hügel» ; az utóbbin, 
melynek it t sangam a jelzője, nyilván a hegynek emelkedő elő-
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részét kell értenünk: v. ö. Castr. rep «steiles ufer»; így az egész
nek jóformán a «hegyoldal» felel meg. Volog.-nál: rep-suvk XOJIMI., 
npHropoKi. (hügel, anberg). 

4) alt lílmen «darum essen wir» A. — Az alt-ot egynek ve
szem azon aí-val, mely a Volog. textusaiban az indicativus alak
nak fölszólító értelmet ad (nycTL, ,a,a): «hadd eszünk, h . együnkw. 
Il lenék bár az «igenis» értelem is, melyet szintén az orosz # a is 
fejez k i : «igenis, eszünk, ,a;a KyiiiaeMT>». 

5) Ahl. «wenn wir auch aufgefressen werden, wohin gehen 
wir». A livmemena lativ ragos (-a) gerundium itt legalkalmasab-
ban tekintet-határozónak vehető. 

6) tut kusmaldas «er schaffte feuer an» A.; nyilván egyenesen 
maga szerezte a tüzet — vagyis: «gyújtott tüzetw. S valóban ezt 
jelenti a kusmalt- ige, a mint az osztlrt. kusmett- (e h. kusmeli-) 
«égetni» (kusm- égni) bizonyítja.-V. ö. a vogulban : kosemi- égni 
(láng nélkül), kosemt- égetni. 

7) A sasa-t «most» vagy «most mindjárt»-nak fordítván, azt 
vélem, hogy az orosz qacT> oóra» szótól való, mely Volog.-nál cos, 
sos alakkal van meg. V. ö. ceH-TiacT> «mindjárta, s a zürjénben 
cas-tól casöd «sogleich, eben jetzt». 

8) így Ahl. szerint. A sot «erő» szót Vol.-nál nem találom, 
sem tangá «vielleicht». «Erőt» jelentő közönséges szók: veiésjor ,• 
azonkívül van Vol. som v. sum CHJia; éumla erőtlen, gyenge. A 
tangá-ről meg azt gyanítom, hogy tam-yadl «hodie» helyett való : 
«íme étlen ma meghalok*). 

9) Az e mondat ólén való jentta szó fölösnek látszik; talán 
kimaradt utána yarna: «a küzdő-téren összef. b.» 

10) katiltsale: Ahl. szót. katil-lem «entzwei schneiden (Obd.)»; 
Vol.-nál nincs meg. 

n ) itam = ittem Reg., a ki vog. cin-vei fordítja. 

2. 
A b ű n b e e s é s . 

Xarmeyo ulta pada törim partas sünin tagi miv uytina ; salta 
tóga lannilsale öliií yanneyo, ne mii Adam. törim partas luel sada 
ulta, rupitta i lavilta si tagi. si sünin tagi lipina tivs ár-sir juy, i si 
juyt pela vantta kasa us; i sijuyt uytina tivsat ár-sir eplin riyt, 
leta eumana us. si juyt kütin átél tlvsanen kat juy; i juy nemil us 
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yanneyo lil óltipsa, kimit juy nemil jam-pa-adim uitipsa juy. ,,yun 
ölin juy-evilt lelten riy, nem-yuntta palta ant pitleten i sorhn ant 
uitleten", törim úuymis; a kimit juy ölinin törim nuymis: „tam 
juy riy-evilt al levaten ; yun lelten, isi yatl say usleten; si togolpi 
muj-arat juy riy-evilt isat leta ragil". 

Az ember lakására (tartózkodására) az isten parancsolt egy 
boldog helyet ;i földön; azután oda bevezette az első embert, neve 
Ádám. Isten parancsolt neki ott lakni, dolgozni s azt a helyet 
őrizni. Abban a boldog helyben termett sokféle fa, s a fákra nézni 
gyönyörűségül volt, s a fákon termettek sokféle édes bogyók, [azo
kat] enni jóízű volt. A fák között külön termett két fa; az egyik 
fának neve volt az ember-élet hosszabbítása (megtoldása), a má
sodik fa neve a jó és rossznak megismerésének fája. «Ha az első 
fáról bogyót esztek, soha nem fogtok félni s halált nem ismer
tek)), így szólt az isten ; de a második fáról isten így szólt: «E fa 
bogyójából ne egyetek; ha esztek, azon nap meghaltok; ezen 
kivülx) valamennyi fának bogyójából mind enni lehet. 

yanneyo idipsaja kul vasmasel; saltta sagat vers duma yan
neyo kareka lanniltta, muj pada piris isat vojt kütin senk roypin 
voj, jemin-voj. lu lipel lanis, simié lepiltapsaifí jasinin nuymis Jeva 
pel: ,,partas-li törim nenan ant leta matti juy-evilt ?" Jeva nuymis : 
,,men isat leimen muj-arat juy riyt; a si juy ölinin, matat enmel si 
sünin tagi kütlapin, törim nuymis: al levaten lu-eviltel, lep al ra-
yaten, astob nen al uslaten". sirtin jemin-voj nuymis : ,,antom, nen 
ant uslaten ; a törim üllale, asto si yatl-evilt, yun nen lelten si juy 
riyt, nen semlen punsajslanen, i nen sam torma jilten pa üta pitlaten, 
muj jam muj ádim". 

Az embernek [boldog] életére az ördög irigykedik; ennél 
fogva elhatározta az embert bűnbe bevinni, a mi végett kiválasz
totta valamennyi állatok közt a legravaszabb állatot, a kígyót. 
0 beléje bement, s ilyen csalfa beszéddel szólt Évához: ((paran
csolt-e isten nektek valamely fától nem enni?» Éva felelt: «mi 
egyaránt eszünk valamennyi fa bogyóiból; de azon fáról, a mely 
e boldog helynek közepén nő, isten így szólt: ne egyetek ő tőle, 
hozzá ne érjetek, hogy meg ne haljatok.)) Azután a kígyó szólt: 
«nem, ti nem haltok meg; de isten tudja, hogy az naptól fogva, 
hogy azon fa bogyóit eszitek, a ti szemeitek megnyílnak, s ti maga
tok lesztek istenné s tudni fogjátok, mi jó, mi rossz.» 

10* 
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Imi ankirmas juy uytija i yidrmsa ; „yoti-sagat jamit si juy 
riget", numsis undrel libin, „yun li-evütel yanneyo si-mort nomsina 
jil". pa lu usle riy ant-partim juy nü-evilt pa lesle. saltta masle ojga-
jel, lu pa lesle. sirtin punsajssanen len semlal, i tami sos len kajsa-
laslan, len nár-lomaltanen. len yolt jelemsajnen, pa iga jersalasanen 
molti árat lipet i antiptilsanen. yatl jetna jüm kem.payullalen törim 
tur-si, matot susis juyt kütin. paltap pa jelem-evilt Adam imel pilna 
yanemasanen törim ves-evilt juy saija. törim voysale Adam pa lopis: 
„Adam, yoda nen?" Adam nuymis: „yulsem nen tur-sijen, éaltta 
paltamasem, sit pada, ma nár-lomalta, i sit-evilt yanemasem". törim 
pa nuymis luel: ,.yoj lölin nenen lopis, nen ndr-lomalta, jesli lölin 
nen ant lesen si juy-evilt, ma ant-partim juy-evilt?" sirtin Adam 
jíuymis : „nen mim imem manem masle riy si juy-evilt, mapa lesem". 
sirtin törim nuymis imija: ,,muj verta nen sidi versen ?" imi nuy
mis : „jemin-vojn 'ma yussajem, sit pada ma, lesem", sirtin lopis 
törim jemin-voj pel: „sit pada muija nen sidi versen, ojla panda 
mana ; nen yon-soyen uytina vankila, nupten yuvat miv leva ; kant 
ponlem nen kütan i imi küta, pa nen rutén i imi rutel küta ; tami 
purmil nen oyen uytija pa nefi la jotlangilel tögomlen'(. imija pa 
lopis : „nen uytena kitlem ár kai-mué,pa lairt kási kütin ev-poy táj
ién, pa nen ojgajen nen numpen un at ul". Adama pa lopis : „yun 
yultmasin imen jasna pa lesin si juy-evilt, miv uksima at jil, soga-
tilman letat leien nupten yuvat". saltta kim vosatsa törimin sünin 
tagi-evilt; pa törim si losele toylin--törim, matot tutin alta-kesin si 
iuy laulsale. 

Az asszony pillantott a fára s elbájoltatott. ((Mennyire jók 
azon fa bogyói, gondola magában, ha azoktól az ember annyira 
okossá leszen.D S vett bogyót a tiltott (nem-parancsolt) fa ágáról 
s ette. Azután adott belőle a férjének, s ő is ette. Akkor megnyilt 
nekik (kettőnek) a szemük, s azonnal látták, hogy ők mezítelenek. 
Ok igen megszégyelték magukat, meg sok levelet össze kötöztek 
s megövezkedtek [vele]. 

A nap majdnem estére vált (este-lett+ nyi = közel annyira 
van, hogy este lett). 8 hallják az isten szavát, a ki elhaladt a fák 
között. Félelemből és szégyenből Ádám a nejével elrejtőztek Isten 
színe (arcza) elől egy fa mögé. Isten hívta Ádámot s monda: 
«Ádám, hol vagy?» Ádám szólt: «hallottam a szavadat, aztán 
megfélemlettem, azért [hogy] én mezítelen [vagyok], s azért elrej-
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tőztem.» Isten megint szólt neki: «Ugyan2) ki mondta neked, 
[hogy] te mezítelen [vagy], ha ugyan2) te nem ettél arról a fáról, 
a melyet én eltiltottam (a tőlem nem parancsolt fáról)?') Azután 
Ádám szólt: «nőm, a kit adtál (a te-adott nőm), nekem adott 
bogyót arról a fáról, én meg ettem. Akkor isten szólt az asszony
hoz: «miért tettél így?» Az asszony felelt: «a kígyó által csábít-
tattam el, azért ettem.» Azután szólt isten a kígyóhoz; «azért 
hogy te így tettél, eredj szerencsétlen útra; has-bőrödön másszál, 
s életeden át földet egyél; haragot vetek te közzéd és az asszony 
közé, meg a te nemzetséged és az asszony nemzetsége közé; ez 
rá lép a te fejedre, s te megharapod az ő lába sarkát.» Az asszony
nak meg monda: «te reád küldök sok bajt-betegséget, s nehéz 
fájdalom között szülsz gyermekeket (leány-fiút), s a te férjed légyen 
nagy fölötted". Ádámnak meg azt monda: Aminthogy nőd beszé
dére hallgattál, s azon fáról ettél, legyen a föld átkozottá (utá
latossá); kínlódván eszel ételt egész életeden át.» Azután kihaj
tattak istentől a boldog helyből; és isten oda egy angyalt (tkp. 
tollas v. szárnyas-istent) állított, a ki a tüzes karddal azt a fát őrizte. 

2) Ahl. «diess au?genommen» = gi togolpi. Tekintve, hogy 
(íKpOMi, ausser, -n kívül» egyébként tombina (KpoMÍi Toro: sit 
tombina),szószerint: «ama-fólen», a togolpi-nek is pi utórésze tkp. 
•fél, oldal»-t jelent, a togol meg csak «amaz, túlsó, másik» lehet; 
v. ö. Vol. tugol-yo npo*iin (der übrige, der andere). Észrevesszük, 
hogy ennek a togol, tugol-nak a to mutató névmástő az alaprésze, 
meg hogy az egész togol, tagol a magy. tíil-naM. a mísa (tal-só). 

2) így fordítom a lólin szót, melynek különösen a második 
helyén (jetii lölin nen ant lesen) ilyen értelme kifejthető: «bizony, 
ugyancsak, valóban*). Vele egyazonnak látszik Máté 10, 26. lulna; 

A M á t é - f o r d í t á s b ó l . % 1—14. 

1. yan Isas sema-pitas Viplejem Judej vosna írod yan ulim-
yatletna, sirsna mudra jay yola-pelak-elta Jerusalim vosa jogotset i 
potarlet: (2) yoda jilpa se ma-pitim Judej yan ? mun la türum-yüsel 
vantsu yola-pelakna i jogotsu luela oy ponta. (3) sit yulman írod 
yan nömisna lillas i % sagat-ulta Jerusalim vos-tel mur lu panna. 
(4) i akits í-sagat-ulta oy-pbpet i nepakin jay mur-el'ta, insisas li-
eltel: yoda mosl séma pitta Xristosa? (5) li jastaset luel: Viplejem 
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Judej vosna ; jelli-jastata jemin iki nepakna yan^im sidi: (6) i nen 
Viplejem Judej mü, nem-moltina aija an ullen Judej oyin voset 
kinsa; nen-el'ta etl lavilta-yo, matot ma Israil murem savil. 

7. sirsna Írod yanija mudra jay vogimna yüs etim-pora li eltel 
purilis. (8) i liel Viplejem vosa kitmalna jastas: manat i iariulaman 
purijat navirem ölinpela ; pa yun uitleta luel, ajkol manem paitat: 
ma manlem, luela oy ponlem. (9) li, yán partipsa yulmelna, manta 
pitset, pa si yüs, mata li vantset yola-pelakna, mans li jelpina, yun 
jogot jogots i lolimtas si taga oytina, yoda navirem us. (10) yüs 
lolimtim kasalamna li ámitset senk ün amtípna. (11) yöda lonyset, 
kasalaset navirem lu ankel Marija panna, i sáns-oy oytija korlmna 
luel oyponset; i li tasel etltimna luel mojlipsa tűset: sörni, jemin-ony 
pa jemin-voj. 

12. pa ölimna liela partipsa us törim etta, an kerlata írod 
yosa, pa-sir jusna manset li jirel pela. (13) li manmel jupina, si, 
törim-levi Osip yosa ölimna ulman etis pajastal: kila, navirem pa 
lu ankel vija, pa yonta Jegipet müva, pa ula toda si vonta, yun ma 
nenen jastalem y írod yan tam navirem kasta piti, velta luel. (14) lu 
kilis, navirem pa luel ankel vis attije, pa Jegipet müva mans. 

M á t é 6, 6—13. 
6. nen yun poiksalen, nen adel yötena longa, pa nen jupenna 

ovi tuyrimna, poiksama nen törim asena, matot an nila; pa nen 
asen, yanijot vanttot, sem vantman nenen mai. (7) poiksatanna mol-
tas jásinet al pötartat, yodi verlet pernala jay • li nömislet, li ár 
pötrelna yullajü. (8) li yöraspija al juvati; nen törim asen uél, 
muj-sir nüsa tajlata, nen lu yosa voyten jelpi. (9) nen sidi-sagat 
poiksat: 

mun asieu, turmet oytina ultot! nen jemin nemen mun yosa 
jemin at ul: (10) at jogotl nen türum-nupten • nen kasén at ul i mü 
oytina yodi türum oytina ; (11) nan mun mosta levipaseu mija mu-
neu tamyatl oytija; (12) i esla muneu mun kreklau, yodi i mun 
eslilu küteuna kreklal; (13) pa al esla muneu yusipsaja pitta,- no 
muneu savija kul'-el'ta. nen yosa ul türum-nübit, i vei, i similtipsa 
nübit yuvat. jena. 

Hátra van még, hogy Ahlqvistnak osztják szógyűjteményéről 
is szóljak, s jelesen azt az eddig ismert osztják szókincscsel egybe
vessem. De ezt most máskorra kell halasztanom. 

B Ü D E N Z J Ó Z S E F . 



KISEBB KÖZLÉSEK. 
A j a k u t g e n i t i v u s . Böhtlingk Ottó (Über die Sprache 

der Jakuten. 163. 1.) a jakut esetragokról szólván, a genitivusra 
vonatkozólag ezt mondja: « F ü r d e n g e n i t i v f i n d e t s i c h 
i m J a k u t i s c h e n k e i n e e n d u n g , und es wáre nicht un-
möglich, dass dieser casus sich im Türkisch-Tatarischen erst nach 
der spaltung entwickelt hátte.w Ezen tételt munkájának egyéb 
részében is hangsúlyozza; így mondattanában (251.1.) a birtokos
ragok tárgyalásánál felhozza, hogy «két névszó között való viszo
nyulás, melyet számos nyelv a j a k u t b a n t e l j e s e n h i á n y z ó 
g e n i t i v u s s a l , vagy prsepositiókkal szokott kifejezni, a jakut-
ban birtokos ragokkal jelöltetik meg». Ezen állítás, bár a jakut 
nyelvet épen nem ismerjük fogyatékosabbnak más török nyelvek
nél, magában véve nem tartoznék a merő valószínűtlenségek 
közzé. A genitivusi viszony különösebb megjelölése birtokosragok
kal bíró nyelvben amúgy is csak fölösleges dúskodás a nyelv ház
tartásában ; mert hiszen a két névszó egymáshoz való viszonyítá
sát a birtokos rag is eléggé megjelöli. Innen van, hogy valamint 
pl. a magyarban, úgy a török nyelvekben is a genitivus ragja leg
több esetben el is maradhat a birtokost jelentő szó mellő'; így pl. 
a kazáni tatárban kese Zaksíliyi az ember jósága, aulibiz kartí 
falunk vénje, kalap z türáse városotok birája használtatik zeke 
helyett: kesenefi, aulibiznin, kalayiznin (Bálint G. Kazáni tatár 
nyelvtan 103. L). S noha a genitivusrag alkalmazásának különö
sebb szüksége egyéb török nyelvekben sem forog fenn, mindamel
lett azt tapasztaljuk, hogy kivétel nélkül mindenütt előfordul a. 
-nin, -in (-nifi, -in) alakú végzet a kérdéses casusviszony szoro
sabb megjelölésére. Kissé sajátságosnak tűnhetik fel tehát már 
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eleve is, hogy éppen ajakutban, mely pedig teljesebb casusrend-
szert tartott fenn, mint bármely más török nyelv, — ne maradt 
volna meg éppen semmi nyoma sem az általános használatú török 
genitivusnak, a mint azt Böhtlingk kereken kijelenti. S valóban, 
ha a Böhtlingk közölte textusokat szorosabban átvizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy a jakutban is előfordul egy, a köztörök geniti-
vusragnak alakilag is megfelelő -in, -in, (-un, -ün) végzet, mely 
bár korlátoltabb körben, de mégis ugyanazon functióval szerepel, 
mint egyéb török nyelvben a genitivus. íme a példák. 

a) Olyan példák, a melyekben az -ín, -in végzettel ellátott 
névszó személyragtalan; vagy első személyü személyraggal való : 
ki sín kídijarin kdmd ayis ii die zeit, da der winter wütet, wáhrt 
8 monate (8. 1.); ikkis küniin sarsin drddfmitigdr örüs uta . . . . 
tiatigar tiibitd am morgen des zweiten tages erreichte das wasser 
des flusses . . . . den wald (39); sir in maigita . . . ardiryai die 
beschaffenheit dieser gegend sind . . . steine (31); sir in drdjittdn 
sdttd uon kösündn ayillar wegen der beschwerlichkeit der gegend 
werden dieselben zu 70 kös gerechnet (31)||ftw sirgd kdldrbitin 
gitta kaum waren wir in diese gegend gekommen (13). (v. ö. köz
török anin bile ő vele); bisigi b ajdbitin gitta ilf}d isdr üs kii 
ilimndrbitin ütdrbit wir warfen drei fischernetze aus haar, die wir 
mit uns führten, aus (38); min sogotoy yasaypin gitta ydlbitim 
ich blieb mit meinem kosaken alléin zurück (42); bu ti Un gitta 
barbita mit diesem worte gieng er (szótár 62. a.) | tabalarbi-
tin sinnatiay tuspututtan damit wir unsere renntiere konnten 
ausruhen lassen (szótár 110. a.) | mij-igin kisi itdydjidyd suoyun 
kurduk taptillara sie liebten mich auf eine unglaubliche weise 
(szótár 71. a.) (v. ö. köztörök anin gibi akképen). 

b) Az esetek túlnyomó számában az -in, -in genitivusi érték
kel bíró végzet harmadik személyü birtokosragos alakokon fordul 
elő: si rin ustata kdmd suoy der umfang des von ihm (bewohn-
ten) landes (ist) maaslos (3); sir in timníta . . . . kustdy die 
kálte seines landes ist . . . heftig (3); kinndr ölörbüt kisildr in 
yannara buruolu turdayina als das blut der von ihnen getödteten 
menschen dampfte (6); (Ájigan) . . . sir in ajilgita . . . mannik 
die physiognomie des landes (von Shigansk) ist dieser art (8) ; 
bulttarin dttara buollayina was die namen ihrer jagd anbetrifft 
(9); bu dmaysini . . . . bari Dzokuskai sir in Sayata bildr diese 
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alté frau kennen allé Jakuten der umgegend von Jakutsk (11); 
(11); öjün bdrdd yolobura suoya die vorzüglichkeit ihres gedácht-
nisses war ohne gleichen (14); yospoytornn anardara yalara 
es blieb von i h r e n . . . . vorratskammern nur die hálfte übrig (14); 
bu sir tögürümtdtin iráya siirbd kös dysilaya dieser umweg 
betrug 20 kös (26); Ucur y aj alarin ulara igülan kirdn aus den 
felsen am Utschur war wasser gedrángt worden (27) | átidytán 
tüktári . . . guorad otuttan taysa kdrgdnin. . . . itábitin es ist 
unmöglich . . . das weinen . . . der familien der stadfc, derén über 
dreissig waren, zu schildern (7); min körörüm . . . . örüs % t u n 
ürdün ich hatte nur die . . . . wasserfláche des flusses, . . . gese-
h e n ( l l ) ; oloror oloytorun sanálarin maigitin sitd bilbitim ich 
machte mich mit ihrer art und weise zu lében, und mit ihrer den-
kungsart vollkommen vertraut (16); min sannim kini ölör tinin 
timnitin bdlidtabitd meine schulter bemerkte die kálte des atems 
der sterbenden (19); bájaid. . . . Saya oloyun kdskilin onororgo 
olorbuta er selbst . . . lebte . . . der bereitung einer lebenszukunft 
für die Jakuten (22); bdjdldrin atilarin . . . . bidrdlldrd ihre 
eigenen waaren. . . pflegten sie . . . . zu überlassen (23); attarin 
ataytarin baján (bindend) die füsse seiner pferde (32); attarin 
sdptdrin, baj át in tanasin arbaytanar er bessert aus die geschirre 
seiner pferde und seine eigenen kleider (32) | oryuja turar it a sí
iig in algijigar tiisdn als ich . . . . in einen késsel fiel, in dem 
futter für die hunde kochte (szószerint: fövő kutya-ét 4ének üst
jébe) (5); kinndr £iái árin iksatigar dicht an ihrem hause (11) ; 
öliiöy künün tTinügár dppitd die nacht vor ihrem todestage sagte 
sie (19); ün min isin . . . . tanara . . . oloyun atayar bete für 
mich zu den füssen . . . . des sitzes . . . gottes (20); irdibitin örüs 
büsun yárigar tiisdrárbit (wir pflegten) all unser gepáck auf den 
schnee des Utschur-eises abzuwerfen (27); iam ijin mannaigi 
kiiniigár . . . kdlbippit am ersten Mai gelangten wir an (30); Ükká 
ajannábippit bas ijin mannaigi künnárigár wir reisten in den ersten 
tagén Juni's (tulajdonképpen: des fichtenmonates) nach Udskoi 
ab (31); áráidárin anardarigar da tiibát es erreicht nicht ein-
mal die hálfte ihrer mühen (32) | süráytárin isittdn aus dem 
inneren ihres herzens (6); báj ál ár in ötiittdn von ihrer seite 
(7); örüs sürügün kusüttán wegen der heftigkeit der strömung 
(39) [kini táj át in bájinan, maigitinan in folge ihres reicbtums 
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[ő maga gazdagsága] und ihrer verháltnisse (23) || Szintígy név
utói viszonyszók előtt, mint: a/tahin bu gon . . . . basibaldbittaiin 
. . . . tjadani %onno kömö bu olall arin isin ich erinnere mi eh, 
wie diese leute (meinen áltern) . . . . dank dafür abstatteten, d tsa 
jené . . . hülfreich waren gegen arme leute (6); yajayal bdrillidy 
tustdy . . . . bárd áráji . . . tulujallarin isin es muss . . . lob 
erteilt werden dafür, dass sie grosse beschwerden . . . ertragen (32) ; 
bu da buolbutun isin dessen ungeachtet (szótár 39. b.); kiinnd-
rim aspittarin da isin trotzdem, dass meine tagé vorüber ge-
gangen sind (u. o.); yaitay da buolbutun isin dem sei, wie ihm 
wolle (u.o.); tösö da bayaldy buolbutun isin er mag noch so ein 
freund davon sein (u. o.). V. ö. ezekre nézve a köztörök anin üciin 
,a miatt, azért' szólást | sürdyim yaja is ta mmiti n kurduk kut-
tammithn ich erschrack, als wenn mein herz entzwei gegangen 
wáre (29); amtana ular amtanin kurduk sein geschmack (war) 
wie der des birkhuhns (37) \bu ölörün gitta sobald er gestorben 
war (21); cai ititá baribit ydnin taryatarin gitta als uns die 
wárme des tees das blut eben im umlauf gebracht hatte (24); bu 
sirtan ...ba raliarin gitta kaum waren (die pferde) . . . von 
diesem orte gegangen (31); bajával üt un gitta bulanan sich ver-
mischend mit dem wasser des meeres (34); ayam ölörün gitta 
kdlbitd mit dem sterben meines vaters kam er (szótár 62 a.) j kini 
ölbütün da gdnnd aueh nach ihrem tode (10) | ürdy . . . kum a-
yin ustun dem sande entlang eines fiusses (12); örüs y a sin 
ustun dem ufer des fiusses entlang (39) | bu bari kötör . . . icigds 
sirddrgd kötörün sdyina (in der zeit) wenn diese vögel . . . . in 
die warmen lánder heimflogen (17); tinin . . . tays arin sdyina 
(in der zeit) als seine seele . . . . heraustritt (20); kun... tüs dr i n 
sdyina wenn die sonne sich zum untergange neigte (28); v. ö. 
csuvas on coynd ,azon időben', hol az on szintén genitivus («annak 
idején») | ö lüöyün innind... oyolobutum ich pflegte sie . . . vor 
ihrem tode (19); tanara gidtin innigdr vor dem gotteshause 
(szótár 37. b.) okko kiridyin innind bevor er auf die heuernte 
geht (szótár 38. a.) 

Azon általánosan elismert lelkiismeretesség mellett, melylyel 
Böhtlingk a jakut nyelvnek minden legapróbb jelenségét feldol
gozni igyekezett, csaknem fel sem tehető, hogy ezen aránylag igen 
sürün előforduló -in, -in végzettel ne számolt légyen. S csakugyan 
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megtaláljuk erre vonatkozó nézetét a személyragozás tárgyalásá
ban, hol azt a harmadik személy épebb alakjának tartja a fogya
tékosabb -a, -a, -o, ö, illetőleg -ta, -tá, -to, tö mellett. Mi szolgál
hatott e felfogásnak alapjául, igen könnyen elképzelhetjük, ha 
meggondoljuk, hogy az -in, -in végzet — mint a fentebbi összállí-
tásból is kitűnik — legtöbbnyire harmadik személyragos szón 
fordul elő; továbbá hogy a török 3-ik személy eredetibb alakjául 
csakugyan a -tin, -tin alakot kell felvennünk, melynek nyoma még 
fenn is maradt a 3-ik személyragos szó ragozott alakjában, mint 
ez pl. az oszmanli ata atya dativusa atasina, locativusa atasinda, 
ablativusa atasindan alakjaiból is kitűnik. Azonban tévedett, mi
dőn a jakut -in ragot ezen régibb hangállapot maradványának 
tartotta; mert mint az a) alatt adott példák bizonyítják, az -in 
végzet előfordul első személyű raggal való és személyragtalan 
szókon is ; továbbá mondattani szerepe kizárólagosan csak jelzői 
lehet (1. 256. 1., hol B. maga is kifejti az -in végzet ilyen haszná
latát), ellenben sohasem állhat más mondatrészképpen, mint a 
valódi személyragok, az -m, -fi s -ta, -ta (a, a). 

A jakutban is tehát, mint egyéb török nyelvben van geni-
tivus-rag s így magától elesik Böhtlingk ama következtetése is, 
hogy «nem volna lehetetlen, hogy a köztörök genitivus csak a 
török nyelvek széllyelválása után fejlődött ki.» E nézetnek akkor 
sem lehetne jogosultsága, ha esetleg a genitivus csakugyan nem 
találtatnék meg a jakutban i s ; mert e rag előfordul még a csu-
vasban is, melynek pedig különfejlődóse semmi esetre sem újabb-
kori a jakuténál; e mellett sokkal természetesebbnek látszik, hogy 
egy kevésbé szükségelt viszonyjelölőnek, minő a fentebbiek szerint 
a személyragozó nyelvekben a genitivus — valamely egyes nyelv
ben elhanyagolása, mint ugyanannak számos társnyelvben minden 
ok nélkül való fölmerülése. A genitivus ragja pedig, nemcsak hogy 
a török alapnyelvben lehetett meg, hanem úgy látszik megvolt 
már a közös altáji ős nyelvben is -n (-fi) alakkal; legalább igen 
feltűnő, hogy az összes altáji nyelvcsoportok e tekintetben meg
egyeznek. A mongolban mássalhangzós végű tőn -un -ün, magán-
hangzós végű tőn -jin alakkal bír; a tunguzban a genitivus válto
zatlan alakja -fii, a mandsuban meg -ni és -i; a szamojédban -n, 
-fi vagy ennek elkopásával csupa véghehezet (Gastrén, gramm. 
110. 1.); az ugor alapnyelv genitivus-ragja szintén -n (a finn,. 
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mordvin, cseremisz ós lapp nyelvben -n; ugyanez lehet a magyar 
ennen-, tennen-, önnön-maga névmásokban s talán a Faludinál elő
forduló erőn-erővel-féle szólásban). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Magy. l e á n y . — Nemzetségneveink egyik legkiválóbbikának 
a leány szónak eredetéről eddig még mit se tudunk. Mit is jelent 
voltaképpen a leány szó ? A leány ifjú, fiatal, még nem házas nőt 
jelent s már a régi nyelvben is «puella és filia» értelemben egy
aránt használatos volt. A németnek két szava van rá : mádchen és 
tochter. Nézzük, hogy a leány ellenfele a «férfi, a még nem házas 
fiatal ember» nem nyújt-e valami felvilágosítást szavunk megfej
tésére. Mi is a leány ellenfele ? Az ifjú nem, mert csak prapgnanter 
jelent fiatal embert (azaz férfit), azután meg ép úgy mondhatjuk a 
«leány»-ra is. Keresve se találnánk a leánynak illőbb párját a 
legény~né\; mindkettő ifjú, az hajadon, emez nőtlen fiatal embert 
jelent. A legény szóról meg azt tudjuk a MUgSzótárból, hogy alap
része egyazon a vogul lengá-ve\, mely «fiatalt, ifjút» jelent (lengő, 
kum junger verheirateter mann, bráutigam). Az ny pedig ugyanaz 
a kicsinyítő képző, a mely a kicsiny, kemény, sovány stb. szókban 
is megvan. Már maga az a körülmény, hogy a legény szóban, adott 
etymologiája szerint, nincs meg tulajdonképpen a jinasculus' foga
lom, azt sejteti velünk, hogy akkor a leány szóban a ,femina' 
fogalmának kell meglenni. Nem is lehetetlen, hogy épen ennek 
(«femina») kifejezése által külömbözött eredetileg a leány szó a 
legény-t'ól (úgy hogy pl. ez utóbbi mellé a német jüngling állítható, 
míg a.jungfrau a leány-nak felelne meg). Hogy a leány szó csak
ugyan «fiatal-nő »-nek magyarázható, legitfc akarom fejtegetni. 

A göcseji nóta így szól: Liván vásár lösz a hjétén Ny. I, 372; 
ezenkívül a népnyelv Hánynak, levdnynak s a régiséggel egyezőleg 
legtöbbször leánynak ejti. Mi a tanúság mind ebből? Hosszú ma
gánhangzó a legtöbb esetben valamely mássalhangzói elem beol
vadásából magyarázható s ezzel kapcsolatban épen a léány-beli 
é vezetett arra, hogy a szó első részében, a lé, lev, li alakban, 
szintén arra a lenga-re ismerjek, mely a legény szónak is alap
része. Az ugor ng nyomát a dialektikus alakok még megőrizték. 
Hogy pedig ugor ng-nek a magyarban igen sokszor j felel meg, 
arra több példát idézhetünk, így : faj = ugor psnga; fej = vog. pari, 
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ug. pBngs ; rej-t-: finn rn-tta- = ugor rsngs-; sajog-: ugor sengB ,-
ríy'-í- = finn langa, ug. rBnga; vő (veje) = cser. venge, ug. v^ng^ Az 
is közönséges tünemény, hogy a j rendesen é, í-he csap át, pL 
tej : té,fej : fí-ketö, nyíro-k: ugor nBgrB-, til: ug. tBglB-; bíz is haj
dani bojzo-isb utal. Szakasztott ily esettel van dolgunk a leány szó
ban is, melyben a lengd csak lej: li, lé s végül le alakban maradt 
meg. Most még csak a szó hátra levő részét kell megfejtenünk, 
melyben okvetetlenül benne kell lenni a nő fogalmának, a mint 
fentebb jeleztük. Már csak ebből az okból se tarthatjuk a hátra 
levő -dny szórészt, legalább egészen nem, diminutiv képzésnek, 
nem tekintve, hogy igy e szó a magyar hangzó-illeszkedéssel 
ellenkeznék. Nem marad más hátra, mint hogy összetett szónak 
tartsuk a leány-t, melynek egyik része a le «fiatalt* jelent, az -ány 
pedig «nő»-félét. Ez utóbbira nézve lehetne az anya (ugor anB) 
vagy az ángy (vog. ane, zürj. une) szóra gondolni, csakhogy az 
előbbinek majdnem az összes ugorságban «öregebb nő», az utóbbi
nak is «nagy néne(tante)» a jelentése. Sokkal valószinűbb a vogul 
á vagy áj szó, mely amúgy is „leányt" jelent (Szorokin vogul szó
jegyzékében, NyK. XVI, 472. mm leányom, ág «leány, mádchen»r 

a mi nyilván az íy-nak eredetibb alakja). Azt hiszem, hogy ennek 
az áj (ág)-nak az -ány szórészből csak az á felel meg; az ny-t 
pedig akár diminutiv képzőnek vehetjük, a milyen a, legény szóban 
is van. Némi kétséget támaszthatna ugyan e magyarázat ellen az 
áj szónak az osztjákban található evi felhangú alakja; de több 
példát idézhetünk, melyben az eredeti mélyhangú • szó magasba 
csap át, pl. kor: oszt. keres, osztB. karié; facsar: osztB. pazirt-, 
padirt-, osztlrt. peír-, pekr- s pusr-; far : osztlrt. pir, pira ; fog : 
osztlrt. penk, osztS. pank; mar, *marj: osztB. marik, osztlrt. 
mérek. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy ilyen összetételre épen 
nemzetségneveknél, több példát is felmutathatunk. Ilyen maga az 
ifjú szó, mely személyragos alakjában (ijafija) még el is választ
ható ; ilyen továbbá a cseremisz ik-sebe infans, továbbá a mordvin 
ej-kaks s a vogul á-pi. Hasonló összetétellel van dolgunk a magyar 
férfi (férjfiú) szóban (v. ö. cser. pá-erge s a megfelelő üdüramaá 
«frau, weib», élén az üdiir leány szóval). Összetételnek bizonyította-
még Budenz az asszony szót is (MUgSz. 759. 1.). 

Fejtegetésünk végeredménye tehát az, hogy a magyar leány 
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eredetileg lenga+aj + n három elem összeolvadásából származó 
összetétel «fiatal nő v. leány» (v.ö. még vogul vis-ne «mádchen» 
tkp. «kis-nő» emellet t : vis-%arv.us-kum «knabe», tkp. «kis-férfi»). 

• K U N O S IGNÁCZ. 

E g y a d a t a m o r d v i n h a n g t a n h o z . — Még a múlt 
század végéről bírunk egy kis kátét, melyben az egyes lapok egyik 
fele orosz nyelvű, a másika meg az orosznak erza-mordvin fordí
tása. Teljes czíme: KpaTmü KaTiixHBiiCT., iiepeBe^eHHbiíí Ha Mop-
^OBCKOH asbiKTi, eh H a ö\:no gémeim. PocciöcKaro H Mop^OBCítaro 
npocTopfriitf, pa^M y.noÖHMiuaro ouaro nosHamjí, BOciipiHBiiiHX'b 
CBflToe Kpememe. (Rövid káté, mordvin nyelvre fordítva az orosz és 
mordvin közönséges beszéd figyelembe vételével stb.) 1788. 

Az erza szöveg gyarló szolgai fordítása az orosznak s ben
nünket ezúttal főleg azért érdekel, mert benne egy eddig észre 
nem vett hangváltozás található. Az egész kis káté ugyanis, két 
orosz szót kivéve, szóközópi g helyett következetesen d-t tüntet 
fel, még pedig legtöbbnyire liquidák után. Az eddig átkutatott 
mordvin szövegekben csak egy példa volt található ily hangválto-
jsásrn, a terge- hívni ige, melynek mordvin szótáraink térde- alakját 
is felemlítik. Ez egyetlen adathoz a fentírt káténak következő pél
dái járulnak : 

a) fb után : 1. pinden 4a (pingá idő), pindede 2b | 2. landa 
9a (langa felszín), landazost 14b | 3. kendelems 21b (kengelems ha
zudni, rágalmazni), kendelez hazug 12a, kendilimado 22b | 4. pon-
davtoms 22a (pongavtoms akasztani). — Ugyancsak ilyen hangvál
tozás van még a gak (jak) nyomatékosító partikulában is, melynek 
-e szövegben mindig dak alakja van. Nagyobbára szintén n végű 
s?ók után járul: 5. monándak 7a, tonándak 12b, Undok 15a, kinan-
dak 19b, kindak 21a, kirdicendak 3a. Nem n után járul e partikula 
ez egy példában : tejdak 11b. 

b) l után: 6.jalda 17a (jalga társ, barát), jaldat 12a, jaldaso 
18b | 7. copuldavtoé 6b (copidgavtoms elsötétedni j 8. keldi 20b 
(kel'gems szeretni, megölelni) | 9. neldems 21a (nttgems elvenni, 
elrabolni). 

c) r után: 10. terdems 16b (tergems hívni, meghívni) | 11. 
ordolemks 13a (orgolems eleredni, megszaladni), ordolez 5b, ordo-
lemede 17b, ordidi 21a. 

Egyéb hangok után az egy orosz knidaso 2a (kniga könyv) 
mutat még ily hangváltozást, egy helyt azonban még a g-8 alak is 
található. — Nem változott azonban a g dentalissá oly esetben, 
midőn helyzeténél fogva ft-ba ment át, pl. pinksta 3a, pinkstast 16b, 
hasonlóan: lankso 6b, lanks 13a. 

Hogy e sajátságos hangváltozás nem áll egymagában az ugor 
nyelvek körében, bizonyítja épen a magyar nyelv, melyben szintén 
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akadhatni elvétve ilyen példákiu. így : kender buczka = henger bócz 
Ny. IV:476; inderkedik=ingerkedik. A Tájszótár egy landul alakot 
említ, mely a lángolnak felel meg.1) Magánhangzók után: sugár és 
sudár (MUgSz. 367); víg és vidám (u. o. 615); kolédiom = kollégiom 
(Debreczen); förmeted és fórmeteg Ny. 11:367 ; paprád: paprág Ny. 
VII:352. Több példánk van arra, hogy a g szóvégén í-re változik, 
pl. sőg: sőt, kedig: kegyét (v. pedig: pegyét), addig: aggyit, leg: 
let (pl. letesletjobb). 

K U N O S IGNÁCZ. 

A c s u v a s t ö b b e s s z á m r ó l . — A csuvas nyelvben, mint 
a többi törökségben is, két többesképzö van: pronominalis (a sze
mélynévmások többese) és nominális (egyéb névszókon). Ezek közül 
azonban csak a pronominalis többes-képzö közös alakú az egész 
törökségben, a mennyiben a csuvas r (pir mi, sir ti) rendes válto
zata a köztörök z-nék (biz, siz) s ennek a jakut t (-bit -yit) is meg
felel, mely nyilván d helyett való. Ily alakban tehát megvolt már 
e képző a török alapnyelvben is. Közönséges nominális többes
képző a törökség legeslegnagyobb részében -lar- -ler, csak az egy 
csuvas nyelvnek van merőben más képzője: mélyhangú szókon 
•sam, -zam, magashangúakon -sdm, -zdm. Több ok szól a mellett, 
hogy a -lar, -ler képző hajdan a csuvasban is megvolt, mert : 
1. előfordul ez valamennyi más török nyelvben; 2. a mongol -nar 
többes-képző is vele egyazonnak látszik. A csuvas nyelvnek ezen 
különös többes-képzése csak úgy magyarázható meg, hogy e nyelv 
az általános török többes-képző elejtésével valamely önálló szót 
alkalmazott a többes-szám kifejezésére, olyat a mely a többes
számnak újabb jelölésére alkalmasan szolgálhatott, azaz: «sok, 
csoport, seregi) értelmű szót, a milyen ott is található, hol a töb
bes-számnak rövid képzővel való jelelése még ki sem fejlődött. 
Szintígy az ugor -d képző elhagyásával fejezi ki a többes-számot 
a hegyi cseremisz -vidd = pülá sok; úgyszintén a zűrjén -jas, 
votják -jos nem egyéb mint a zűrjén jöz «nép, emberek, társasági) 
(votják joz «rokon, társ») szónak többes-képzőül való lefoglalása 
(lásd: Budenz, MügSzótár 404. 1.). 

Ugyanily «csoport*-féle szó a -sam képzőre vonatkozólag a 
törökségben kettő kínálkozik, a kellő hangalaki egyezéssel. Az 
egyik a csagataj com «haufe» = ujgur som «dicht», oszmanli som 
«massiv», altaji-török som «fest, dichtw. Mind a kétféle alaknak 
(som v. com) ugyanis megfelelhet a csuvas sam, mert: 1. a köz
török szókezdő s rendesen a csuvasban is s; — 2. még szókezdő c 
ellenében is fordul elő néha a csuvasban s (pl. sUhn — sdt. calim 

1) A régiségben igen sokszor található e példa : Sidmond — Zsigmond. 
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harmat, sis- = alt. cic- cacare, de oszm. sic-) ; — 3. a vocalis-
külömbséget illetőleg meg lehet jegyezni, hogy a csuvas nyelv 
köztörök zártabb vocalis ellenében gyakran nyíltabbat tüntet 
fel: így a köztörök -dur causativ képző a csuvasban -tar; samze 
puha = jumsak; csuv. lar- ülni = oltur-y jak. olor-. 

A másik szó, raelylyel a csuvas sam szintén egybeállítható : 
török (csagataj, kirgiz, oszmanli) san «szám». Itt számba veendő a 
magyar szám szó is, melyet török kölcsönszónak kell tekinteni, 
minthogy ugor megfelelője nincsen. Tekintve, hogy a magyarba 
került török kölcsönzések egy része a csuvasból való, a tör. san-
nak megvolt csuvas alakját bátran m-esnek vehetjük föl; hiszen 
más szókban is áll török szóvégi w-vel szemben csuvas m : csuv. 
vurum hosszú = uzan (jak. usun) ,• csuv. tüdüm íü.st = tütün. 

Most már csak azt kell kérdeznünk, hogy melyik illik jobban 
a csuvas -sam-hoz, mint a többes-szám jelelőjéhez : a tör. som 
(comj-e vagy san (*sam «szárn»)? A pluralis-jelelés szerepére 
nyilván azt kell alkalmasabbnak tartanunk, a melyiknek jelentése 
mégis közelebb áll az igazi plurális-értelemhez. Ez pedig határo
zottan a san (sam) «szám» szó, mely velünk mindig «sok e g y e 
seket ) ) képzeltet (v. ö. számos «zahlreich»), melyeket akár meg 
lehet olvasni; a som pedig tkp. «stirű, tömör» (dicht, fest, hart, 
massiv), tehát épen olyan testekről mondható, a melyekben «sok 
külön egyes részeket)) meg nem külömböztethetünk (som gömiis 
massives silber, som temir hartes eisen). 

Nem lehet elválasztani a névszók többesót jelölő -sam-tól a 
csuvas igeragozás többes 3-dik szem. alakjában mutatkozó se ragot 
sem. Már Schott megjegyzi (»De lin^ua Tschuvassorum disser-
tatio» 16. 1.) «Ejusdem particulae sam formám decurtatam esse 
suspicor se, vei simpliciter s, quod in tertia plurális persona ver-
borum themati affiguntw. Ehhez Budenz is hozzájárul (NyKözi. I, 
361. 1.). Szóvégi nasalis elhagyására példa a csuvasban az egyes-
sz. 1. személy ragja -pz=*pe.n> = köztörök -men. 

Bizonyosnak vehető, hogy az erdei-cseremisz -samoc, -samic 
nominális többes-jelelő sam-ja. is a csuvas -sam kölcsönvétele. 
Budenz is megjegyzi (NyKözl.III, 433. 1.), hogy ez a csuvas -sárii
val közösnek látszik, a végén pedig az ugor -d többes-képző van 
(v. ö. dativus-raggal samotlan), mely ezen kivűl csak a több. 3. 
személyragban (-ét «-jok») meg több. 3. szem. igealakban maradt 
meg (pokta hajt: poktad hajtanak). A cseremiszbe amúgy is több 
török, kivált csuvas név- és ige-képző ment át, pl. -luk, -ser, -rak, 
-lan, -dar, (1. NyKözl. III, 421). Másrészt a többes-számi képző 
ismétlésére érdekes példát nyújt a magyar nyelv (Göcsejben: 
fiaimakjöldeimek). PATRTJBÁNY LUKÁCS. 
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