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OSZTJÁK MONDATOK, 
V o l o g o d s z k i o r o s z - o s z t j á k s z ó t á r á b ó l . 

Az osztják nyelv tanulmány-anyagához még az eddig közzé
tett Vologodszki és Ahlqvist-féle szövegek mellett is (l.fent 132.1.) 
figyelemre méltó adalékot szolgáltatnak azon mondatok, melyeket 
Vologodszki orosz-osztják szótárának számos helyén beiktatott. 
Nem kell kutatnunk, hogy mennyire tesznek valamit az illető szók 
teljesebb értelmezéséhez; elég az, hogy bennük szöveg-töredékeket 
nyertünk, a melyek megérdemlik, hogy összegyűjtsük és használ
hatókká tegyük. Ez a czélja ime közleménynek. Közölt ugyan már 
Hunfalvy P. is ezekből a mondatokból, de szintén csak elszórva 
osztják szótárában (Nyelvt. Közi. XI.) körülbelül 100-at; ez pedig 
a található mondatoknak csak egy ötöd része. Természetes, hogy 
már csak a teljesség végett ezeket is újra föl kellett vennem, — 
de meg különösen azért is vettem föl, mert jobbnak tartottam ma
gyar fordítás helyett az osztjáknak megfelelő orosz szöveget kö
zölni. Hiszen ez, a m i n t könnyen látható, igen sok esetben az 
eredeti, a melyhez az osztjákot mint fordítást hozzá kell mér
nünk ; más esetekben meg az orosz szöveg eltérése alkalmas az 
osztják kifejezés önállóságát és sajátságát föltüntetni (a mire az 
alább következő jegyzeteknek is némelyike vonatkozik). Ilyen eset, 
hogy csak néhányat emeljek ki, pl. az, hogy az orosz többes-számi 
activumbeli igealak ellenében az osztják egyes-számi passivumbelit 
használ (mely a finn nyelv passivum impersonale-jával vethető 
össze): 32. sz. secirta pitsa HaTia.uH pyóVrb (pitsa: kezdetett, finnül 
aljettiin — kezdtek); 409. sz. luel (nem lu) mostala ero npii;maiOTrb, 
őt (nem : ő) megismerik; 320. sz. cbraa.. MaTb B03Jie.irÉJia, a fiút.. 
az anyja elkényeztette: po/ . . ankelna nonmiltsa a fiú az anyjával 
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[anyja által] elkényeztetett; szintígy pl. a8 .79 . 81. 127.410. 411. 
412. 415—426.489. számokban; — szintígy az orosz activummal 
szemközt az osztjákban passivum personale: 427. MeHH p̂o5Ki» 
B3ajia, engem reszketés fogottéi: ma torijipsana visajÍ7n én resz
ketéssel fogattam el ; 301. BecjiH Hact, hoztak bennünket: mufi 
tusaju wir wurden gebracht; — ilyen pl. apón- «rávetni» igének 
instructivus-értékű casussal való használata (úgy mint a vogul-
tyan): 367. övet jekanna pona aajiojKH BopoTa Ha 3anopT,, reteszeld 
be a kaput (tkp. vesd-rá a kaput retesszel); érdekes az etta «-től» 
az orosz «által» ellenében («valakitől küldeni»-féle szólásban); 
stb. — Hogy az orosz szöveg mellett még magyar fordítást is 
adjak, bátran fölösnek vélhettem; az osztják szöveg megértéséhez 
segédeszközül Hunfalvy nyelvtana és szótára kínálkozik; másrészt 
meg a ki az ugor nyelvészet körében önálló kutató tanulmányhoz 
készül, az az orosz nyelv ismeretét úgysem mellőzheti. 

A mi e mondatok nyelvészeti becsét illeti, az egyrészt abban 
áll, hogy grammatikai alakokra, melyek az eddig közölt textusok
ban gyérebben fordulnak elé, valamint az alakok használatáról új 
példákat nyújtanak (különös figyelmet érdemelnek pl. a birtokos
személyragozás meg a tárgyas igeragozás alakjai). Megjegyzem, 
hogy a maga nemében egyetlenegy például fordul elé, t. i. az északi-
osztjákra nézve, (33. sz.) serngalan «a te k é t szemed», a mi egyike 
a kettős-számi birtok alakjainak, a milyeneket csak Castrén említ 
a szurguti-osztjákból: 1. -galam, 2. -galan, 3. -gal (az én, te, ő két 
. . . pl. lovam, lovad, lova); Hunfalvy, ki a nyelvtani alakok pél
dáit kizárólag a Máté-fordításból szedte, csakugyan nem is akadt 
rá erre a kettős-sz. birtokra vonatkozó alakra. Másrészt még egyes 
szókra bukkanunk, melyeket Vologodszki szótára a rendes czikk-
szók sorából kihagyott; több ilyen szó részint Ahlqvist szótári 
közléséből igazolható, részint vogul szóval egyeztethető: pl. 3. sz. 
sirám JIOMOTB, 315. UUn-tak JKHBHÍI, 364. jopansi nojiCTb, 404. 
jimsa-, 431. kum, 533. polo/. 

A közlés 430. számáig terjednek azon mondatok, a melyek 
tartalmuknál fogva nyilván a közönséges beszéd nyelvéből valók. 
Itt-ott észrevehető ugyan különös alkalmazkodás az orosz szöveg
hez (pl. a relativumot általánosító mi vagy iie-nek a tagadó ím-val 
való fordítása: 73. 217. sz.), de másrészt, amin t már fentebb 
megjegyeztem, osztják sajátság is mutatkozik. így bátran fölve-
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hetjük, hogy Vologodszki e mondatokat jobbadán az osztják nép 
nyelvéből jegyezte föl, s orosz sequivalenseit mellékelte. Hiszen 
némi oroszosság már magára az osztják nép nyelvére is ragadha
tott rá. — A közlés végére (442—541. sz.) helyeztem azon mon
datokat, melyek a keresztyén vallásra és egyházra vonatkoznak. 
Ezekből meg azt lehet következtetni, hogy Vologodszki nem csak 
a hozzánk eljutott 10 Máté-fejezetet (meg Hitvallást és Tízparan
csolatot) fordította osztjákra, hanem a bibliának (jelesen az Űj-
testamentomnak) egyéb részeivel is próbálkozott, sőt hitoktató 
könyvet is szerzett volt osztjákjai számára. Lappanganak-e még 
valahol ezek az érdekes kéziratok ? 

Átírásomban beértem a hangjelölésnek azon fokú pontossá
gával, melyet Vologodszkinak írásmódja is, az orosz betűk hasz
nálata mellett elért (1. erről fent 128. 1.), kivéve, hogy a szókezdő 
n ésrí-t következő e,i előtt is megkülömböztettem, a mireCastrén, 
Reguly és Ahlqvist közlései, valamint a megfelelő vogul szók 
módot adnak. Csak a kettős jegyű uu-t meg n-t írtam néha ü, 
?-val; a megtartott iji, iji-t olvashatjuk bár Ahlqvist közlése sze
rint i-nek. Megjegyzem itt, hogy azolinpela névutó, melyet Wiede-
mann után Hunfalvy is mindig így írt, Vologodszki szótára szerint 
voltaképen 77-vel hangzik (habár Vol. a pontosabb megjelölését 
gyakran elhanyagolta), tehát olinpela-n&k, úgy mint Ahlqvistnál 
is (ölinpela). 

Csillaggal (*) jelöltem azon mondatok számait, a melyekről 
alább j e g y z e t e k találhatók. 

í.penk menimta pitsem kus,pa an sitsem menimta CTajib ŐBIJIO 
3y6b BbipBaTb, ,n;a He MOFB BbipBaTb | 2. yun izagat jaúslen, kutsi-
laln e/Ke.™ Bee BbinBenib, oxMB.iBenib | *3, yolimtim sirám (v. van-
zep) van-kutna tinifla idl'al lutim nan kinza BBinpoiiieHHbiü JIOMOTB 
iacT0 ótiBaeTB .nopoate Kynjieimaro xjrfiöa j 4. tam-yadl kad ur 
sugotsu cero^na ^BB rpa^bi BHIIOJIOJIH j 5. nan yir elta kim pits 
XJIBÖB H3bMÍ>niKa BOHb BbinajiT.; ar Ioné pits MHOTO CH-fera Bbimuo. 

6. ma ninen mü elta noy yirlem a Teöa ms% SCMJIH Bbipoio | 
7. ylrta mosl yala-lot pesatin lala BbipbiTb Hâ oŐHO MorHJiy BB ne-
qaTnyio caaieHB | 8. luel pan oyttja omsiltasa ero BBicafliura Ha 6c-

U* 
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рсгъ | 9. tarn yoramin-libh mosl kim omsaltata зтотъ ЦВЕТОКЪ 
высадить надобно | 10. kus-yunti an mustal izagat torla jastijita 
не всегда полезно все высказывать. 

11. lu antlís etmilta, sit-pada i etmas, vagy: lu untlis kim 
navirtlata, sit-ellta i kim navirmas онъ привыкъ выскакивать, отъ 
того и выскочилъ | 12. partipsa ul jogotta ver noy yidintta pada 
велено явиться къ выслушанш двлга | 13. vos-yari izagat kevina 
lermiltim вся улица выстлана каменемъ | 14. sofimtada pitsem, 
ра izagat i sozimsem сталъ высыпать, да все и высыпалъ | 15» 
mosljuy evitmata тега sagat надабно ВЫСЕЧЬ дерево по мъръ. 

16. mosl varasnavoziktayanneyovínovatmortel sagat надобно 
ВЫСЕЧЬ человъка лозами но мЪръ* вины | 17. lu an verits ketmip-
sajet онъ не вытерлълъ обиды | 18. lu obel yo-sajit edis сестра 
старшая вышла за мужъ | 19. seda ul тй ilba etipsa тутъ есть 
подземный выходъ | 20. yondi-jay pus-ubdet sugotlet Остяки вы-
ищнываютъ cedii бороду. 

21. tami та yoéa nommipsa el'ta edis это у меня вышло изъ 
памяти | 22. tinílet mola tada kuraset продаютъ-ли ЗДЕСЬ ВЕНИКИ ? | 
23. sot tal yannéyo nubit lufäasl 100 годовъ считается человьчес-
KÍÍÍ ВЪКЪ I 24. lu i-muyti potarl, a izagat sumpa он безпрестанно 
Говорить, а все пустое | 25. aratel nar taget vanZina tisaset ВСЕ 
голыя мъста поросли травою. 

26. та la pilna (Obd. раппа) jega enimsemn. съ нимъ BMECFÍ» 

выросъ | 27. luyoéa yonel jelli-pela edltasal у него брюхо выпяти
лось | 28. тапет partipsa id polsin kim l'akilita мнъ велено слюны 
выплевывать | 29. lu his-yun In ulamel an-tijiia moSa (allijil) taji-
lijil онъ всегда вынашиваетъ свое платье до того что надъть 
нельзя | 30. угг elta kim ponta mosl выкласть (sc. надобно) вонъ 
изъ мъшка. 

31. arattel voget pazan oytíja joidmas ВСЕ деньги выкинулъ 
на столъ | 32. tam unt yuuntelna sevirta pitsa, no yolna izagat volla 
an sevirsa этотъ лъсъ давно начали вырубить, но все еще не 
могутъ вырубить 1*33. yodi тй sidi semgalan jelli-pela soglrsalan 
что ты такъ глаза выпялиль ! | 34. lozita soraja tam kalan (v. vili) 
выпряги скорее этого оленя | 35. langapsa us kus shija navir-
mata, pa an yoslemkim navirtlata хотелось было напредъ выпры
гнуть, да не мастеръ выпрыгивать. 

36. mosl tarmattata, ра izagat an puüa tarmaüa должно вы-
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иолнять, да не все можно выполнить J 37. la yoéa yuntsitelna 
otsamin potret у него всегда глупыя ръчи J 38. tarn pordon lijim 
nofiil kim fall этотъ пластырь вытягиваетъ гной | 39. тапет an 
leéalal yuva пеп yoéa mojlata мнт> нельзя долъе гостить у васъ | 
40. lant izagat semin-lonsna senksa весь хлъбъ градомъ выбило. 

41. lu mitazis рит kusta онъ занялся гресть съно | 42. tami 
izagat kulajtta тиг это все гуляющш народъ j 43. та kalan tun-
milsem (tkp. tunmiltsem) я оленя выиравилъ J 44. lu, тапет lujna 
jouls онъ мнъ грозилъъ пальцемъ | *45. tarn pus Ions malsik tunal-
tal kinsa нынъ снътъ глубже прогалогодняго. 

46. tarn yot korijipsana paltaptal этотъ домъ грозитъ паде-
шемъ | 47. та izagat posltijsasem я весь вымокъ | 48. kim so&ma 
tarn jink вылей эту воду 149. lanki nogor-semet porta samin бвлка 
любитъ opjfixH грызть | *50. magad-yal (е h. -yadl) vei-питЫ paltn-
marijipsa us вчера сильный громъ гремилъ. 

51. lu yoéa undir libina vojet у него глисты въ животт, | 
bQ.jeskasipsapojaret jeéali an eslsal грубить противъ начальника 
не прощается | 53. luel unltijipsa an mijansas ему грамота не 
далась | 54. mijlim vs anta i pus давано было не одинъ разъ | 
55. torim ninen at mal да даетъ теб^ богъ. 

56. та talan at an yojsem я цълую ночь не сналъ | 57. la 
potripsajetna ronin онъ нескоръвъ рвчахъ|58. lu josel oytija anti-
sistam онъ на руку нечистъ | 59. tut novija an lel огонь неясно 
горитъ | 60. kämm anti edir неясно на дворъ. 

*61. anta sitna anta ра likmipsana partipsa antom ни въ томъ 
ни въ другомъ мъстъ не позволительно J 62. at, kus sem kim pu-
yolma ночь, хоть глазъ выколи | 63. suka jerimsem нужда за
стигла | 64. i-mata tagana likmas нигдъ случалось | 65. ul mola 
antom есть или пътъ. 

66. sar talta litlem (Ohá.), sagam talta lanalem (Bérez.) табаку 
нюхать хочу | *67. nim-yojat tami an veri никакой человъкъ этого 
не дълаетъ | 68. nemolti urna an tijil никакъ нельзя | 69. yoj~olin-
pela potarien о комъ ты говоришь ? | 70. yot izagat tutna Hsa весь 
домъ обгорълъ. 

71. molti-kem pus та luel potarsem (Ber.) — kamin pus ma 
luel jastijisem (Obd.) НЕСКОЛЬКО разъ я ему говорилъ | 72. nin 
sumpa soylina jisen ты напрасно обезпокоился | 73.yodi an tarin-
lasem jourtata, kurtsein jimassike jourmata какъ ни старался обер-
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тывать, не могъ хорошенько обернуть (sc. я) | 74. nin yolna niií 
yoten mugoltogija ponilalen, a ma uz mugoltogija ponsem ты еще 
обкладываешь свой домъ, а я уже обложилъ | 75. nin тип пи2а-
lan konamlen (е h. konamtlen) ты облегчаешь нужды наши. 

76. ра-уо pul oytija al nolemasa на чужой кусъ не облизы
вайся | 77. lu kreka pitim verelna поу etltíéal онъ обличается въ 
преступавши | 78. jim jer/ van-kuta lepiUalet добрые паче обма
нываются | 79.yalajet yuntsitelna logitlajit иокойниковъ всегда 
обмываютъ | *80. aclim ver lu-lu saejattal elpa ets (v. leramis) это 
(tkp. ЗЛОДЕЙСТВО) само собою обнаружилось. 

81. lu tarn éoraslipsajelna tazifia verla его торговля зта обога-
щаетъ | 82. vas-jur vandűipsa veri губернаторъ обозрите дъ-
лаетъ | 83. lu unitijiUal yandi jazifia онъ обучается остяцкому 
языку | 84. kati та jozem izagat kunzis кошка мнъ руку обцара
пала | 85. та та kurem kussem я ногу себъ обчесалъ. 

86. та jinkna kevi malemasema въ водв камень общупалъ | 
87. tam ne lu oltnpela an nomisal она объ немъ не думаетъ | 
88. yodi nin sidi serimsen что ты такъ обробълъ | 89. tarn jilip 
ajkol lurota sijmilúal эта новость сама огласится | *90. lu aratel 
moj-lankir ja/ mojUptas онъ одарилъ вевхъ поъзжанъ. 

91. tanú olinpela kus-yoj jim jazin jastal этотъ вевми одо
бряется | 9:2. mortin ja/ artnija mijlalet, no artn verta aratel sáml
iiét не MHorie любятъ другихъ одолжать, но одолжаться люб-
ятъ | 93. olinna poltta, ра si-jubina janza напередъ одуй, иотомъ 
ней | 94. тапет nomis us роует imena verta хотелось парня оже
нить | 95. lantna an-tarmapsa ets въ хлт.бъ недостатокъ ока
зался. 

96. ruset samifiet potini jinkna sozintéata pyccme любятъ 
окачиваться холодною водою | 97. lu lovattalna /ondamodetna 
loltim онъ окраденъ бьтлыми | 98. pubitna (v. osnetna) mngolsaju 
(e h. mugoltsaju) медвъды насъ окружили | 99. yandi-jay joltan-
tittet Остяки окуриваются бобрового струею 1100. vos yaret arat-
tel tut-navina noeija verimet всЬ улицы освъщены. 

101. yodi nin penkl'an narta versalan (v. nozirtsalan) что ты 
зубы оскалилъ | *102. mos-vanna kapitan (ispravnik) Pulnavita 
тип tutl'asu недавно исправника мы отвозили въ Обдорскъ | 
103. nfiil punsta yurijil не емветъ рта отворить | 104. ma tam-gatl 
manipsa yajlem (у. yijlem), lovit mosl lozitta (v. no/ mugitta) я ce-

•^** шй  
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годна пот>здку откладываю, надобно ложадей отложить | 105. lu 
vogim kubernator ulta vasna (у. un vasa) онъ отозванъ въ гу
бернски городъ. 

106. la iiagat-ulta, ver na jer sas онъ вовсе отперся J 107. nifi-
elta ma visem отъ тебя я иолучилъ | 108. та lud lúgos sagat abilna 
abilsem я его дружески въ охабку обнялъ | 109. sema-pitim vé-
etta та oytina vísin/iií an ns отъ роду не было на мнъ оспы | 
110. román likimsem Sunit-vasna вдругъ очутился въ Березовв. 

111. tami nínen sugotta litl этотъ хочетъ тебя ощипать | 
112. tada tugotla oytina uns let здъеь переъзжаютъ на паромъ | 
113. ра tagaja lud tava переведи его на другое МЕСТО | 114. ка-
lanet i taga etta pa taga oytija voéatiUalet олени перегоняются съ 
однаго мъста на другое | 115. та liel arattel senkihalam я всъхъ 
ихъ переколотилъ. 

116. tarn yot ра taga oytija alintta (omitta) mosl этотъ домъ 
должно перенести (переставить) на другое мъсто | 117. tam yot 
jilba leéatipja tinifia lol переправка этого дома дорого стоить | 
118. la unzim tom pelka онъ переправился на ту сторону | 
119. nifi pun (Ber. tarn) izagat sevirsen ты все съно перекосилъ | 
120. 1и та пет lu yoza yuzis онъ меня нереманилъ къ себъ\ 

121. mos-vanna tam yot jilba omtim, lijita. pits недавно nepe-
строенъ этотъ домъ, а уже гнить сталъ | 122. та voget arattelna 
jilba lufiitsalem я веъ деньги снова пересчиталъ | 123. nin yoza 
sar (Ber. sagam) senk sors у тебя табакъ пересохъ | 124. manli-
теп jega рап oytija, toda sojbilet ноъдемъ вмъстъ на пасокъ, тамъ 
неводятъ | 125. luylUisem г kim laksem пожевалъ и выплюнулъ 
[sc. я]. . . 

126. pubi juy oytija yunyis медвъдь полезъ на дерево | 
127. yadl-soppna (v. -jezana) jelli jogo janylem полуденкомъ взадъ 
и впередъ схожу | 128. рог voj (Obd. jevir) jiryla yojis волкъ по-
палъ на лукъ | 129. midalasem tat-juy sevirta порядилъ его дрова 
рубить | 130. oliftna mosl vandiiita сначала надобно посмотреть. 

131. та tam-pus jilip yot omissem (e h. omitsem) я нынъ по
строить новый домъ | 132. lu admas та раппа nerijil онъ худо 
со мною поступаете. | 133. lu tasel izagat vostas потерялъ все 
свое имъте | 134. tami vasasik поуга обстрогай это потоньше | 
135. lövet vanzi izagat purintset всю траву кони потоптали. 

136. la kusmitj izagat akitl онъ пожалуй все приберетъ | 
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137. jelpi manem tutl'asa Tobol vaz-elta mojlipsajet прежде МНЕ 
приваживали изъ Тобольска подарки | 138. tami top i yanipsa ul 
это только одна привязка | 139. tarn juy il kus mentilisem, pa 
kurUem menta (e b. mentta) пригибалъ это дерево, да не могъ 
пригнуть | 140. lu и£ senkiim, lu уога tus г torop-punet etta pitset 
онъ ужъ возрослый, у него борода и усы начинаютъ проби
ваться. 

*141. jogan mufí уога asnal ul рт>ка отъ насъ вблизи | 142. 
asnal nemolti jogan antom вблизи никакой р1>ки нт.тъ | 113. tup 
ovi-ser tombija pits, seda i korijis только вышелъ за иорогъ, тутъ 
и уналъ | 144. Levi jogan ovin ovíjipsa tajil Сосва река имветъ 
быстрое течете | 145. lujur-ura sorimna pozalis (v. uüs) онъ 
умеръ насильною смертью. 

146. yul-velpas tam-pus jim us уловъ рыбы НЫНЕ былъ хо-
рошъ | 147. та sitna luel mostija an tajlem, lu roypijita у о я т!шъ 
его не люблю, что онъ обманщикъ | *148. та sidi joulsajim, пе£ 
ne поу kilta som antom меня такъ натрясло, что я стать немогу | 
149. lu luel evits онъ себя зарт.залъ; та manem lebilsem (е h. le-
biltsem) я себя обманулъ | 150. la nemolti an yul онъ ничего не 
слышитъ. 

151. van-kutna likmilijil, kalanet lela ullet часто случается, 
что оленямъ т>сть нечего | 152. lu yoéa, izagat togonl у него все 
рвется | \o3.moj-jay alina manset гости рано разошлись | 154. la 
top ti-togo suzilijil онъ только расхаживаетъ | 155. та lezatipsa-
lama sogonta-olin antom моимъ сборамъ конца нт/гъ. 

156. nin та уога у ara jaulen ты ко мнт. рт>дко ходишь | 
157. sis togollal tunmill (е h. tunmiltl) орелъ расправляетъ 
крылья | * 158. moj-jay yotlal lakká manta pitset гости начали 
разъезжать по домамъ | *159. kamisar janal la тй-usel sagnt, pa 
тип lu panna kadna mansu заседатель разт.зжаетъ по округа, 
да мы съ нимъ разъехались | 160. taraija torla-jasíipsa an mosl 
это не требуетъ разъяснешя. 

161. еде, yodi lu подепа jis экъ, онъ разъЬлся! J 162. caras-
jink nőimet ипа lel морская вода разъъ\даетъ раны | 163. % та-
гапа (г pusna) jansemas за одинъ разъ (за о. духъ) выпилъ j 
164. mur izagat kadna yats i luel jus maset весь народъ разсту-
иился и далъ ему дорогу J165. la ilbina тй kalna yats иодъ нимъ 
земля разстуналась. 
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166. tut meinem ala разведи мнъ ОГНЯ | 167. izagat-ulta ver 
lavilsaman pirijita mosl всякое дъло разбирать должно съ осто
рожностью | 168. tarn kalan tam-pus vojana jis Jim levipas oytina 
этотъ олень нынъ разжирвлъ на добромъ корму | 169. vir van-
kuta eslipsa adim частое пускаше крови вредно | *170. та тиг 
muyti manta vis usta kürt sem я не могу себъ найдти прохода. 

171. lu anta г-pus muyti jaTíílijis онъ не одинъ разъ прохо-
дилъ | 172. та talán at omissem я всю ночь просидълъ | 173. sa
ras piti yurbija jil, met vorona togol море синъетъ какъ воронье 
крыло | 174. lu samin ajn-ajna aktilha онъ любить по немногу 
скоплять | 175. mos-vanna lunti pakit mans недавно иролетвлъ 
табунъ гусей. 

176. todá, yoda пгп séma pitsen тамъ гдъ ты родился | 177. 
тип uraja yojsu мы въ споръ вошли | 178. yandi jay tüzet jogol 
el'ta nol jóutlijita Остяш мастера стрвлять изъ лука | *179. tol 
porana van-kutna al-tagana pitilijillet зимой часто сменяются | 
180. jimot an mosl lütilijita adímot pilna не должно смъшивать 
добраго съ худымъ. 

181. nambir kim tuta an ragil (an mosl) не надо сора изъ 
избы выносить |*182. seda naginot antom тутъ нечему смъяться | 
183. Ы mit-jay lu-lu yoza tajil онъ содержитъ у себя работни-
ковъ | *184. та luel ves-pufdel sagat sidi vaskasein, jirna alimsa я 
такъ его треснулъ по щекъ, что онъ съ ногъ свалился | '* 185. úir-
kus pudliptata vonda tajta an mosl обувь не должно пронашивать 
до диръ. 

186. Ы та muyti nemolti yuntsi an tutlijis онъ мимо меня 
никогда не пронашивалъ | 187. nin та oytija moltasa luiilissen 
ты на меня принасчиталъ | 188. пгп та yoza al ragütija ты ко 
ми*, не приступай | 189. kol ра mosl jel eslta еще припустить 
надо веревки | \90.adim antom izagat-ultina ovi tuyrilita не худо 
всегда двери припирать. 

191. niii kur oytija lairtan purimlen ты на ногу присту
паешь тяжело | 192. Ы ulamel izagat manzijis онъ все платье 
прирвалъ 1193. aj navirem an mosl vana eslilita tut yoza не должно 
младенца припускатъ къ огню J 194. lövi yodis enita pits (v. nayta 
pits, v. uvita pitas) что-то ложадь заржала | 195. ma luel járna 
kim talsem я его вытащилъ силою. 

196. ar evi urtijilsem, a tarn evi an sitsem высваталъ много, 



1 7 0 VOLOGODSZKI SZÓTÁKÁBÓL 

а этой не удалось | 197. unlen lap temrta (у. tuyra) зажми ротъ [ 
198. lufi pamet an puslet лЪтте жары бываютъ несносны | 199, 
jelbi us izagat tinli прежде было все дешевле | 200. tami iyoraz 
pada (у. vorna) verim это для одного вида сдълано. 

201. yandi-jay van-kuta yot-yari l'ogitta sori an tajlet Остяки 
не ИМБЮТЪ обыкноветя часто мыть иолы | 202. tarn jitg lerlal 
mala eslas это дерево глубоко корни пустило | 203. la oytel kui 
atikil senka на немъ хоть колъ колоти | 204. tami an-nomislaman 
verim это сделано необдуманно | 205. та an puslem tarn liirtap 
alta я немогу эту тяжесть нести. 

200. tarn say тапет mortla это платье MHÍ> не впору f 
207. yut та. Palnavatna wem, an likmilijis manem unttita jemin* 
vojet когда яа находился въ Обдорскъ, не случилось мив нахо
дить зм'Ьи | 208. sud-sir pa-sagat veríps i parpina suditsal нару-
шеше закона строго судится | 209. izagat-v.Ua adim ver vorna 
senkla преступаете наказывается | 210. kas mitalisem, ра lu an 
mitasas нанималъ его, да онъ не нанялся. 

*211. verini yat'sipsa muz näsuna veri нанесенный ударъ уси
ливаешь болЬзнь | *212. la rukap artti vers онъ пропасть долгу 
намоталъ | 213. vanda, yodi lu lomirsal какъ онъ наморщился | 
214. pelfiajetna та sidi lesajim комары такъ меня накусали f 
215. voy yolimtita kon antom наживать деньги не легко. 

216. tam-yo lu oytija polié jastas онъ на него наговорилъ | 
217. mola-kem an mentilisem, an verimem sidi mentta сколько ни 
нагибалъ, не могъ такъ нагнуть | 218. luel mosis tömi olinpela 
nomisijita ему надлежало подумать объ этомъ | 119. tam-pus 
niüenjustata mosl тебъ должно наградить нынЬ| 220. mis luyolta 
an volijil корова не перстаетъ жевать. 

221. levtpas undima an-kavirmipsa elta van-kutli mozinet 
ullalet отъ несваретя въ желудкъ чаще всего бываютъ бо-
лъзни| *222./аг-мг izagat jinkiltisa (y.jinkna visa) весь.лугъ на
водился | *223. lu sem nita usna lói онъ стоитъ на виду | 224. la 
тапет sit oytija tus онъ меня на то навелъ | 225. tami pailta-yota 
mija kavirtta pada отдай это въ кузницу наварить. 

226. maja ar nin yul kavirsen (е h. kavirtsen) сколько ты 
рыбы наварилъ | 227. тапет ver na ál torasta не мЪшай мнЪ де
лать | 228. ра-уо veretna al liltsa не мътпайся въ чуж1я дЬла | 
229. vorofíüí yoza pos tajsem, misa togo yojis м'Ьтилъ въ ворону, 
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поиалъ въ корову | 230. mujna lostasen tarn soy въ ЧШЪ ты мо-
чилъ эту кожу? 

231. In pilna jurlauna mortalai&su мы съ нимъ мърялись си
лою | 232. la jilba mortalata pits онъ началъ снова мврять | 233. 
lu уога kus-yun adhn nomislipsajet nomfe oytina у него всегда 
худыя мысли на умъ | 234. yodi nin yomda mausen.' yurlman ula, 
jirna al mana (al yombiUa) что ты навалился! смотри, не нава
лись | 235. yodl-novi semet padlcma veri блескъ солнца мрачитъ 
глаза. 

236. an Ukmatlem tagirmata pal-laket pal-norina не могу 
вдьть серьги въ эту мочку | *237. та уога kurlam oytina neripsa-
jet у меня мозоли на ногахъ | 238. la уога yos- jink an kndlsal у 
него моча не держится | 239. lajiil voget pozatl, aata lu voglal 
онъ мотаетъ деньги не свои, а отцовстя | 240. lu súgom paníjil 
pafd oyiija онъ мотаетъ нитки на клубокъ. 

241. yalipsa joytas vojet oyßja пришелъ моръ на звърей | 
242. tam-yadl voy un yolmipsa antom сегоднишная выручка де-
негъ не велика | 243. vogema ti tömi pitti оура yo кликни сюда 
того черноголоваго | 244. mola-lamba lu orkazin уаппеуо какой 
онъ гордый челов'Ькъ! | *245. yodi пгп met угп-пе kor sasna omis-
len что ты какъ кикимора за печкой сидишь ? 

24G. lu ar jay раппа kutifia jis онъ со всЬми разсорился | 
247. tarn yot-pelak il royanlatapits эта стъна начала обрушаться | 
248. та kutin jagetna mugolsajim (е h. mugoltsajim) я окруженъ 
врагами | 249. ponimta tami veskat oyiija прикинь это на вески | 
*250. lu arattd oyiija jouraü онъ на веьхъ косится. 

251. ип tut jugi-paj ala разведи большой костеръ огня | 
*252. lolmimot urtin an ul краденное не идетъвъ прокъ| 253. tani 
jemin-yot yoram veri vas lovata церковь эта дт>лаетъ красу всему 
городу | 254. nin уога ves-pufdet virtija jiset у тебя щеки покрас
нели | 255. та nin luulan moritlalam я кости теб'Ь переломаю. 

256. иитап an ontastalen кричашсмъ не поможешь | 257. 
тип arnteuna num-turum lankep ilbina vollu мы всъ подъ кровомъ 
неба живемъ | 258. vos-yo p>aris takla an seraslal купецъ безъ ба
рыша торговать не можетъ | 259. pukitot lőtt a jubina an mosl 
jogos kertta lotimot купя вещь не должно обращать назадъ куп
ленное | 260. yonza-sar talta yo-lufdi an rngal курить табакъ не 
всякому здорово. 
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261. lonis met voysar sas-kareket yozap libija забрался какъ 
лисица въ курятникъ | 262. атр i senkipsa jubina amditlal собака 
и ПОСЛЕ нобоевъ ласкается | 263. цгп та el'ta artiot (v. moltasot) 
voglen лишнее ты съ меня запрашиваешь | 264. mijati тапет sem-
pordon дайте мнт, лекарства для глазъ | 265. tarn jert elta yoda 
mosl jinki-lodet omislet отъ этого дождя вездт» лывы стаетъ. 

266. tami jim г tamijim, a tami aratel kiúza jimisik этотъ 
хорошъ и этотъ добръ, а этотъ лучппй изъ ВС'БХЪ | 267. кий 
kadlijisem, kadlta kurtsem ловилъ, но не могъ поймать | 268. seda 
jouUm izagat-ulta sukalim siiktt тутъ наброеанъ всякой ломъ | 
269. mola-kem talajis nín jajén сколько л'Ьтъ твой братъ ?|*270. 
lu sidi luel paélhntas онъ такъ его ляинулъ; lu seda moza-kem 
paslaltas онъ тутъ столько наляналъ. 

*271. mola тип kutna an-joytantipsa какая разница между 
нами | *272. та yas siy podltijsem я чуть не замерзъ | 273. yot 
libina vankutli joulta mosl въ избт, надобно чаще мести | 274. ра-
уо jimaziptata lu samin, а Ы an jimaéal другаго мирить онъ лю-
битъ, а самъ не мирится | 275. тип jimazipsa versa мы заклю
чили миръ. 

276. olagun sorim-tagaja yojis судно на мель стало | 277. та 
talán sos morsem jert oytina я цълый часъ мокнулъ на дождт. | 
278. yoj rogop ajkol eslis кто пропустилъ молву? | 279. та jelbi 
naris-juy oytina jontsem я прежде игралъ на скрынкв | 280. la 
luel »orma paits la-lu senkipsajetna онъ ее извелъ побоями своими. 

*281. la kas-kun izagat silovat jim ver vogil, a, lu nem-yuntsi 
nemyojata silovat jim an veri онъ всегда извиняется, а самъ ни
когда не извиняетъ | *282. jim vertpsa anta у au nomimpsa etta volla 
verisal благодъяше неръ-дко изглаживается изъ памяти | 283. 
nonmiltim jay yaanubtdla изнвженные люди не долговечны | 
284. ansikipadal то£а janzemalem изопью чашу до дна | 285. seda 
vankrilipsa takla an ul тутъ не безъ закорючки. 

286. mujpa sit jasta, majpa paot или то скажи или другое | 
*287. voy tajipsa yolna oj joz.i an mal имйше денегъ не даетъ 
еще C4acTie въ руки | 288. tam kansta ver volla verim этотъ искъ 
уничтоженъ | 289. та jarem izagat yoltasem я всю силу исто
щить | 290. sidike muri yolt-yal (yolejit-yadl) manla и такъ мы 
завтра Тэдемъ. 

291. lu siifiiltijis met акап она од1>лась какъ кукла | 292. tarn 
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yot-punil kirpic elta ponim us эта стъна изъ кирпича кладена 
была | 293. теп nin раппа uzantlamen мы съ тобою увидимся \ 
294. jim-pelak sem-jira yojis попалъ въ правый високъ | 295. tarn 
уо igitta nirit elta soynemas этотъ человъкъ сорвался съ ВИ
СЕЛИЦЫ. 

*296. säkijak tigil sevil yot-lafiil ilbina ласточка вьетъ гнъздо 
подъ кровлею | 297. lu un kalafd-pakit tajil онъ владъетъ боль-
шимъ стадомъ оленей | 298. nin met izi atamán, tob nin tur-sijen 
sasi ты ровно какъ атаманъ, только твой голосъ слышно | 299. 
nin sump veretna sukúalen ты безделицами занимаешься | *300. nin 
тапет urek an malen, voylen ты безотстунно меня просишь. 

301. тип tusaju yolim ur-oylet (Ber. jorin uglet) oytina везли 
насъ на трехъ саняхъ | 302. tam pora lu kazina us это время онъ 
весело провелъ | 303. vanda, lu yuüis juy oytija вонъ онъ взлъзъ 
на дерево | *304. lövi ufdl-kartna ропа, ра sicli тапа лошадь 
взнуздай да поезжай | 305. lu van-kutna та oytija апкггтЦШ онъ 
часто на меня взглядаетъ. 

306. та artni kadlta jansem я 'вздилъ долгы взыскивать | 
307. vija kézi lajim patsa возьми ножъ вмъсто топора | 308. undir 
sij та libemna potarl внутреннш голосъ во мнъ говоритъ | 309. 
seda nemolti sir antom тутъ никакого порядка нътъ | 310. lu уога 
volla jelem antom у него вовсе стыда нътъ. 

311. nomisla jay (v. yanneyojet) sidi verlet безумные люди 
такъ дълаютъ | 312. lu yanneyo-sirla veri; ma tami elta mostalem, 
lu yanneyo-sir an tajl онъ безчеловъчно дълаетъ; я изъ этого 
понимаю, что онъ безчеловт>чиный | *313. lu тапет kamin-pus 
veékatla verilijis, по та au likaúlem онъ меня сколько разъ без-
честилъ, но я не сержусь | 314. lu katpan navirem tajis она 
родила близнецевъ | *315. katpan Ulin-tak timot, madot apsel 
yalimot tis близнецъ родившшся живый, коего братъ родился 
мертвымъ. 

316. та luel il-paiUem mü oytija я его повалилъ на землю \ 
317'. та uz ar-pus kauirtijsem, a ni fi у ol na nez i-pas an kavirsen 
(e b. kavirtsen) я ужъ не однократно варивалъ, а ты еще ни од
ного не варилъ | 318. senka tam ankil тй libija вбей этотъ колъ 
въ землю | \М^. yodi at mjimpa mü oytina volta, a arattel litlet 
tini mü oytiiM kerlata какъ бы ни было хорошо на чужой сто-
ронъ, а всв желаютъ возвращетя на родину | 320. tampoy lu 
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jim ankelna nonmilsa (e h. nonmiltsa) этого сына сама добран 
мать возделала. 

Ш\. piris imet kas sitaka, a isagat enkrislet старухи хоть 
тихонько, а все ворчать | 322. lolimda-yo lolimda yoza juy-sopije 
lolmis воръ у вора дубинку укралъ [ 323. jelit alina pora iska, 
уш jetna jil внередь утро хвали, какъ вечеръ настунаетъ | 324. 
inzim jezalt jitot i ulti mantot спрашивай встръчнаго и нопереч-
наго | 325. la jurna ti lofiis онъ вошелъ сюда насильно. 

326. lu il yombilmas ugol el'ta онъ вывалился изъ нарты | 
327. tam атр kim vo&ata выгони эту собаку вонь| 328Лм тапет 
edltas liltipsa elta онъ вывелъ меня изъ замешательства, j 329. 
tami ué tajipsa el'ta edis это ужъ вывелось изъ употреблен!« | 
330. mufi izagat elba edltasu мы все вывели наружу. 

331. tam laras kim yadlta выдвинь этотъ ящикъ | 332. tarn 
yot-pufál kimla edis эта стгьна выдалась наружу | 333. saras iza
gat kimjoull море все выбрасываетъ | 334. tut пода elta kim vi-
jila выбери кости изъ мяса | 435. пгп evillen, а та an evillem ты 
веришь, а я не върю; а та an kazaslem а я не согласенъ. 

336. muj-lamba lu yoza kandin ankarmapsa какой у него су
ровый взглядъ; muj-lamba lu kutazin (v. kutin) какъ онъ вздор
ный! | 337. lünk yot-pairt libija mosl senkta надобно вколотить 
гвоздь въ стт»ну | 338. та pilisem luel та lugoslam arat kuta я 
включилъ его въ число своихъ друзей | 339. luyoiídep yuvat yunis 
онъ вл^зъ по ДЕСНИЦЕ | *340. rep kutpel moza nil гора до поло
вины видима. 

341. lu уаппеуо muyti vantlale онъ сквозь видитъ человека | 
*342. nin ра luel séma paitlen (v. lael kaéalalen) ты опять его уви
дишь | 343. lunna aj-vo&in volipsa un-vozin volipsa kinza mustim 
деревенское житье лвтомъ щиятнЕе городскаго | 344. anta 
yadlna, anta atna sitak volpas antom ни днемъ ни ночю нътъ по
коя | *345. tom vanda, sidza та jansem вонъ смотри, я дотоль 
ЕЗДИЛЪ; та tajel vonda jansem я до вершины ЕЗДИЛЪ. 

346. jim ver nem-yontti an usl доброе ДЕЛО никогда не про-
иадетъ | 347. tami joytiptim sud-jay usta moZa это доведено до 
сввдешя начальства | 348. И si-vonda ronlet, liel molti pidl они 
додлятъ до того, что имъ достанется | *349. jert (v. jom) top rie-
mal дождь только что накрапывается | 350. tam ver sobin ver 
kinza yüa talisal это ДЕЛО длится долъе обыкновенная. 
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351. voj-yol sugatta kinsa velta jim лучше животное добить 
нежели томить | *352. Ы vet put tutlilisjogo moza vet versta kut онъ 
5 пудовъ донашивалъ до дому изъ за 5 верстъ разстояшя | 353. 
tami тапет tarimi pánt oytija это мнт> достанетъ на дорогу | 
354. volla leva tarn yazimodet дотлпь эти остатки | *355. torim раг-
dis, jugotsu слава богу, доехали ! 

*356. ojafiot yoza ра tazinot yoza ar logset; nuzaot yoza yun 
it ul, ar logset kinsa noy ul у счастливаго и богатаго много дру
зей ; у бъднаго коли одинъ найдется, всъхъ стоить | 357. aratel 
veret an verlalan всвхъ дд^лъ не переделаешь | 358. та пгпепа 
litlem tuntak volipsa желаю тебв добраго здоровья | 359. muünot 
juremapsajina jis больной пришелъ въ з а б ь т е |*360./im tarn ves 
muyti manlen, soma taja когда эту заволоку провдешь, держи 
прямо. 

361. tarn у о an samaúal ра пеп-уо yoza pitsaja vita этотъ 
человт.къ не любить у другихъ заимствовать | 362. pitsaja viji-
lata mijilata kinéa lavirt ul взаймы труднее брать нежели давать 
363. yoliú kézi nin joulmasen куда ты ножикъ закинулъ ? | *364. 
jopansina типеи elti joulma закинь насъ полстью | 365. tarn laras 
tugorta mosl этотъ сундукъ должно запереть. 

366. nin alifia jakta pitsen ты рано заплясалъ | 367. kardin-
yar övet jekanna ропа заложи ворота на запоръ | 368. kardin-yar 
izagat yandí-pulinna lap tis весь дворъ крапивой заросъ | 369. 
vanda, lövet al esla смотри, не запусти лошадей | 370. yodi lu 
tarn vus samaúal какъ онъ на это вещь зарится. 

371. yalajet типа mala lap yirilita mosl покойниковъ глу
боко въ землю зарывать должно | 372. И roynimsim sip jui izagat 
elti sozmis обвалившшея яръ всю дорогу засыпалъ | 373. tu
gorta utúasem, ра laras an tugorsal хотълъ затворить, но ящикъ 
не затворяется | 374. yol-pela mis tabis куда-то корова затеря
лась | *375. lofiema та yoza jetna (Obd. Папа) olinna зайди ко мнъ 
вечер омъ. 

376. mosl lonemata jolta-sagat надобно зайдти сзади | *377. 
lu veret partim sagat tami vers онъ обстоятельствами эаставленъ 
это сделать | *378.mnj-verta tami an versen зачт.мъ этого не едъ-
лалъ | 379. laltta pits met jemin-voj з&птпЪ&ъ какъ змт.я | *380. lu 
penkna yarúaltta pits met jevir онъ защелкалъ зубами какъволкъ. 

381. la та lovem korijita тоЫ tajis онъ у меня лошадь 
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заъздилъ | 382. yodi пгй van-kuta togo janta pitsen что ты туда 
часто заъздилъ | ?>b3.yodis ronifia regit ponület медленно зръютъ 
ягоды | 384. votas jabina kus-yun caras oytina у umhin ellipsa ull'al 
поели бури обыкновенно на моръ бываетъ зыбь | 38b.pumji7nas 
sevirsal et но хорошо косится. 

386. top sojpetjoulmaset едва закинули мрежи | 387. та in 
jeremipsana ullem я теперь въ самой крайности | 388. tarn nuj 
sora tunksal это сукно скоро мшится | 389. hat pud пода lotim us 
куплено мяса два пуда | 390. veskatyanneyo pugotta nuza an tajil 
честный человькъ не имъетъ нужды лгать. 

391. mola-lamba та niften vanltijelem каковъ я тебъ ка
жусь ? j 392. Ы sogol izagat poritsale онъ всю доску извертълъ | 
393. in lanta ellata рога теперь пора хлвбу всходить | *394. 1а-
vilta mosl, sora muj ajilta kuéaj yot el'ta mard выжидать надобно, 
скоро-ли выидетъ хозяинъ изъ дому | *395. kalanet mejil-tarisa 
lonsat поставьте оленей въ рядъ. 

396. iinija тапет kalanet (Bei. vitet) tarn oyolna (Ber. 
uyolna) Mrimottt продай MHÍ оленей впряженныхъ въ эту нарту j 
*397. ne-vilet (ne-kalanet)puslajitpela доятъ-ли оленьихъ самокъ? | 
398. kalanet i-paja vozattata mosl надо оленей согнать вм^ств | 
399. та уога kar lap ovimtag у меня нога затекла | 400. kur oy
tina yodis puulas вспухло что-то на ногъ. 

401. mavifi lopsay-nar'i fim jimiltip pofdpsa el'ta медовая ле
пешка лучшш пластырь отъ вереда | 402. kaái, madot el!ta upted 
kendlalet болезнь, отъ которой волосы падаютъ | 403. sem-kazi, 
уип semet puglílet i virdet болезнь глазная, когда глаза распухли 
и красны | *404. mas-kazi, уип soyel undir kat-pelak sagat togo jim-
sal, sidi, nes nogaltijta an mozitlet болезнь коровья, когда кожа 
прпраетаетъ къ бокамъ, такъ что они и двигаться не могутъ | 
405. ull'ata kazi, уип navirem уога penket eilet боъзнь бывающая, 
когда у младенца выходятъ зубы. 

406. та уога од kaziil у меня голова болитъ | 407. yos-jink 
jogos kadlipsa senk adim задержате мочи очень вредно | 408. 
pank el'ta otsamci jis съ дурмана одурълъ | 409. luel jaflipsa-sirel 
sagat mostala его признаютъ по ПОХОДКЕ 1410. luel va&a vogla его 
вызываютъ въ городъ. 

411. madot yuntsitelna isagat senkla котораго всегда бьютъ [ 
412. luel muyti mla его сквозь видно | 413. seda uz íotijim nila 
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тутъ видно ужъ лизано | 414. jelna olakun nila вдали судно 
видно | *415. kasin, уип :•' аупа yaltiptala • по izagat пау pela ural-
tipsa antom,yun léla yaltiptala весело, когда морятъ со смЪху; но 
вовсе не до cwhxSL, когда морятъ голодомъ. 

416. luel yosna-yota visa его взяли нодъ караулъ j 417. luel 
varasna voziksa его лозами высекли | M8.luel sopekna sumtiptasa 
его обули въ салоги J 419. luel kardina ponsa его заковали въ 
цдшь | 420. luel Ivanna némítsa, a lu luel némítsál Petrna его наз
вали Иваномъ, а онъ самъ назвался Петромъ. 

421. tam vei- та oytija ponsa это дт,ло на меня наложили | 
*422. та уога yul izagat ara visa рыбу у меня всю разобрали | 
423. типеи muj mosl izagat tusa намъ всего навезли | 424. yot 
tunktata pitsa избу начали мшить | 425. (vina), madot libetna, 
eslilsa caras-jinka которое въ сосудахъ, опускали въ морскую 
воду. 

*426. yojat unt-ur tutna vizitsa кто-то лт.съ заналилъ | 427. 
та torijipsana visajim-меня дрожъ взялъ | 428. lu izagat put-yulini 
senkim онъ весь избитъ до синевицъ | 429. tami tombija pitta an 
tijil это нельзя миновать | *430. lezatim us,pa an leémas было ужъ 
лажено, да не сладилось. 

*431. та yuntsitelna pufda manilasem kutasipsajet el'ta, i tarn 
pora oytija ar-urna tarijilasem punla manta, pa pufda manta 'кит 
antom us я всегда избъталъ соръ, и на этотъ разъ всячески ста
рался избегнуть, но не могъ избежать | 432. occamiüa alipsa 
verta sirsna, mada tarmatipsa likmipsa elta ul глупо дать обт.ща-
me, исполнеше котораго зависитъ отъ случая | 433. lu jim-jaziii 
nebek lu murel elta tajil онъ имт.етъ одобрите отъ всего обще
ства | *434. sorni-yan senk un jim veri государь оказываетъ вели-
юя милости; у an lu murel samina tajil государь любитъ свой 
народъ | 435. visin-yin ponipsa ul Jena nomsin sud-jayet jimver 
прививаше оспы естъ истинное благодтжте попечительнаго 
правительства. 

*436. yojatyoj yoraza mosl mur-verna ontastata всякое лице 
повинно помогать въ общественной бт.дт,| 437. yoj tim műi mus-
tija an tajil, si-yoja an ragal si типа volta кто отечество не 
любитъ, тотъ не достоинъ въ немъ жить | 438. tarinlipsajet i ve-
ritipsa justam takla an yislet труды и Tepnimie не остаются безъ 
награды | 439. ar yojatet lanalet ojanetna ulta, pa simil jay si vol-
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pas sitiét всъ хотятъ быть счастливыми, но не мнопе успевают!, 
въ этомъ 1440. lu yallipsajin untlipsa vers vina jansta онъ сдЬлалъ 
гибельный навыкъ пить вино | 441. тип nogaju undrel pisifia ve-
rim внутренность тЪла нашего чудесно устроена. 

442. ninilan justam ar turum oytina (Wied.-Hunf. kiad. Máté 
5, 12. nifiilan un justam ull türmet oytina) мзда ваша многа на 
небеси | 443. torim jerdl (v. jomil) veskatodet oytija г veskatlaodet 
oytija (Máté 5, 45. jert kidl veskatodet i veskatla yojet oytija) 
господь дождитъ на праведные и неправедные | 445. уип yojat 
mola jastal ежели кто либо скажетъ (Máté 21, 3. е. к. ск. вамъ 
что нибудь) | 445. similna тапет veskat iisen, ar oytina ninen losl-
talem въ малт. былъ мнт. вт.ренъ, надъ многимъ тебя поставлю 
(Máté 25, 23). 

446. г vantset yala-juy elta kevi pufda kertim и видели камень 
отваленъ отъ гроба (Lukács, 24, 2) | 447. оЫппа jazin us, si jazin 
torim yoza us, i torim us jazin въ началт, было слово, и слово 
было у бога, и богъ былъ слово (János ev. 1, 1) | 448. pal-punil 
yatsipsa i polsinna lakipsa terpits Jisus Xristos заушеше и запле-
ваше потерл'влъ 1исусъ Христосъ | 44-9. an mosl nemolti venia 
nultsata не должо ни въ чемъ заклинаться | 450. torim Jena (v. 
sopp) verel vek keSa ul истина господня пребываетъ во в^къ. 

4f5\.lunurtipsajel eltanemyojat апуопиотъ мести его никто 
не убт.житъ 1452. torim izagat-ulta samenna ragilta возлюби бога 
ВСБМЪ сердцемъ твоимъ | 453. nifi jii-a7ikilan jima tajal почитай 
своихъ родителей (v. ö. Tíz par. 5, fent 141. 1.) | 454. torim azel 
jem-pelak sagat omsis возсЬлъ о десную бога отца (Hitvall. 6, 
fent 140. 1.) | 455. yodi sagat luel pusta tami verta какъ ему мочь 
это делать. 

456. sem vantman luel torim román etas въ видт>те вдругъ 
предсталъ ему богъ | 457. torim род pernaja lonis Jordan juganna 
Iván elta господь крестился во 1ордант, отъ 1оанна | *458. pes-
pufiillam tokinset sukatipsana лядвея моя наполнимая поругашя 
(v. ö. Zsoltár 38, 8) | torim azi yultma ma pojiksipsajem услыши 
господи молете мое | 460. jim-sam ovet muneu punZa милосерд1я 
двери отверзи. 
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46 L. ankirma тип oyttja jim-semna воззри на насъ мило-
сер дымъ окомъ | *462. ankirma jezik torimije тип kaíilau oytija 
призри господи немощи наши | 463. jemin torim, jemin tak, mu-
neu natsa святой боже, св. крт>пкш, помилуй насъ | 464. та lilém 
edlta та kutin-jaylam el'ta изведи душу мою отъ врагъ моихъ | 
465. Xristos séma pits, sijnAltat Христосъ раждается, славите. 

466. aradeuna той torim sijaltata вст> должны славить го
спода ; lu nemet türmet тойа поу alimtta вознести имя его до 
небесъ j *467. та samem пгпепа tastima ul, jezik torimije готово 
сердце мое тебъ боже | 468. пгп nomsen sukasta sosna torim года 
(v. kasta) призывай бога въ часъ скорби | 469. pojkipsajen sem-

jinket torim jeéalt so&imlu i torhnna muneu yullaju слезы умиле-
шя прол1емъ къ господу и господь услышитъ насъ | 470. torim 
питЫ-verel uzla велич1е божче безпредвльно. 

471. kul jim-ver elta yanneyo pufda tül дьяволъ отводить 
человека отъ добраго дьла | 472. adim veret et'ta uksimapsa jim-
ver ul отвращеше отъ злыхъ дъмъ есть уже добродътель | 473. 
pernajin-yoja поу ul кг eket eslipsa для христ1яиина важиве всего 
отпущеше грт>ховъ | 474. kreket sistamtijipsa oMnpela- kus-yoja 
unana mosl tarinlata объ очищети грьховъ долженъ всякой 
болт.е всего стараться | 475. izagat-ultot numbija lavilsa senk vina 

jansipsa el'ta паче всего берегись пьянства. 
476. senk vina jansipsa elta numbi adim ullal отъ пьянства 

величайний вредъ будетъ | 4 /7 . nemoltina an mosl sidi uksimtta 
yodi vina numbi janzipsana ничъмъ не должно такъ мерзить, какъ 
пьянствомъ 1*478. kutsimotet oytina, met pa-soyna juum.odet oytina, 
vandilipsa mosl надъ пьяными, какъ надъ безумными, надобенъ 
надзоръ|*479./о/ mostantijil, sit krek veri кто гадаетъ, тотъ гре
шить | 480. yoda nultipsa, seda i krek гдъ клятва, тутъ и грьхъ; 
roypa nulttot sormin krek lu-lu oytija vil ложно клянущшся смерт
ный грт,хъ на себя нринимаетъ. 

481. sormin krek veri si yo, madot lu lamba-yojela adim veri 
смертно грт,шитъ тотъ, кто ближнему вредить | 482. тип кгека 
an jukantlu тип lampa-yanneyojet oytina naytauu не вмъняемъ въ 
грт>хъ СЛГБЯТЬСЯ надъ ближимъ | 483. yoj an jimaltijil, krek veri lu 
vornelna; yoj atmié jimaltal, krek veri torim i yanneyojet jeéalt кто 
не лечится въ болт>зни, гръчпитъ противъ себя; кто лечить 
дурно, гръчпитъ противъ бога и людей | 484. aratel yanneyojet 

12* 
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krekinet в ob люди гръшны | 485. kajitipsa numbi кг eket üstami 
(e h. sistamtl) исповъди самые тяжте очищаютъ гръхи. 

486. torim elta paltot krek an veri богобоязливый не гръ-
шитъ | 487. adim jay nomis-veripsa oytija al mana (v. al jana) не 
ходи на совътъ нечестивыхъ | 488. tun pánt jemifia jita ninilana 
alsal нрямый путь ко спасетю вамъ доказывается | 489. регпа-
jin-jay pernana lavilla (v. savijila) христ1янъ крестъ ограждаетъ | 
490. jim verta yanneyo, kus vera pitl, izagat ojan добродетельный 
челов!>къ въ самомъ несчастш можетъ быть счастлйвымъ. 

491. /oda torim vol'a ni, seda izagat veret jeminet гдъ воля, 
бояия, тамъ всъ дъла священны | 492. torim la ka&el (v. vol'ajel) 
liraml(e h. liramtl) luel musi'ata jaya богъ открываетъ волю свою 
любящимъ его | 493. torim уога veskatin jay ar у господа много 
праведныхъ | 494. jim-verta jay lilét kazina ullet veskatodet panna 
души добродътельныхъ ликуютъ съ праведниками | *495. тип 
уапеи vérije yoramtim arattel torim os-liletna государь нашъ пре-
украшенъ всъми дарами божшми. 

496. yoj sudvei jezalt jersal, sit torim jezalt jerúal кто про
тивится власти, тотъ богу противится 1497. toriт ипап lajemln-
jaylal kutna дивенъ богъ во святыхъ своихъ | 498. torim уапа id 
arattel yanneyojet oytina господь царь надъ всъми людьми | 499. 
torim jos verlaotet sagat nuridl рука господная мстить за непо-
винныхъ | 500. тип ontastipsajevu torim elta помощь наша отт> 
господа. 

501. torim yoda-mosl turum oytina i тй oytina wo? богъ вездт» 
на небеси и на землъ живетъ | 502. torim mur tiltás богъ создалъ 
м!ръ; torim takla nemolti an ul безъ бога ничего не сущест
вуете | 503. torim ronl lu likelna господь коснитъ во гнъвт* сво-
емъ | 504. torim samina tajil rom-yo богъ любитъ кроткаго | 505. 
torim jezalt mosl rommaléata должно смирять себя предъ го
спод омъ. 

506. torim -tájim ne ul anki i evi богородица есть матерь и 
дъва | 507. torim jur veilipsana nerijil сила бож1я въ немощи со
вершается | 508. yanneyojet тй oytina тet jus-jogart oytina vojilet 
люди на землъ Какъ на распутш | 509. kus-mada pernajin-yo pil-
yoja jil vek-keza-ulta nubitna всякш истинный христ1янъ будетъ 
причастникомъ въчной жизни | 510. nubit sogonta pulan paltapiu 
sud oliftisal при кончинЬ въка «астанетъ страшный судъ. 
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511. ah-evijitotet torim el'la joidifi (v. yazi») yatlna pufila 
joulmasalet нев^руюкце будутъ отвергнуты богомъ въ послвд-
нш день | *512. torim рода eviltodet i-sirbodet; yoj Jisust Xristos 
unltipsa yulindl % sí sagat nerijil, sit la sirbotel въруюшде въ Хри
ста сына бож1я ближни между собою; кто слушаетъ у ч е т е 
Исуса Христа и по немъ поступаетъ, тотъ ближнш его | 513. 
torim eviUpsa takla i pernajina juupsa takla tarum nubit volipsaja 
nem yojat an eslsal безъ вт>ры въ бога и крещешя вечной жизни 
никто не наслъдуетъ | 514?. уаппеуо sorimla ulXal top torima evi
lipsa ijim-veret sagat челов'Ькъ бываетъ безсмертнымъ только 
по върт. въ бога и добрымъ дъламъ (515. izagat-ulta verna torim 
vei oytija ponsa во всемъ полагайся на власть божпо. 

516. torima pojiksa ра lu oytel г najiiéa молись богу и упо
вай на него | 517. ретап-уо, потгпап faja nifi vorinna sosmim 
jemin vir хрисшянинъ, помни святую кровъ за тебя пролгяи-
ную | 518. pernajin-yo nemolti el'ta an tistal; no pojiksata nomisna 
torim yoza joytilijil i najiUal хрисиянинъ ни отъ чего не уны-
ваетъ, но притекаетъ съ молитвою къ богу и уповаетъ | 519. 
pernaja lofitotet tiilsalet jinkna. i jemin lilna крещаюнцеся отрож-
даются водою и духомъ | 520. yoj kas pirúammimna pernaja lofál, 
sistama jil torim jeéidt met aj navirem кто крестится хоть въ ста
рости, будетъ чистъ передъ богомъ какъ младенецъ. 

521. pernaja lo fáit ada pulan mij:sal lil-lavilta torim-levi съ 
хрисэтянскимъ именемъ при крещенш дается и ангелъ храни
тель | 522. torim yot pojiksal tom jay sagat, madet vir sozimlet у an 
vorna i tiim muul vorna церковь молитъ за тъхъ, кто проливаетъ 
кровь за царя и отечество | 523. jemin-yot pojiksal torim-yotet 
omdimodet olifipela церковь молитъ о создателяхъ храмовъ бо-
жшхъ | 524. jemin-yot (Ber. uúkii, torim-yot) mos-vanna jemina 
verim церковь недавно освящена | 525. Osip jemin eri Marija 
jos-kadlim iki us 1ОСИФЪ былъ обручникъ св. дт.вы Марш. 

* 526. Jisus Xristos jogotta moía torim liramtipsa verilis jelli 
(ulta ver) jastim jemin iket elta до пришествия 1ис Христа богъ 
откровеше давалъ чрезъ пророковъ|527. katra jastantípsa torim 
veres Avraam panna, a jilibot kits Jisus Xristos elta ветхш завЪтъ 
сотворилъ господь съ Авраамомъ, а новый послалъ чрезъ Хисуса 
Христа | 528. torim тй-ilbija voylűijis etltata luel veskata volt-
modet богъ нисходилъ въ адъ, чтобы вывести праведпиковъ { 
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529. torim poltmas yanneyo libija Uhn i sorimla Hl богъ вдунулъ 
въ человека душу живую и безсмертную | 530. olin imi tííltim 
olin уо yon-loy elta Евва сотворена изъ ребра Адамова. 

531. torim In nomsela luel рот богъ вложилъ ему въ мысль f 
532. torim. an uksimtas тй oytija vogolta богъ не возгнушался 
сойти на землю | * 533. torim род Jisus Xristos terpits poloyna la-
kipsa, muneu opida terpitta senk mosl господь 1исусъ Xp. пре-
терпт.лъ оилевате, намъ ли не сносить обидъ J о'РЖ.регпа oytija 
ellas lu kazelna вознесся на крестъ волею 1535. evilipsa sidi lavil-
тап tájat met sem-poroy блюдите виру какъ зт>ницу ока. 

536. evijipsa-sir kat-yos-jan пак elta id символъ вт.ры со-
стоитъизъ 12 членовъ|537. ullet simis evijipsalodet, madet kutelna 
kevilal evidlet есть изуверы, которые скоиятъ другъ друга | 538, 
an-evilipsana jersimotet гопав kas kerlalet, ра soma izagat yuntsi 
veskat evijipsa yoza kerlalet закоснелые хотя медленно обраща
ются, но непременно веЬ обратятся къ истинной православной 
Btpf, | 539. tami yuuntelna тапет kajitta рир это мой давнишнш 
"духовникъ | 540. Ы тип yoza top г arijita-yo онъ у насъ одинъ 
пт,сенникъ|541. arita mosltipsa nifien malern metJuda не лобзате 
тебъ дамъ какъ Туда. 

J e g y z e t e k . 

3. sz. A sirám (ломоть «darab, szelet») szót, mely csak itt 
fordul elé, igazolja a vogul nräm : nan-sirciin «ein schnitt brod». 

33. sogírsalan — lehet bár sogirtsalan helyett, mert Volo-
godszki többször kihagyta Its v. rtshől a t-t (pl. 226. kavirsen, 
248. mugolsajim, 320. noúmilsa) ; szótárában az inf. alak sogirtta, 
de csak ebből még nem következik egész bizonyosan sogirt- igető, 
minthogy néha fölösen is írja a kettős U-t (pl. tugortta zárni, a 
melynek tője csak tugor-: tugrim, tugrep, tugripsa). 

45. tunal-tal tkp. «tavali tél»; v. ö. Ahlqvist szót. tunel tovi 
«vergangenes frühjahr». Hunfalvy szót. (NyK. XI, 134) tungal alak
ban adta volt e szót, s ezt későbben (209. 1.) kiigazította tunjal-Yé, 
(=ztunal, тунял); de hibásan fordítja az egész tunjaltal-t «tegnapi»-
val, mert azt sejti, hogy talán = tum-gadl-al, azaz 3. szem. bir-
tokos-ragú. 
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50. magad-yal (e h. -yadl) «B*iepa, tegnapi) : de megint a 
magad is csak magadl helyett való, melynek teljesebb alakját a 
molgadl «tegnap» őrizte meg ( = vog. mol-kqttl Bxiepa). A magad-
^aZ-ban tehát kétszer van meg a yadl (yatl) «nap» szó. 

61. likmipsana h. ez volt írva: liktipsana, olyan alakú írott 
T-vel, mely gyakran hasonló az írott M-hez. Másutt csak m-ea alak 
fordul elé: likhipsa cjiy^aii (eset, alkalom), likim- v. likmi- igétől. 

67. nim-yojat; többnyire nem-yojat; de Vol. szót. kiteszi 
mind a két alakot (KTO : nimyojat, nemyojat). 

80. sagattal: sagat az -l 8. birt. raggal. 
90. moj-lankir jay nOT>3>KaHe, kísérők, kisérő nép (t. i. lako

dalmi, moj-). Különös itt a lankir szó, mely külömben «váll»-at 
teszen; jóformán egy külön lankir-t kell fölvennünk, «menet (zug), 
kiséret (gefolge)» jelentéssel; mert moj-lankir nyilván «hochzeits-
zug». Ezzel a yan-lankir yo «tanácsos, senatorw is magyarázható, 
mint «fejedelem (yan) kiséretebeli (lankir) ember». 

102. mosvanna (He^aBiio) nyilván összetétel: mos-vanna, mert 
vanna magára is «közel» (térben, időben); a mos előszó alkalmasint 
a mos- flkell» igéhez tartozó (kopott végű igenév) = moza (moza-
kem 270.sz.); így mos-vanna tkp. «kellő-közelben = igen közelbena 
(időről: igen nem-régen, csak a minap). 

141. 142. asnal BÓJ1H3H (közelben) Vologodszki szótárában 
csak egyszer van kiírva, s a fölhozott két példamondatban csak 
rövidítéssel (a.) kitéve. Föltűnő, hogy egyebütt nem fordul elé a 
«közel» fogalom kitételére (van é3 lep mellett); egész alakja is 
különös, mert -na ragos locativus kellene. így az asnal aligha 
hiteles; eredhetett olvasóhibából (pl. lepna jrEima helyett). 

148. tkp. «még fölkelni is erő ninc3»> = még fölkelésre sincs 
erő; a ne£ (nes) «sogar, ,a,a}Ke» után álló ne egynek látszik azon 
nem nyomatékosítóval, a mely tagadó mondatban a kérdő (illető
leg határozatlan) névmás elé járul {nem-yojat HHKTO, nemolti e h.. 
nem-molü HHITO). 

158. no ^onaMi. «házak szerint» =kiki a maga házába; yot-
lal lakká mintegy «házaik körébe», szerte szóllyel való házaikba. 

159. kadna mansu = pastixajiucb; pedig ebben a pa3T, nem 
«ketté, szét», hanem «ide-oda, mindenüvé» ; jobban illenék lakká. 

170. manta vis «menő lyuk» = npoxo^t (durchgang, pas-
sage). 
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179. al-tagana p. — cMiuraiOTca, váltakoznak (t. i. lakóhely-
lyel, lakóhelyüket változtatják); szószerint «aZ-helyre» esegetnek. 
Hunfalvy al-taga-t «közhely»-nek fordítja, az ol-t ugyanannak 
vévén, a mi ebben van: al-yo paraszt (közember); pedig itt 
nyilván «más, továbbvaló» értékű al-val van dolgunk, a mint jele
sen al-tagaja tuupsa «OT\a;áJieHÍe, távoztatás» mutatja meg. Ee-
guly osztják szójegyzékében eléfordúl al-tagan = vog. ela «előre, 
tovább». 

182. hciginot antom nevetői-való (ridiculum) nincs; nagin 
CMÍIHHLIM; a Huni. (szót. 94.1.) fölhozta naymifi szót nem találom 
Vol.-nál; Ahlq. nayin lácherlich. 

1.84. jtrrid alimsa leesett a lábáról; tkp. «oldalra emeltetett)),* 
v. ö. 234. jirna al mana. 

185. pudlipta- CKBO3HTL, npoHamiiBaTb (átlyukasztani, el-
nyűni); v. ö. vog. put- «bökni, taszítani)). 

211. nas (HHinT.) = nes (nez 148) ^aaie. 
212. rukap csak itt fordul elé; értelme «roppant sok», de jó

formán csak átviteles alkalmazásnál fogva (így az or. nponacTt 
is, mely tkp. «abgrund»); eredeti jelentését még sejtenünk sincs 
módunkban. 

222. jinkiltisa: vége -sa h. sa-nak volt írva; jinkilt-, meg 
jinkna vi- (tkp. vízzel venni, elfoglalni) HaBO^HHTb, elárasztani. ^ 

223. ŝ z/i nita idna tkp. «szem-látó határban*) = in conspicuo. 
237. neripsa MO30JIB, schwiele; tkp. Tpemc reibung, ner-

igétől. 
245. yin-ne (Ahl. yin-ne) KHKHMOpa, gespenst; a yin jelzővel 

lehet bár ugyanaz a yin, mely rossz betegséget jelent (pl. visin-yin 
himlő, tkp. «lyukas yini> ; adj. yinin aussátzig (Máté, 10, 8). 

250. jourasl KOCHTCH, átvitt értelemben: «görbén nóz». 
252. He n^eTt BJ> npoub «gedeiht nicht, fruchtet nicht»>; 

urtin — vurtm (Obd.) nojie3HbiH (Bér. Jurtán). 
270. moza-kem nem felel meg szorosan az or. «CTOJILKO, 

annyi»-nak, mert ez si-kem ; wo-za (tkp. mozá) mint a mos- «kelleni» 
(mosl kell) igétől való névszó (v. ö. yal-tól yala halott) alkalmasan 
«kellő»nek érthető, s így mozá-kem tkp. «kellő-nyi, kellő-njdre», 
azaz: «a mennyire kell » = derekasan (megpacskolta). 

271. an-joytantipsa külömbség, pa3ffflu,a, tkp. unem-joytan-
iipsa«; ennek igéje joytant- mint &joyt- «venire» frequentativuma, 
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reciprocumnak értve = «convenire» (v. ö. senkant- verekedni: senk-
ütni; an-j. tehát tkp. «non-conventio». 

272. yas nem «elég», a mintHunf. szót. adja, hanem «noiTH, 
qyTf> He (majdnem, csaknem)»; Ahlqvistnál is találjuk (5. L, ere
deti mesében: yas '/almai majd meg nem hal). 

281. silovat jim ver kérő szólás, mely szószerint ezt teszi: 
«annyi (si-lovat) jót tégy»=sei so gut, cniuiaií MMJIOCTE. (SZÓ sze
r in t : tégy kegyességet). E szóJás Ahlqvistnak eredeti textusaiban 
is fordul elé : silovat jim vera, etalta manem noman «thue die gnade 
(c,n,T.jiaií MHJiocTb), láss mich aufwárts ausgehen»; 12.1. silovat jim 
vera, esla «thue die gnade, láss mich los» ; s silovat jim helyett 
rövidebben sijamat-val (si-jamat «azt a jót») 14. 1. sija?nat verate, 
panna tüvate «thuet die geíálligkeit, bringt ihn mit». Itt az orosz 
szöveg szószerint így hangzik: «er entschuldigt sich immer, aber 
er selbst entschuldigt niemals», s azt akarja mondani, hogy «ő 
mindig szép szóval kór, de ő maga ilyen szép kérést soha el nem 
fogadw. Ez értelmet még világosabban mintsem az orosz szöveg 
fejezi ki az osztják, szószerint: «ő mindig ,annyi jót tégy' [szólás
sal] kér, de ő soha senkinek annyi jót nem teszen» — «ő mindig 
szivességet kér, de ő maga soha senkinek nem tesz szívességet». 
Mondatunk orosz szövegéhez ragaszkodva, Hun falvy hibásan ha
tározza meg a silovat értelmét «bűn»-nek (Biraa); de Ahlqvistot is 
tévedésbe vitte az orosz «c^iuiaií MH.IOCTI>», hogy szótárában a 
silovat-ot (meg sijamat-ot) «gnade, gefálligkeit» szókkal fordította. 

282. anta yuu «nem hosszú (nem hosszúra, nem sokára)» 
mást mond mint az or. Hept^KO (nem ritkán). 

287. yolna enie «még», hiányzik Hunf. szótárában. 
296. scikijak fecske (Ahlq.) = H. sakijak, sikijak (Volog.). 
300. «te nekem urek-et nem adsz, kérsz» ; urek nem általá-

han «határ, vég» (Hunf.), hanem «cpoKi>, termin, frist» ; a szó 
maga is az oroszból való —. ypoK'L, szintén «termin, frist». 

304. «lovat zabolával tégy-rá (pona) = «fölzabolázz lovat 
(B3Hy3,naH)» ; szintilyen 367. övet jekanna pona; 419. luel kardina 
ponsa; szakasztott ilyen szerkezet divatos a vogulban: vogK. per
nél punuyv kereszttel rá tenni vkit ( = keresztelni); v. ö. Ahlq. 7.1. 
luel imina vilem «ich verhairate ihn» és vogB. pim neel vilem ((fia
mat megnősítem». 

213.verilijish. a szótármásolatban verilips van; olvasó hiba. 
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315. lilin-tak «2ÍMBHÖ, élő», tkp. «lelkes-tak» ; a tak itt még 
nem a közönséges «IIJIOTHI>IM, KpliiiKiw (fest, stark)»> értelmével 
szerepel, hanem a vogul tajl «voll, ganz»-nak felel meg; a Káltes-
majt 10. szakaszában (Hunfalvy, Vogul föld és nép 147. 1.) talál
ható a lilin-tak mása: lilin-tajl «élő», mintegy «lelkes-tel», azaz 
«lélekkel-való egész*. Szintígy magyarázható az osztják kitemtak 
(Ahlq. 12. 1.), kitimtak (Vol.) «alle beide» (ebből: kiten-tak) = 
akettővel való egész». 

340. nil, helyesen nila, mint a ni- «videre» igének passivum-
beli prses. 3. sing. alakja (videtnr — apparet); így (nila) adja kü-
lömbenVol. a szótár sorában a BH^HMO-t; v. ö. 414. sz. olakun nila. 

342. séma pait- tkp. «szembe ejteni, szemre kapni* = meg
látni; v. ö. séma pit- «szembe esni*) = mutatkozni, világra jönni, 
születni. 

345. sidza, ^OTO.TÍJ, addig» ebből: sid-u£a (us határ); v. ö. 
muj-uza «,a,OKOjrfc, meddigw. 

349. riema- mint mom. képzős igető a Hit-, Hilt- «6pH3raTb, 
spritzen» igéhez tartozik ; Ahl. rl- (prses. l.rllem) herausspritzen; 
v. ö. vogB. rágvi «pluit», vit rdgi (Ópbi3raeTcn). 

352. jogo itt nem a közönséges «vissza, zurücko, hanem kü
lönösen «haza» értelemmel van használva (v. ö. osztlrt. joy, surg. 
jok «nach hause» Casir.én); az egész jogo moéa (bis nach hause)-
nak megfelel a vogB. ju mas (Vafcakum 10, szak. ju mas toko ti 
alntita). 

355. caaBa 6ory-nak mint sajátos szólás megfelel torim par-
,dis tkp, «isten parancsolta (úgy akarta)». 

356. ar logset kinsa no% ul tkp. «a sok barátoknál feljebb 
van»; kis eltérés az orosz szövegtől. 

360. ves Hunf. szerint «folyóköze» volna; de Volog. csak az 
orosz aaBOJioua mellett hozza föl, ez pedig a Dahl-féle nagy szótár 
szerint: «noeMHHfi Jiyri> (elárasztott, víz alatt levő rét), noscHa 
(alant fekvő rét), JTBCT. no^i. HaBOJiOKOü (árvizes berek)». E szerint 
ves «rét», kül. ((árvizes rét (láp)» ; össze is vethető a vog. vanzi 
(vogL. vanée) «pázsit» meg a zürj. veé «wiese». Hogy az ilyen 
3aB0ji0Ka az utazónak nem igen kedves hely, kifejezi ez a másik 
osztják neve : kul-taga, szószerint «ördög-hely». 

364. jopansi ÜOJICTB (decke aua wolle, pelzwerk stb.; schlitten-
decke) = jobangi, jebángi filz Ahlqv. 



OSZTJÁK MONDATOK. 187 

375. olinna, az orosz ellenében fölös szó : «elsőben, kezdet
ben*) (tehát jetna olinna kozdő estekor). 

377. veret -partim sagat «a dolgok parancsolata szerint» (tette 
ezt) = körülmények által indíttatott (oöcTOHTejiLCTBaMH sacTaBJieHT.) 
ezt tenni. 

378. muj-verta: lásd fent 136. 1. mola verta. 
380. yarúaltta ,• a kettős íí-re nézve lásd a 33. számhoz való 

jegyzetet; Ahlq. yarsallem, prses. 1. sing. 
394. ajilta, az orosz ellenében fölös szó: sora muj ajilta 

CKopo-JiH HecKopo (Me^JieHHo). 
395. mejil-tarisa (Volog. szót. még így is : meil-tarasa cpfl^y; 

Hunf. szót. meil-tarpasa, sajtóhiba) — «BT> pa^T., sorba, rendbe*; 
ezt jóformán úgy kell érteni, hogy «sorba egymás mellé »> ; megvan 
a vogulban is (csakhogy Reguly magyarázat nélkül hagyta): mail-
tars v. ük mail-tars. 

397'. puslajit pela ^OATT.-JIH? még egy példája azon pela-n&k, 
mely Máté 7, 16 fordul elő kérdőmondatban, s melyet Hunfalvy 
«vájjon »-val értelmez. De meglehet, hogy voltaképen nem kérdő 
szó ( = JIH), hanem a vogul pel «auch»-nak felel meg, mely gyak
ran az állítmány-igéhez is csatlakozik; így pl. a mi osztják mon
datunk ezt tenné: «melkt man die rentierkühe auch?» 

404. togo jimsal «npiipacTaeTT>, wáchst an», tkp. «oá& jimsal»; 
a csak itt eléforduló jimsa- ige tehát «nöni, crescerew; eredetére 
nézve azt vélem, hogy jim-, melyhez meg refl. -éa járult, a ji- «ve-
nire és fieri (válni)» mom. -m-képzős származéka, mely a vog. 
jemt-, jejmt- «fieri»-ben is megvan; sőt meglehet, hogy egészen a 
vog. jemt-vel egyező jimt-hez járult a -éa (jimsa- e h.jimtsa-). 

415. BOBce He ,no CMfexa, es ist gar nicht zum lachen; nay 
pela uraltipsa antom «nevetés felé nincs figyelem (ügyvetés)»= 
eszükbe sem jut a nevetés. 

422. ara vita pa3oőpaTb; Máté 7, 6. ara maniita (Ahlq. ára 
mantji- pa3Tep3aTb, szétszakítani, széttépni) : Vol. szót. ara pasHO. 
Tartozhatik bár ez az ara az ár «sok»-hoz, tkp. ezt jelentvén: 
«sokra, t. i. sok részrew. 

426. yojat . . . visítsa; yojat-ról elmaradt a -na rag (instruc-
tivus értékkel): v. ö. 320. ankelnaúonmiltsa ; tehát így kell: yojatna 
. . . vizitsa. 
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428. #0 CHHeBHii;!. «bis zu blauen flecken» ; put-yuUna «üst
piszkossá (kormossá, feketére)». 

430. lezmas: Volog. szót. lesmai, v. lesmii ro^HTca, lesmim 
ro^HHÜ. 

431. kum antom us; az or. He Mort> (non potui)-ból könnyen 
kivehetjük bár a kum-nak e jelentését: «tehetség»,a melyet Hunf. 
szót. ugyancsak e mondatból föl is vett. De az osztják szöveg nem 
felel meg mindig teljes hűséggel az orosz értelemnek; s ezenkívül 
a kum még egyszer fordul elé Volog. szótárában : kum an-matot 
«kum~ot nem adó» = «óe30TCTyiiHeíi(unablássig, zudringlich)», s i t t 
inkább «béke»-vei látszik fölórőnek. Vagy pedig úgy értsük-e a 
((kum nem-adást», hogy= «módot (szabad alkalmat) nem adni», a 
mi már közelebb jár a «tehetség»-hez. Talán összevethető még a 
vogB. köm «leicht, gut(vom befinden des kranken : kominu jemtsem 
es ist mir leichter geworden». 

434. sorni-yan rocy^apb: érdekes, hogy az osztjákban is 
elékerül a vogulok sqrni-yqn-]&. 

436. yoras «kép» szóval van itt az or. jiiiu,e «person» for
dítva, mely egyébként «facies, arcz»-ot jelent («arcz« : vens, vei). 

458. tokinset: megvan ebben a tokitf «HanojiHflTbCfi, meg
telni*) igető, melynek Volog. szót. C3ak a causativumát (toknipta-, 
Ber. teknipta- megtölteni, teletölt^ni) jegyezte föl; tokin-, tekin- = 
tekan- «voll werden» Ahlq.; v. ö. Castrónnél teknem (Szurg. táknem 
töknem) «eng», a mit «megtelt, teletömött))-nek (s így ((megszo
rult »-nak) kell értenünk. 

462. &67.jezik torimije = o őosKe! Úgy sejtem, hogy ajeiik 
szó nem csak puszta interjectio volt, a minek már Vologodszki 
veszi, hanem az «isten»-nek jelzője,- melyet az osztjákok még po-
gánykori imádságokból tartottak meg. S csakugyan lehet & jetik a 
jii (Ahlq. jiv,jig,ji = vog. jáu e h. jág) «pater» szónak a szokott 
-sik képzővel való diminutivuma; megjegyzendő, hogy torimije is 
dim. alak. E mellett számba vehető, hogy egy vogul imádság is 
tarom jáukve-nek szólítja az istent, ugyancsak a,jáu-nek diminu-
tivumával. 

478. pa-soynajuum ŐesyMHMÍí, cyMaiue^niiH (esztelen, őrült), 
tkp. «más bőrbe jutott». 

479. a mostantij- ra^aTb igén itt ((jövendölést (wahrsagen)», 
nem általában «gyanítást» kell értenünk. 
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482. jukantlu (BMBimeMT.) : így írtam jukitlu helyett, mert a 
Vol. szót. külömben a BMEHHTB, BMBHHTL, BMÉHeme szókat a ju-
kant- igének alakjaival adja, s ezt hozza föl Ahlqvist is : jukantlem 
«beimessen, anrechnen ; érben». 

483. jimaltijü: föltűnő ez igének reflexív használata (jie-
Í I H T C H ) . 

490 vera pit- tkp. «dologba esni», ezt is teszi: «bajba esni > 
vád alá (bűnbe) esni, vétkessé válni». 

495. vertje BectMa, igen, nagyon; —os-lil nem amúgy ((aján
dék)) (Hunf. szót.), hanem igen is «,ii;apT>, gabew, de csak a szorosabb 
«geistesgabe (szellemi adomány, talent)» értelmében. A szó tkp. 
«ész-lélek»; s innen ozin-lilin « ;̂apoBHTHH, begabt», de csakis 
«geistig begabtw, nem «adakozó, freigebig», a m i t a ^apoEHTbiö 
szintén jelent. 

512. i-sirbodet ÓJIHIKHH Meat^y coöoio, tkp. «egy-rendüek» ; 
i-sirba = i-sirpa nachbar (Ahlq.). 

526. 527. megjegyzendő az el'ta- «től» használata az orosz 
qpe3T> (által) ellenében; v. ö. «valaki-fó'Z küldeni (üzenni) vmit». 

533. poloy «takony, nyál, köpedék» ; ugyanezt teszi polsin 
is. Ahlqvist a poloy-oi «staub, kehricht, schmutz»-val fordítja, s 
csak a polsin-n&k adja a «speichel, rotz» jelentést. De a poloy 
részére is ezt igazolják: osztlrt. pala-/ speichel (Cast.) és a vog. 
poloy, pqlqy « speichel und rotz». 

S a j t ó h i b a : fent 164. lap, 20. szám, e h. pus-ubdet, olv.: 
tus-ubdet. 

BUDENZ J Ó Z S E F . 



A NADOR-CODEX NYELVI SAJÁTSÁGAIRÓL. 

N y e l v e m l é k - t a n u l m á n y . 

Régi nyelvemlékeink közt kiváló helyet foglal el a Nádor-
codex, melynek tüzetes vizsgálása — hangtani, szótani és mon
dattani szempontból, — képezi a jelen tanulmány tárgyát. 

A Nádor-codexet teljes egészében Toldy Ferencz adta ki elő
ször 1857-ben kimerítő és alapos bevezetéssel, mely a codex törté
netével s egyéb mellékes mozzanatokkal ismertet meg bennünket. 
E szerint codexünk eredetije 353 levélen van írva kerekbe át
menő újgót írással; Íratásának éve pedig 1508. — Tartalma: 

a) tanítások az áldozásról; b) a bűnnek zsoldja: c) Krisztus 
kínszenvedése; d) elmélkedés a világ állhatatlanságáról s a gono
szok veszedelméről; e) Mária siralma; f) legendák (szám szerint 
kilencz; úgymint: sz. Eufrozina, Orsolya, Apalin, Hedvig, Ador
ján, Elek, Zsófia, egyiptomi Mária és Forseus püspök élete) ; 
g) kisebb, vegyes tartalmú darabok s három ének. — A codexnek 
ezen egyes darabjai azonban nem egy szerzőtől, vagy fordító
tól valók, hanem csak a leíró egy; e szerint az egyes részek nyel
vezet tekintetében többé-kevésbbé elütök egymástól, habár az 
átírás következtében egyöntetűség van is bennük; szóval, mint 
más codexünk, úgy ez is másolat; az eredetit pedig a másolók min
dig a maguk nyelvére s helyesírására tették át, s így — Volf György 
helyes megjegyzése szerint (Ehrenf. cod. előszó, XXIV. 1.) — 
voltaképen nem is annyira másolóknak, mint inkább átdolgozók-
nak nevezhetők. 

A régi bibliafordítások korát bélyegző sajátságokat tüntetnek 
fel kiváltképpen a passió, a világ állhatatlanságáról szóló rész, 
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Mária siralma ; a legendák közül főleg szent Orsolya és Zsófia élete 
s a codex végén levő három ének. 

Általában véve codexünk a nyelvfejlődés régi fokán áll, sok 
eredetibb nyelvalakot tartalmaz, szókészlete elég gazdag; érdekes 
szóképzése, választékos szófüzése és kifejezésmódja, néhol szép 
és hathatós inversiói, kerek mondatalkotása, s helyenkínt folyé
kony előadása egyik legbecsesebb nyelvemlékünkké teszik. 

I . H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 

A hangtani sajátsáságok tüzetes tárgyalása előtt szólnunk 
kell codexünk h a n g j e l ö l é s é r ő l . E tekintetben a Nádor-codex 
— sajnos! — nem oly tanulságos, mint több más, vele egykorú 
codex is ; így különösen nem találjuk az e hangzó zártságának vagy 
nyíltságának olyatén megjelölését, mint a minő a régibb Bécsi és 
Münch. c-ben van; sőt az a és e hangzó hosszúsága sincs úgy s oly 
esetekben megjelölve, mint pl. az Erdy, Jordánszky, Peer, Sándor 
s egyéb codexekben. Ugyanis egy-két esetet kivéve, — melyeket 
mindjárt látni fogunk, — a nevezett hangok hosszúságának meg
jelölése csak oly alakokban található (s ezekben is sokszor követ
kezetlenül), melyek jobbára semmiféle tanulságos adatot sem 
nyújtanak. így a vér (sanguis) szót veer-nek írja codexünk a 10. 
159. 178. 180.211.243. 261. 295.345. 537. lapokon;x) ellen
ben egyszerűen ver-nek: 12. 14. 15. stb. 1. Vagy pl. a még kötő
szót meeg-nek írja a 4. 14. 26. 31. 40. 43. 73. 258. 304. 366. 370. 
385.414.438.458.464.492.506.555.618.637.665. lapon. Egyéb 
ily érdektelen hosszúságjelölések: laat 17. eel 19. kenzook 67. iool 
69. (ellenben iol 65.) valooc 70. eeg (ardet) 78. kemenceeth 83. feel 
(timet) 92. zool 93. koor 97. iooth 101. istenéét 102. meghallooc 129. 
tőseer 156. megkeert 168. teeg 181. nepeer 194. adoot 218. maas 224. 
naad 233. veveen 242. hyvattasseek 248. testéét 259. (testet u. o.) 
zood 271. keseertek %94:.haaz 319. zool MO.terdeet 377. eletéét 400. 
kenetnee 481. elurozzaac 497. aag 504. tavozneec 529. keer 533. tes
téét 588. keerz Q>30.kicinkeekQ7\.dicoseeg 690. Leginkább szereti 

*) Megjegyzendő, hogy az adatokat mindig a codexnek ónnal való 
új lapozása szerint idézzük; a Nyelvemléktárban megjelent codexek adatait 
szintén a kisebb, illetőleg az eredeti lapszám szerint. 
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codexünk az elbeszélő múlt idő képzőjét az á-t, illetőleg á-t így je-̂  
lölni; pl. halleec 87. hizelkodeek 149. jmadcozeec 177. be fedeek 209, 
mondaa 231. kenzataad 287. stb. 

Az ö és ü a hangokat rendszerint nem fejezi ki több betűvel, 
hanem sajátságos jegyekkel; az első ugyanis alul egy jobbról balra 
hajló éket kap, az ü pedig fölül ékezetet. Csak néhányszor fordul 
elő a több nyelvemlékben szokásos jelölés : heiv %0. beuseg 29. heiv-
seg 82.658. few 607. heu 647. nemitiemih 193. seminemS 242. tizto-
lendw 379. minemw 510. Egyébiránt akár röviden, akár hosszan 
hangozzék is az ö vagy ü, hiányzik minden megkülönböztetés, mint 
máscodexekben is (=o és ú). 

A mássalhangzók kiírásában a betű-összetétel teljesen mel
lőzve van; a jés-hangokat (gy, ly, ny, ty) vonással (g, l', n, i) jelöli; 
magát a j - t hol i-vel, hol i/-val írja, néha pedig meghagyja; a k-t 
magas hangok előtt s a szók elején rendesen meghagyja, a szók 
végén ellenben legtöbbnyire c-vel írja; i-t ír továbbá néha j helyett, 
(pl. bőit 54. iővendoth 145.) s viszont (semmj 103 vetj 116.); y 
is gyakran fordul elő i helyett (bynusőknec 118. zynenec 112. stb.). 

Sűrűen használja továbbá codexünk a th-t, mely tudvalevő
leg a t hoszuságát jelenti. A HB-ben s a Königsb. töredékben nem 
találunk th-t; a Bécsi s Münch.-codexek szintén nem használják, 
kivéve néhol az ott szóban; az 1483 körülírt Góry c. is csak ritkán 
használja, úgy hogy gyakoribb használatát a 16. század elejétől 
keltezhetjük. A Nád. c. is legtöbbször az itt, ott szókat írja th-val 
(eth 9. ith 30. 77. 10k 171. 229. 233. stb. — de egyszerű t-vei is ; 
it 30. 82. 117.; oth 36. 63. 71. 82. 92. 103. stb.); továbbá a múlt 
idő képzőjét, mint: igekozoth 56. megzoretoth 82. latoth 85. pa-
rancolth 88. veth 100. bantoth 131. adattatoth 132. stb. (Egyéb ese
tekről, midőn a th áll a mai egyszerű t helyén, alább a mással
hangzók hosszúságánál szólunk.) Több szót végre, mely g-n vagy 
gy-n végződik, <?/£, illetőleg gyh-val ír ; így nagh 5. 71. 84.164. 257. 
296. 386. 432. 480. 526. 609. 639. (de: nag 6. 85.) megh 21. 25. 
39. 168, 178. 214. 246. stb. stb. (de: meg 21. 22. 23. stb.) egh8$. 
350. 484. 529. 539. 572. stb. (de: eg 82.) fogh (dens) 338. zeghez 
im.fűgh 266. 270. 365. hogh 88. (hog u. o.) avacjh 37. octavaigh 9. 
haborusagh 101. őroksegh 319. taghira 304. velagh 31.7. 401. 408. 
409. m^veragh 629. 633. vagh (tu es) 383. kedegh 406. migh 583. 
veghe 598. Igen valószínű, hogy a h legtöbb esetben az illető mással-
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hangzónak, mely előtte áll, hosszúságát jelöli; ily mássalhangzó
pótlónak tartja a h-t Simonyi is a HB-beli zumtuchel szóban (1. 
Ma.gy. Nyelvőr IX, 105.); ugyanígy vélekedik Budenz is a «viszha» 
szó fejtegetésében (1. MUgSz. 587. ].). 

A codex írásmódját illetőleg említendő még az összetételek 
leírása. Ebben igen következetlen codexünk; az összetett szókat 
ugyanis majd összeírja, majd külön; az igekötőket hol egybeírja 
az igével, hol nem; gyakran egybeírja a nóvutókat is a névszóval, 
valamint a volna, vala segédigéket az igével; végre még az es ( = is) 
szót írja össze az előtte álló szóval s a névelőt összeolvasztja ás 
utána álló szóval. 

Példák a szó-összeírásra: megne gőtressec 4. latasarolvalo 5. 
meltanvalo 9. (meltan való 10.) eyégőket (névmás a főnévvel) 34. 
elfelethethie (a kérdő é szócskát rendesen összeírja) 51. germőkse-
getőlfogvaöQ. (germőksegetol fogvau. o.) meg nem indithhatt'a 99. iot-
volna 148. eggikvala 151. haddel 152. matolfogva 159. megnefőr-
tőznenec 216. ved/el 240. haatmegul 246. Jegyetekbe 255. meghacz fo-
gatkozni 271. mondotvolna 321. kivala (quierat) 353. varosfele 378. 
megvagon adván 509. siramnekil 541. azzonvala ez 541. nugomnekil 
542. ereggel 564. mulecki ( = mulék ki) 601. megnem teríteni 692.— 
Továbbá: bizonsagaboles 3. enemes l.űes 17. irasnakes 2'd.irases 26. 
eztes 40. bőlces 43. labannes 51. zivebees hl.Janoses 69. ottes 104. 
zőrnűsegethes 111. ithes 180. thees 199. ittes 207. tyes 296. stb. stb. 
(De előfordul külön írva is; pl. koúbe es 91. 126. ezőm es 75.) ; 
a névelőnek összeírása a következő névszóval nem pusztán történik, 
hanem pótlónyujtással; mint: ammeg holt 13. ammennei3\. ammi 
57. így még a 84. 101. 208. 239. 340. 378. 414. 431. 522.546.600. 
613. 680. 700. stb. lapon. 

A szó-különírásra nevezetesebb példák: meg ragac 5. ki otte-
tec 14. el eíiezőt 22. &<? io 22. folűlmula48. eg igéseg (simplicitas)53. 
fel von 66. malom kőveth 66. veg vethes 77. leg incab 91.szo?'úűkep-
pen 93. iay vezic 108. 112. fog éicorgatas 108. bin tetei 117. be 
iovendo 153. innep nap 166. coda tetei 223. neep elforditoo 226. 
mind nayan 229. naad zal 234. men egek 291. ázzon népek 294. 
ko toromba 315. madár hus 318. nap fen 340. fogadó haaz 380, is-
ím imado 'ÁQ&.ferfiu ruha 4íl7.fog seres 489. ÍO^M a^as 511. &M£-
cen vetél 550. e keppen 557. (ekképpen 13. 32. 114. stb.) tói íarío 
569. (tizttarto 57í.) halót viselő 598. persarom béli keral' 607. ar-

. . . 1 9 
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nek zek 638. felemelése boron 681. (v. ö. mindencoron 79. zfde-
tesed coron 489, stb.) e coraig 381. estve coron 462. veterne coron 538. 
tudna mint 684. (tudnamint 685.,) 

A Nádor-codex egyébiránt a kiejtéshez méri a helyesírást, 
mint rnás nyelvemlékeink is, s csak ritkán jut érvényre a szóelem
zés elve. így nevezetesen azt találjuk, hogy a szóképzésben és ra
gozásban összetalálkozó dj, tj, tsz stb. hangok összeolvadva, s egy
szerű hetükkel vannak jelölve; pl. monya 1. mutatta 9. erced 15. tug-
gad 38. tarcon SS.tecczic 114. tagacz 169. hacz 271. tekenc 339. za-
badic 340. Judgacz 358. olcad 523. fucz 659. lacz 558. tisztié 700. 
agyon 700. stb. Ily alakokat egész a XVII. sz. közepéig s még azon
túl is igen gyakran irtak a kiejtés elve szerint. Geleji Katona már 
élesen kikel a «mongya, tuggya»-íéle helyesírás ellen, valamint 
Tsétsi is (1. Corpus gramm. 295—8. és 668. 11.). Egyéb esetekről 
a hasonulásnál lesz szó. 

Ezek után áttérünk a Nádor-codex h a n g t a n i sajátságainak 
részletes tárgyalására. 

A) A magánhangzók változásai. 

A nyelvbeli változások közt kiváló fontosságúak a magán
hangzók változásai, t. i. a hangzó-rövidülés, a magas és mély, a 
zárt és nyilt hangok váltakozása, a hangenyésztós, B ellentéte a 
hangbővülés. Mindezekre codexünk is többé-kevésbbé érdekes ada
tokat szolgáltat. Lássuk először az i d ő m é r t é k v á l t o z á s á t . 

Följebb már említettük, hogy codexünk e tekintetben nem oly 
tanulságos, mint több más nyelvemlékünk, különösen az Erdy és 
és Jordánszky codex. A Nád. c-ben dee, zeegén, -vaal, -naak, szülee, 
kezee, neveztee, lennee, kérjee, ellenéé, stb. ily féle érdekes hangzónyúj
tásokat nem találunk; az a és e hangzók hosszúságát gyakran meg
jelöli ugyan, de ez esetek, mint a már felsorolt példákból láthatni, 
jobbára minden jelentőség nélkül valók. Van azonban mégis né
hány feltűnőbb magánhangzó-megnyújtás; mint: vagee (vagy-e) 
43. 199. 220. 237. leél 77. 417. ioob 145. ees ( = is) 156. 536. 621. 
678. ozveen 158. vagoc ee 161. akarodee 190. 278. veerz 197. teez-
toc 206. hallodee 217. akariatokee 227. tudodee 238. miaa (miatt) 
241. (M. o. mia), esee 303. 486. ezőkee 303. latodee 357. leannakee 
3&Q.feeg 431. enees 440. vizőn bee 614. veeth (projicere) 635. thee 
(te) 639. seert (sirt, sepulchrum) 315. 668. meeg mondván (megm.) 
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676. — Mindezen hosszúságok könnyen megfejhetők. Csak a kérdő 
é szócska hosszuságát nem tudom megmagyarázni, mertetymonja 
ismeretlen előttem; de hogy eredetileg hosszúnak kellett lennie, 
bizonyítják egyéb nyelvemlékeink, melyekben vegyesen, hosszan 
is, röviden is fordul elő (így pl. a Winkl. c-ben éppen a passió 
megfelelő helyein, a 147. 148. 168. 169. 180. 182. lapokon szintén 
liosszan van meg), — már pedig a hangzóváltozások közt legkö
zönségesebb a magánhangzók megrövidülése, úgy hogy ily esetben 
rendszerint a hosszú hangzót vehetjük eredetinek. [A kérdő é 
szócska eredetibb jelentése Simonyi Zs. szerint (Nyelvőr IX, 394.): 
ha, s ily föltétes kötőszó szerepében codexünkben is megtaláljuk; 
így-: azért ha kever vagee, es alázatosságot kevanze, tahat gondo-
liadez cristusnackennat43. azért ha zivedbe szomorú vagee, gon
dolád . . . 47. es ha vetkőzötthee róla penitenciat tartót 131.] — 
leel-re nézve 1. Budenz, MUgSz. 749. sz.; v. ö. jobb ajándékot 
sohol nem lélek (RMKölf .1, 217.); sőt még manap is a szatmárvá-
rosi nyelvjárásban (Nyelvőr IX, 264.); —ees (is) hosszúsága szin
tén magyarázható, mert az is a kapcsoló és kötőszóval egy eredetű, 
e csak idő folytán vállalt el mindkettő külömböző functiót. Maros
széken ma is hosszan ejtik még az is-k: ott és rózsám ön lészék 
a legéső (Nyőr, IX. 240. 1.); — uzveen, csak egyszer fordul elő; 
rendesen «ozve»; a hosszú hangzós alak igazolja Budenz fölvé
telét, hogy az Ehrenf. cs Jord. cod.-ben előforduló ewzuen,ezwen-k 
dszvén-nek kell olvasni (MUgSz. 861. 1.) — veerz dialektikus meg
nyújtás ; a 3. személyben ma is mondják pl. Bánffy-Hunyadon : meg
ver (Ny. IX, 21.); —feecj a lapp_páZ/i6'-ből érthető ; a/'egye t. i.régibb 
felgye h. való (MUgSz. 500. 1.), pótló nyújtással (v. ö. négy és 
finn neljá); — (viszön) bee: a bel (belső) alapszótól való teljesebb 
alakú belé rövidülése; éppen viszön bee fordul elő a Nagyszombati 
c-ben is : viszön bee 30. béé Peerc 88. bee töltwala Winkl. c. 142.; 
bel alakban, mint a rövidülés folyamatának még előbbi stádiu
mában, megvan még az Ehrenf. c 86. Érdy c 115. Jord. c. 1. 66. 
214. 1. A pécskai nyelvjárásban állandóan be (Ny. VII, 122.), a szat-
márvárosi tájszólásban (Ny. IX, 264.) és Sztánában (Erdélyben, Ny. 
IX, 502.) pedig manapság is még bé ; — (karhozattra) veeth szintígy 
hosszú e-vel a Bécsi és Miinch. codexekben is, továbbá a Sándor 
c 218. 1.; így még Heltai Gáspárnál s a nagyváradi disputatió-
han. V. ö. «S fényt a késő századokra vét» Kölcsey (Zrínyi dalá-

13* 



1 9 6 ZOLTVÁNY L. IRÉN. 

ban), ma is Szatmáron (1. Ny. IX, 26i .) ; — thee (te) hosszú 
hangzóját a tárgyragos tégedet fejti meg; — seer (sepulcrum) talán 
a cseremisz sügar, cser M. siger alakokkal hozható össze (1. NyK. 
VI, 433.) — meeg mondván szóban a meeg igekötő hosszúsága, — 
tekintve, hogy e gyakori szócska így csak egyszer fordul elő code-
xünkben, — a másoló tollhibájának is tekinthető, de nem úgy értve, 
mintha a hosszúság-jelölés csakugyan hiba volna; szintígy mégh 
Peer. c. 80. meegh Sánd. c. 28.; a cser. möngö, lapp mange szerint 
(MUgSz 633. 1.) ép úgy keletkezett a még, mint hág, jég : a vog, 
kang-Jang, (oszt. jenk) ellenében. (Könnye Nándor Ny. VI, 108. 
— kimutatja, hogy a meg hajdan lágy megy-nek is hangzott a 
megi alakból fejlődve, melynek?' hangja palatizáló erejénél fogva 
a g-t meglágyította.) 

A Nádor-codexhosszúhangzósszavai még: aad 48.107. 328. 
keen 69. 91. 179. 469. elveez (perit) 125. 3U.faath 146. 285. 344. 
leeven 256. lool 564. neeg 690.694. heet 692. Ezeket ily alakban ma 
is ejtik hosszan; de nyelvemlékeink szerint régibben egyéb alakok
ban is hosszan ejtették: Erdy c. aadneek, aadtam, aaggya (107); 
Pesti Gáb. ev. 157. aadd (da mihi); Kun-Majsán ma is ággy-ot 
mondanak a fölszólító módban (Ny. VIII, 470.), Debreczenben ácz 
a 2. sz. (N}\ IX, 161.) ; négy, neegyed Erdy c. 7. 37.; hét, heeted 
Erdy c. 61. és Sánd. c. 8., sőt még ma is : heted, hetedik a moldvai 
csángóknál (Ny. IX, 451.). Végre lévén, löl szókban a teljesebb 
leve- tőalak van összevonva. 

H a n g z ó - c s e r e : a hangzó-magasság változása, nyilt és 
zárt hangok váltakozása. — Erre is érdekes adatokat nyújt a Ná
dor-codex. — így mindenekelőtt sajátságos az otlés (öntés) szó 
magas hangzója: ver otles 159. 213. 267. s egyebütt (csak néháuy-
szor: ártatlan veret ki ontani 217. mind ö verenec ki ontasaiglan 
54.); mert az «öntés, ömlés» mintegy gyöngébb cselekvést jelent 
a mélyhangú «ontás, omlás »-nál, mely nagyobb, erősebb munkát 
fejez ki (v. ö. kavar és kever, gyúr ós gyíír, karom és köröm stb.); 
egyébiránt más codexekben is gyakori az ötlés szó; — tahat (tehát) 
szóban (35. 112. 208. 306. 464. stb. stb. 11.) az a az eredetibb 
hangzó (1. MUgSz. 13. sz. ós Volf György bő fejtegetését Ny. III, 6.); 
ma is tahát Debreczenben (Ny. IX, 162.); ellenben már az Ehrenf.-
codex tehát-ot ír (54. 1.) Peer c. 97. Kaz. c. 21. Tih. c. 25. szintén. 
így. — Az <.ék deverbalis képzőt elrövidülve találjuk e szavak-
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ban : ayandoc 10. 508. 695, 697. és ayandokozvan 633. (így írják a 
Bécsi, Müncb., Góry, Czecb, Debr. codexek is); ellenben ajándék-ot 
használ a Döbr., Jord. s Erdy e.; Pesti Gábor csak ajándok-ot ír, 
Komjáthi mindkettőt vegyesen; ?maroc 636. haylac 665. zandoc 
155, 404; de előfordul nomdec is 315. 1. — A 311. lapon gané 
van ganaj helyett, mert a j előtt a mély a magas á-re szokott vál
tozni e a j ilyenkor néha el is marad (v. ö. taraj: taréj, taré : pa
raj : paréj, páré; kenjérhaj : héj ; kacaj Mstkónál (Ny. II. 119): 
kacé, irnék: eredetibb *irnajk; m a i s mindkét alakban vegyesen 
használatos; általánosabb a ganaj, de ganéj is van pl. a mezőtűri 
•fi debreczeni nyelvjárásban (Ny. VIII, 443. és IX, 162.). — sohol 
szóban (426. 582.1.) az első szótag zárté-je illeszkedett a második 
fizótag mély hangzójához. (V. ö. Sohol Pannónia megvételé-ben is : 
28. s. soholt Kat. verses leg. 1764. s. sohult Szk. Horváth Andr. 
{1. EMKölt. I, 209.); sohol még a Jord. c. 288. 1., sz. Bern. hymn. 
215. s. Dávid Ferencznél (Ny. VI, 358.); Csikben sohujt, Három
széken sohult, Kereszturfiszéken suhujt (1. Kriza, Vadr. szót. 516.1.), 
az őrségi tájszólásban suhun (Ny. VII, 322.)]. — Az ünnep szó itt 
is már nem «idnap», hanem illeszkedve s hasonulva innep 149. 
219. 299.488.534.1.; egyes vidékeken még ma is hallható «innap» 
(Ny. IV, 93. IX, 432.); etymonját 1. MUgSz. 807. 1. 

A -ség képző, a névutókból vált névragok (-nál, -nek, -vei 
stb.), valamint -szer (szór) már csak illeszkedve fordulnak elő co-
dexünkben [Ehrenf. c. még: zug&snalkyl 30. Bécsi c. magassego 
13. 31. Münch. <?. h&vomzér 10 ' . — sőt még manap i s : háromszor 
Ny. III, 180., másoddá IV, 235., sokszé Y, 27., másezer IX, 455 
stb.] — kivéve ez egy esetet: malaztnec 28. 1.; de a 30. lapon 
már malaztnak van. 

Legáltalánosabb codexünk hangzócseréi közt, mondhatni: 
dialektikus sajátsága a Nádor-codexnek, a zárt é helyett ö vocalis, 
melyet ép úgy, s oly esetekben használ, mint a dunántúli délső 
részeken, déli Alföldön s az udvarhelyi székelységben dívó nyelv
járás ; codexeink közül pedig különösen a Czech, Nagyszombati, 
"Winkler, Sándor, Tihanyi s Kaz. c. Példák: engömet 1. igon 1. 
megkőrnikózenec 1. iregoket 1. ekössegos 2. embor 2. kereztenőc 
4. .erőttetők 6. emleközetőmre 6. verőmet 6. nektöc 6. idvőssegő-
met 7. vezőm 7. zentsegös 9. allelőc 9. ezoketh 10. testőth 10. 
mindőnbe 10. erdőmébe 11. hizőm 12. tezön 13. eződ 20. zöm 
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23. mestőr 27. ielonti 30. zentoc 41. eletöth 32. kelőn 33. vetko-
zöt 40. vezitőc 41. nekőd 44. legőn 44. megzentőli 45. ielos 46. 
kepöst 48. mehessőn 51. tegődet 51. esedöz 54. emlekőzől 60, 
ezoknel 73. ezörzer 75. neveködic 78. rezőgőskődnek 90. keser-
gőtöc 91 . beteíesítőtte 101. stb. stb. — Azonban ebben sem egé
szen következetes codexünk, mert találunk ilyeneket: lezen 11. 
28. 147. (lezon 18. 27. 56. stb.), len 47. 59. (lön 386.), teen 482. 
(tőn 373. 503.), legén 58. (legön 59), tezen 144. 569. (tezön 13. 
189.), vezen 417. (vezön 538.), megen 144. 249. 400. 537. 573. 
(megön 84. 131. stb.), előzer 143. 231. 298. 435. 621. 645. (elő-
zSr 573.), kőzenon, közenes 404. 443. (kőzőne 412.), ekesülte-
től 352. 504. (ekesül 488.), eresb 534- (erősb 7.), főiden 450. 536. 
668. (földön 31. 257. 673.), zegenseg 76. 556. (zegőnkődniöc 5.), 
pénteken 240. (pentőkőn 11.), geregül 265. (görög 643.), geng 601. 
(gong 682. 683.), erdőg 76. 119. (Ördög 119.), zernü 156. 333. 
(zörnü 64, 68. stb.), kilen 618. (külön 587.), erkelc 397. erkülc 
687. (erkölc 309. 492.), künüseg 32. 42. 45. kinnebben 59. 75. 
134. (kőnebben 38.), kenerül 352. 399. 625. künürül 292. (kőnőrül 
356. 655. 662.), felil 292. felül 246. (fölül 48. 545. 616.), pispec 
145. 188. 194. 220. (pispőc 208. 236. 459. 473. 616. 669.). — 
Említhetők még: vin 85. 86. vün 617. (vőn 66. 397. 417. 486. 
607. 673.), Ízetlen 47. (izotlen 39.), ieth (jött) 425. (külömben min
dig jo-), gütteni 148 (gőttene 481.), megverüsül 304. (megverősil 
266.), megbizhüttec 95. (bizhőggenec 95.), ö elöttec 499. elöttöc 
u. o.); ü 4. 5. 6 stb. (ő 4. 6. 11. 12. stb.). 

Az o vocalis váltakozik más vocalissal vagy pedig o van 
nyilt e helyén s egyéb hangzók helyén még a következő szókban: 
kenv (liber) 113. más lapokon (: 1. 46. 64. 91. stb) o-vel; egyéb 
nyelvemlékeinkben hol ö-vel, hol e-vel fordul elő | keíiv (lacrima) 
172. 180., egyetlen-egyszer: könveket 451.1. A codex-irodalom-
ban vegyesen használatos: kén hwllatwan Thewr. c. 286. hog en 
kenweth hullathathnek Gyöngy, c. 68. a Bécsi c.-ban (27. 1.) s a 
Nagyszom. c-ben (166. 1.): köny | hizőlkodo 123. 503. (így a Sánd. 
c. 31. 1. is) | hetfen 146. Winkl. c. 138. 1: hetfeen, a székelységben 
hetfiin (1. Kriza, Vadr. 502.) | ceterteken 156. így az Ehrenf. c. i s : 
65. 1. ellenben : czőtőrtők Weszpr. c. 25. | kentes 203. (sz. Marg. él. 
17.1. szintén így) \gezede\mei 243. és (/oehessőc 675; más codexek-
ben is vegyesen; pl. aWinkl.c. egyazon lapján (13.1.) kétfélekép| 
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cerdüles 262. Peer. c. 76. 1. szintén cerdölees | cbpeqes 282. 
teroíges 301. cűpu 310. (Udvarhelyszéken i s : csüpü, 1. Kriza, 
Vadr. 494.) ke^öno 373. | (megkeni 203.) | fertőztet 7. 216. 365. 
413. stb.; a codex-irodalomban «förtőztet» és r>fertözteU, förtelm 
és férteim egyaránt használatosak; ö-t használ pl. az Erdy c. 550. 
Jord. c. 851. ellenben e-t a Bécsi c. 192. Mimen. 30. Ersekujv. c. 
72. | betelés ( = bÖjtölés) 441. ellenben: bőit 54.408.] . ; u Münch. e. 
46. ]. bőit — öt ír, a Bécsi, Winkl., Kaz. c. szintén ; az Ehrenf. 
c. 26. 1. beyt, Jord. és Erdy c. szintén így; ma általánosan: böjt, 
s csak némely vidéken: bejt (Ny. I. 316.), bíítöl (Ny, III, 89. IV, 
323. IX, 266.) | eskóte ( = esketé) 461. | ermeíi ( = örmény) 501, 
kegős, kegotlen 7. 351. 510. stb. kezet (sequitur) 533. ellenben: 
követ 659. 1.; a' codexekben vegyest: igassag kewethé Kat. verses 
leg. 1253. s. kőuetec Münch. c. 26. | fechjem 206. 659., ma is kétféle-
kép | tekelletős 555. 645. 687. (tJkell 165.) ; nyelvemlékeinkben 
vegyesen: tekélletös Kaz. c. 41. teekeletes Erdy c. 269., ellenben : 
tökelletes Münch. c. 121. | generkődes 27. 123. 328. 533 539. v. ö. 
gyenerködes Nagysz. c. 30. gbnbrb Kaz. c. 41. | zonni 308. 446. 
zontelen 72. 102. 129. zonetlen 54. 108. 223. 332. 538. zenic 
398.; codexeinkben leggyakoribb a szőri- alak pl. a Bécsi, Münch., 
Debr., Góry, Winkl. codexben; Erdy c. 98. 1: zenetlen, Ers. e. 
44. 1: szinetlen | tivisk 184. 233. 244. 264. 350. 365. 370. a Münch. 
c. 68. 122. 1. ttíuis-t ír, Winkl. c. 220. 1. towis; Kriza, Vadr. 
szótárában: tűs 521. l..| meghvrule (—örüle) 464. v. ö. erwlyek 
Thewr. c. 42. ewrwlteeben Erdy c. 507. evrevlveen sz. Marg. él. 
164. — Pesti G.-nál (XLII. m.): eril; Pannónia megvétélé-ben is : 
az zeep lónak eryltheben | veres 267. Winkl. c. 211. ]. vörös | «,í/iven 
( = ötven) 407. alkalmasint tollhiba | igeket (igyöket helyett) 532. 
kulcsén vetél 550. — A módhatározc-ragot is néhányszor o-vel írja 
codexünk; így: hivőn 56. 58. bevon 57. kedveson 128. zepon 323 ; 
így írj.i rendszerint a Tih. c. is, a debreczeni nyelvjárásban ma is 
dívik (1. Ny. IX, 162.). Sajátságos a kesen( = későn) szó végső voca-
lisa [sz. Dom.él.78. 1. és Biró Mátyásnál is (EMKölt. II , 127.) és a 
Peer c-ben: khésen (99. l.)j | rivid ( = rövid) 33. 59. 70. v.ö.rűuid 
Münch. c. 99. rivid Nagy sz. c. 62. és Tih. c. 10. ma is a moldvai csán
góknál (Ny.IX,482.) | dsmer 132.481. esmér 110. 480. s még sokszor; 
a codex irodalonmban az ismer, esmér és ösmer alakok vegyesen 
használatosak pl. a Nagy sz. c. egyazon lapján : esmér és ismer 
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29. Bécsi c. 171. 1. esmér, Erdy c. 11. 1. ismer; ma is mindhárom 
alakban hallható j kezoc (készek) 68. tudvalevő, hogy a régi nyelv
ben a zárt vocalisok sűrűbben szerepeltek, mint most; számos pél
dát nyújt erre nézve az Ehrenf. c.; a «kezóc» szó végvocalisa is 
ilyen eredetibb használatnak tekinthető\butu (betű v. bötü) 694. 
ma is így a Székelységben (1. Kriza, Vadr. szót. 493.) \fekonnec 6i7. 
v. ö. feküssnek Erdy c. 29. fekesnek Peer. c. 315. fekunnek Kaz. 
c. 25. fekenni Bécsi. 42. \nuni ( = nyőní) 593.595. ma is hallható 
széltiben : kendert nyűni) | meddu ( = meddő) 397. | ide ( = idő) 556. 
v. ö. nem wolth ydedben Gyöngy, c. 2. ala t'a hog ideket megváltoz
tathasson es adattatnac ö kezébe ideiglen es idekiglen fel vdöiglen 
Bécsi. c. 151. en idem . . . . tű idetec Münch. c. 173: emleit(= em
lőit) 595, 651. 1. alább. — Végre az ellátottságot jelentő ü képzőt 
irja ó'-nek e szóban: zino 233. 266. 267. (zinű: 266. 1.); a ke-
rezt, kerezien szókat soha sem irja ö-vel, holott a Thewr. c-ben 
is, mely nem kedveli annyira e hangzócserét «kőröszt» van (285. 
1.), igy a Tih. c. 76.1. is. [A «züle» 492. «teromte» 654. «verstör-
leyte» 67. s hasonló igenevekről 1. alább.] 

Másik sajátsága a Nádor-codexnek a vocalis-cserét illetőleg, 
hogy igen szereti az i-t ii helyet használni; úgy hogy oly alakokban, 
melyek i és ü vocalissal egyaránt használatosak a codex-irodalom-
ban, többnyire i-t ír codexünk. E hangzó-csere a következő szók
ben fordul elő: bidos 65. 80 96. bizhirttec 95 (de: búz 95. 1.) (sz. 
Dom. él. 308. 1. bicles, Sánd. c. 40. 1. büdös) | bin 1. 4. 7. 13. 15. 
21. 22. stb. mindig ez alakban; (így a Königsb. tör.-ben is, vala
mint a Czech, Tih. s legtöbb más codexekben: HB.-ben : bűn, 
Bécsi c. 97. ós Münch. c. 47. szintén . bűn, Erdy c. 18. byn, Ehrenf. 
c. 36. szintén: byn, de 67. beivn is, Winkl. c 121. bönos, bonod 
és bynöd 122. Sánd. c. 39. bőn | ezist 2o9. 318. (de ezüst is 341. 600. 
616. 617. Bécsi c. 97. ezüst, Jord. c 55. ezist. Tih. c. 28. 
szintígy, Ehrenf. c. 70. e z e w s t ) | ^ 344. 379. és fug 365. 366. 485. 
{Ehrenf. c. 65. és Érs. c. 485. szintén.: üg)\Jil 188. 190.201. 337. 
689. 699. (Bécsi c. 202. fűi, Winkl. c. 162- föl.; későbba.«fil» lett 
közönségessé, így írja a Czech c. 55. Erdy c. 16. Ehrenf. c. 74. sz. 
Dom. ól. 252, Jord. c. 384. Thewr. c. 84.; a palócoknál ma is fii) | 
fives 318. (fywet Érdy c. 17. Jord. c. 371. Virg. c. 4. sz. Dom. él. 
m.jew Ehrenf. c. 29.) | gimolcs 41. 48. 50. 53. 146. 306. 403. 672. 
stb. stb. (HB-ben még: gyimilcs, Bécsi c. 170 és Münch. c. 38. gi-
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niőlc, Érdy c. 578. gymölch, Tih. c. 63. gömölc) | gil 300.453. (Winkl. 
c. megfelelő helyén 229. gbl; Batizinál szintígy EMKölt. II, 107.) 
Tinódinál már: gyűl (u. o. III, 151.) | kivel 188. (Winkl. c. 162. 
1. i s : hywel; Kemenesalján: hői Nyör, III, 88.) | meghivesit 639. (a 
eodex-irodalomban általánosnak mondható) | idvosseg 7. 13. 54. 
56. 107. 234. 452. 541. 665. 700. stb. stb. (más codexekben is leg
gyakoribb alak; de: űivözölt Münch. c. 99.) j ig 53. 240. 332, stb. 
(Bécsi 171. űgnec, Gyöngy, c. 4. nagh igék; Kat. verses leg. 2997. 
is. «míg az császár igyét járá», Istvánfi P. hist. reg. Volt.: «ónigye-
met, most ezt is reája hagyom,» (u. o. II, 29.); ü az eredeti vocalis 
(MügSz. 889. sz.) \H 299. 411. 422. 476. 488. 638. és ul 
412. 485. 489. 490. 573. (a Winkl. c. megfelelő helyein is [a 229. 
laptól kezdve] yl, Münch. c. 101. vlTetec) | ist 647. de: űst is 485. | 
it 236. 251. ut 256. (Winkl. c-ben is kétfélekóp: vtes 191 és: myre 
őtz 168. öt Batizinál (RMKölt. II, 77.), Tinódinál u. o. III. 186.1.) 
s igen gyakran más, XVI. századbelieknél is) | ivolt 228. 236. 473. 
596. 669, (Bécsi c. 171. Suolt owolt pedig Winkl. c. 192. és Sánd. c.37. 
ivolt Münch, c. 93. Peer c. 13. sz. Marg. él. 154. Pesti G. XIII. m.; 
evölt Péchy Ferencznél, (BMK. II. 7.)| kilőmb 10. 304. 318. 499. 
616. 657. (külőmb Bécsi c. 301. kevlemb sz. Marg. él. 5. kyllomb 
Kaz. c. 109. kylemb Érdy c. 83. kolomb. Sínd. c. 38. kilomb. Tih. 
c. 72. külőmb Peer. c. 15.) | elsil'yet (elsülyedt) 517. 571. | siru 80. 
és sűrű 86. (eredetibb alakjául *sujorú vehető fel MUgSz. 378.1.) j 
zikkős ( = szűkös) 458. (szewkes Kat. v. leg. 1649. s.zűkős Münch. 
e. 119.); zikseg 17. 79. 349. 403 532. és: zűkseg is 32. 58. (v. ö. 
zvkseg Bécsi c. 79. zevkseg ós zűkseg, Ehrenf. c. 36. és 39. zyk-
seeg Érdy c 85. zevkseg sz. Dom. él. 47.) | zil 161. 254. 345. 369. 
400. 477." 523. 6Q1. 682. és zűl is 274. 278. 333. 484. 492. 551. (a 
Königsb. tör.-ben : fiot sciulhessen, és : ana sciluttet, Münch. c. 64. 
zületgt, Ehrenf. c. 89. züles, Érdy c. 45. Peer. c. 310. Winkl. c. 117. 
zyl és zűl van Sánd. c. 31. 37. | ziv 6. 20. 39. 261. 354. zű 29. 313. 
354. züv 354. (zvuét Bécsi c. 79. züuőket Miinch. c. 115. zywe-
meth Thewr. c. 288. zyw Érdy 82. zyuem Ehrenf. 92. zwv Peer 
337. ziu Weszpr 23. zyw Winkl. c. 334. ma is hallható: szüv 
Nyör, IV, 328. 332. szü IV, 366. X, 103. | ziz 54. 235. 261. 
81. 306. 3427. 371. stb. stb. és egyetlen egyszer: zűz 456. 
(zűz Münch. c. 108. zvz Ehrenf. 37. zyz Érdy 45. Tih. c. 32. 
Sánd. c. 40. Kaz. c. 160. zuz sz. Marg. él. 92. ziz Peer c. 199. Czech c. 
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c. 59. zwz Weszpr. c. 23. ziz Winkl. 335. züz. Sánd. c. 32.) | tikor 365, 
ós: tűkor is 598: Ktör: tuker, Peer c. 335. thwkör; ellenben: tikor 
Tih. 80. Góry 65. Czech 8. tiker Gyöngy. 13. sz Dom. ól. 12. 
Thwr. e. 81. töker sz. Marg. él. 99. tőkor Kriza c. 24.) | iiz 100, 
102. és: tűz 67. 128. 626. 639. 679. (tfti Bécsi c. 126. Münch. 26. 
tözWinkl. c. 170. tyz Érdy c. 559. tyzzes Sánd. c. 38. tözes u.o.) ( 
kivil 199. is kivűl 506. (Kat. v. leg.-ban: kywől 3652. s, és: kywel 
3922. s.) kozzil 410. rendesen kőzzél, pl. 82. 163. 228. 388. stb., holt 
eleveuil ( — elevenül,-ként) 450. Végre a reflexív -ííl igeképzőt is 
gyakran írja i-vel; mint: megrezogil 90. dicőil 166. mégfenösil 
167. megverösil 266 345. 377. megverÍHÜ 281. binösil 286. egge-
sil 398. 541. sebesil 368. ekősil 331. 352. erősil 442. — de 
másrészt /í-vel is : megverüsül 304. ekösül 378. 488. erősül 500. 
628. elhidegül 20. 81. megmelegül 20. kemenűl 42. elrestlü 81. 
rémül 144. megfezül 48. \8-L 696. megbetegül 250. sephesül 703. 
stb. Más nyelvemlékeinkben is vegyesen használatos : verosvl Winkl.. 
c. 219. verősől Vitk. c. 102. ekősil Nagysz. c. 211. 

Egyéb vocalis-cserók x) a következők : apástul 3. 158. 194. 
465. 688. «apostol» is 535. (apastal Sánd. c. 17. Tih. c. 1. Kaz. c. 
19., apostol Érdy c. 67.; ma i s : apástól Nyőr., X., 185.) | kevan 
(kivan) 2. 24. 30. 37. stb. mindig így; (Bécsi és Münch. c. kevan, 
így a Czech, Ehr., Nagysz., Tih. is; ma is a moldvai csángóknál 
Nyőr., IX. 485. s egyebütt Nyőr, II. 472.; ellenben kywan Érdy 
c. 171., a Weszpr. c-ben vegyesen: kíván és kéván 85.86. 1.1 keral 
2. 177. 214. 312. 546. 626. stb. stb. 1. állandóan e-vel (keral Peer 
c. 245., kiral Bécsi c. 14. Münch. 210. Kaz. 25. Tih. 57. Ehr. 224. 
Érdy c. 37. Tinódi szintígy stb.) | ireg 1.45.143. 227. 286. stb. de : 
irigy is 119. (Weszpr. c. 126. szintén: iregy; ma csaknem általá
nosan irigy, a pécskai nyelvjárásban azonban erigy is (Nyőr, VII., 
122.) | esmeg 3. 13. 86. 181. 200. 331. 403. 624. stb. stb., de ismeg 
i s : 147. 174, 185. 433. 479. 486. (ma is a székelyeknél: esmég 
Kriza, Vadr. szót. 498. 1. Nyőr, IV., 472. IX., 502.) | cristusnac 1.4. 
27. 28. stb., másrészt: cristosnak 1. 2. 4. 12. 14. 16. stb. | velag 6. 
16. 47, 65. 89. 97. 115. 161. stb., stb. Csak egyszer világ a 699. 
(szintén velág van Winkl. c. 121. Nagysz. c. 30. Kaz. c. 25.; ma is 

*) Értve ez általános nevezeten az esetleg megőrzött eredetibb ala
kokat is; pl. tekint a mai tekmt helyett. 
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pl. az esztergomi nyelvjárásban Nyőr, IX. 540., a moldvai csán
góknál u. o. IX. 484. s egyebütt Nyőr, III. 277. IV. 138.; ellenben 
már HB.-ben: világ; szintígy Erdy c. 97. Peer c. 85. Tih. c. 48. 
Sánd. c. 31. s ezen i vocalis látszik eredetinek); vellamas (villfím-
lás) 506. | zalag (zálog) 9. 16. (a szlávban : zalóg) | alkolmas 28. 309. 
383. 398. 440. (ugyanígy Jord. c. 712. Érdy c. 21. Weszpr. c. 1. 
Peer c. 149. Tih. c. 79). | buzzu 32. 517. de boszszu is 80. 694. 
(bozzosag Bécsi c. 25. Münch. c. 54. Ehr. c. 30. Jord. c. 150. sz. 
Dom. él. 43. bozzw Erdy c. 98. bozusag Tih. c. 77.; mais buszú a 
székelységben Kriza, Vadr. szót. 493., a moldvai csángóknál Nyőr, 
IX, 483. és V, 192. s egyebütt | kesert 39. 174. 294. 661. 693. stb. 
(keseertet Erdy c. 82. kéferced Münch. c. 115. kessert Sánd. c. 31. 
kesert Tih. c. 63.) | heusag, hevolkodic 55. 341.409.691. s az evvel 
egy tőből eredő heaba 57. 363. 500. és hean 569. Hb-ben is : heou, 
e-vel még Bécsi c. 3. Jord. c. 416. Góry c. 61. Debr. c. 184; ellen
ben: byan és hyaba Münch. c. 50. hewolkodnya Winkl. c. 125. s 
ugyané lapján : hywolkodo is) | ondogsag (undokság) 65, 71. 87.95. 
és undogsag 94. 98. 112. 127. (vndoklat Bécsi c. 16. ondók Sánd. 
c. 37.); hertelen 66. 195. 314. 359..435. 523. 568. (így Sánd. c. 39. 
Thewr. c. 172. Erdy c. 17.; ma is a szlavóniai tájszólásban Nyőr, 
Y. 63. s egyebütt; ellenben már Münch. c. 99. hirtelen) j iayvezic 
(jajveszék) 67. 87. 108. 112. (Góry c-ben is 1. 66. 1.) | kego (kigyó) 
67. 90. 128. 337. (szintígy Sánd. c. 37. Nagysz. 123., a Bécsi s 
Müncheni c. is leggyakrabban kégyó-t ír, de 18. 1. kigo is fordul 
elő; ma is kegyó van (Nyör, VII. 126. Nyőr, II. 376.) \feketűk (feke
ték) 67. 266. (a Winkl c. megfelelő helyén 211. 1. «feketo» van; 
fekete eredetibb Jeteké alakból származik,melyben a ke diminutiv 
képző; codexünk végső ü vocalisát úgy magyarázhatjuk, hogy az 
eredetibb alakú *feteke (fetejke, fetőke) szóból szótagcserével lett : 
fekető', feketií (v. ö. még alább «fetetíbbek») | mást (most) 70. 315. 
380. 544. 560. 666. mastan 268. 289. 309. 320. 326. 332., de : 
mostan is egyszer 420. 1., (a-val a többi nyelvemlékekben is sűrűen 
fordul elő ; mai nyelvben is Nyőr, V, 63. X. 190.) | guleseg (gyűlöl
ség) 74. 1. ejlenben guloseg 45. 1. (V. ö. gywlőseegh Winkl c. 352., 
pedig «odit» régen is gyűlöl s később gyílel volt) | zeled (szelíd) 27, 
anglis (ánglus) 82. | cenal 82. 518. 537. 636. 668. ; («csenál» ma is 
hallható Nyőr, III, 522. IV, 42.) | keen, kémia 5. 11. 54. 92. 113. 
155. stb., stb. (más nyelvemlékeink is, a Góry c. kivételével, csak-
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nem általánosan a kén-t kasználják kín helyett, míg a HB.-ben 
«kínzót viatvvl» van; a csagatájban is : kin) \ revas (rívás) 103. 669. 
(v. ö. reuo orozlanoc Bécsi c. 281:, ellenben: ryuas Peer c. 104.); 
dedergo (didergő) 109. | tekent 130. 203. 252. 386. 563. 627. 679. 
stb. (amai «tekint» helyett a codexekben rendesen ezt találjuk; 
így pl. teként Bécsi c. 87. thekeenthe Winkl. c. 121. sz. Dom. él. 
77. tekenced Nagysz. c. 135. Czech. c. 55.) | verag 150. 319. 341. 
578. 629. (verag Nagysz. c. 57. Tih. c. 33. Winkl. c. 247. sz. Dom. 
él. 4. stb., ellenben: virág Ehr. c. 258. Gyöngy, c. 9. Thewr. c. 5. 
Kriza c. 10.; az Erdy c. egyazon lapján (103.): iveeragh és wyrag; 
ma is verág-ot mondanak az esztergomi nyelvjárásban Nyőr IX, 
540.), a moldvai csángóknál u. o. 484. s egyebütt Nyőr, III, 230.) | 
alnac (álnok) 155. 213. 229. 312. 413. és alnoc i s : 156.467. (Bécsi 
c. 228. 1. szintén: alnac, valamint BatizinálisEMK. II, 82.) | uroz 
153. 213. 301. 497. (wrw Winkl. c. 142, orwsag szintén Winkl. c. 
178.) | igenlő 155. és egenlő 567. (v. Ö. ygyenlő Erdy c. 8. Weszpr. 
c. 27. Thewr. c. 228.; ma is az őrségi tájszólásban Nyőr, VII, 322. 
s egyebütt Nyőr. IX, 502. X, 187.) | goyt (gyújt) 79. 128. | kyner 
163. 165. 536. 665. 696. és ker'ur 6. 158. 536. 666. (kenyér van 
Winkl. c. 146. 1. Peer c. 84. Ehr. 27., szintígy a Bécsi, Münch. s 
Debr. c. i s ; ellenben: kinyer az Erdy, Jord. s más codexekben ; sz. 
Dom. él.-ben egyazon lapon (308.): kenyér és kynyer; ma is több 
helyen még kinyer-et mondanak Nyőr, II. 85. 378. IV. 329. IX. 
447. 540.) | tyk (tyúk, tik) 169. 199. 201. 530. (tik Münch. c. 99. 1. 
is ; ma is széltiben, kiválta Dunántúl) | noytozvan (nyújtózván) 180. 
257. 405. (a Winkl. c. (160.1.) szintén : nyoytozwan a székelységben: 
nyól, nyójt Kriza, Vadr. 510.1.}] vella 262. (Winkl. c. 208. 1. szintén ; 
ma is széltiben) | kenc 275. 310. 335. 497. 611. (v. ö. kenő Münch. 
c. 122. kencz Weszpr. c. 29. kench Tih. c. 15.; ma is hallható 
Nyőr, I. 375. VIII. 231.); menna (manna) 283. (szintígy a Winkl c. 
220. 1.); verrad 300., ma is hallható | kealtí7o. 229. 285.333. 487. 
595. 694. stb. (ugyanígy Winkl. c. 157. kaialcanak Becsi c. 281. 
kejajt Jord. c. 255. kayalt Góry c. 58. Ehr. c. 29. kyalt Vitk. c. 
101.; ma is : kealt Nyőr. II, 176.)| kyz (kész) 326. (Pannónia meg
vételé-ben : kewzyl, ugyanígy Kat. v. les, 490. s. ós Jord. c. 336. l.) | 
ergalmassag 336. irgalmasság 664. 700. 1. (ergalmassag Winkl. c. 
251. Tih. c. 18. irgalm. Thewr. c. 149. sz. Marg. él. 130.) | reaz-
kodnak 339. (Winkl. c. 186. szintén: reád) | niha 347. 348. 370. 
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596. és néha is i 348. 373. \tano (tanú) 36. 204.'206. 208. stb. 
általános más codexekben is | onnaton 199. 417. 668. 699. ésonnetk 
i s : 649. 665. (nyelvemlékeinkben általánosabb az első alak; így 
pl. onnaton Münch. c, 74. 1. Peer c. 82. Winkl. c. 170. Nagysz. c. 
183. onneton Kaz. c. 56. onnetan Kaz. c. 105.; ma is onnajt Nyőr, 
V. 479.) | ioh (ovis) 474. és juh is 168. 1. (Münch. c-ben: ioh 101. 
és iuh 30., ioh Winkl. c. 152); goria (gyertya) 526. (ma" is még 
Nyőr, 11.477) | oztan (azután) 531. 1. ma is szélűben | ucodott 
(ocsúdott) 593. 621. a székelyeknél is (Kriza. Vadr. szót. 521.) [ 
honnen 621. (1. alább a határozóknál); onzol 635. (onzollat Bécsi c. 
16. Apor. c. 131. s másutt is gyakran a «preces» kifejezésére) | 
honnat 659 (v. ö. onnaton; Valkai-nál is EMK. II. 274.1.) J az alta 
(azóta) 666. (1. alább a mássalhangzói bővültséget) | usuras 673. 
(latin: usura); penetence (poenitentia) 674. | halott (halott) 682. 
(alkalmasint csak tollhiba; így a kencoth (kincset) is 310. 1., 497. 
I. Jcencot, és kenceth) \ meglen (míglen) 685. (szintígy Peer c. 312. 
Ehr. c. 2. ; ellenben: míglen Műnch, c. 101.) | urvos (orvos) 703. 
orvosság 27. 1. (nyelvemlékeinkben vegyest; a Bécsi, Münch. Debr. 
Czech. c. urvos-t irnak; ellenben orvos, orvosol Thewr. c. 293. 
Jord. c. 469.; ma is : arasság Nyőr, III. 373. s a székelyföldön: 
urusság, urus ember, marha urusos, dühiiurusos Kriza, Vadr. szót, 
521.; «a szívemnek nagy a búja, te légy rózsám uru&lója* Vadró
zsák, 329. 1.) Ifeteübbek 337. | ymeg 193. (Baranyainál is imeg 
EMK. II. 267.); Istvánfinál imeg ér ing vegyesen, u. o. 46. 47. 1.;. 
ma is: «ing, üng,imegfiimeg» vegyesen) | haborosag 244. és háború
ság is 45. 46. 1.1 alozic 36. 71. 77. 308. 543. (Münch. c. SOl.alozon 
és 99. 1. aluu van) | zikibe 239. ós zekiben 240. 241. 491. (amaz 
alkalmasint csak tollhiba; más codexekben csak e-vel, pl. Bécsi c. 
I I . Weszpr. c. 92. Peer c. 286. Debr. c. 194. Thewr c. 37.) | zerent 
névutó állandóan á-vel (pl. 105. 231. 463. 694. stb., stb.); a «-ról,. 
ről» ragot egyszer írja codexünkrel-nek, e szóban: eletokrel 408. 1. 
(-rel más codexekben is előfordul hellyel-közzel, leggyakrabban a 
Gyöngyösi c.-ben); nekil névutó is állandóan i-vel pl. 91. 146. 
376. 431. 685. stb. (v. ö. vtnal kül Bécsi c. 281. faidalomnal kii, 
nehézségnél kii Tih. c. 34. neköl Nagysz. c. 31. 1.) | addeg 13. 77. 
367. 528., de gyakrabban addig 82. 105. 203. 567. 636. 657. 
addiglan 582. 678. (a terminativ ragot rendszerint i-vel használja 
codexünk; pl. ideiglen 115. 167. estig 186. napiglan 159. 216. 
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míglen 262. hazíglan 157. horaiglan 173. eddigien 222. 377. 
hetiglen 465. deliglen 534. eztendeiglen 583. 588. 594. 596. 684. 
stb., de előfordul á-vel i s ; mint : eztendeg 54. 465. napeg 359. 
403. 559.; V. ö. addeeg Corn. c. 323. manap is : Nyőr II, 87. 1. 
Ide számítható, — habár sem a tőt, sem a ragot nem érezzük 
benne határozottan — : aleg (alig) 262. 305. 315. 320.361. a 
,.pedig" kötőszó szintén kétfélekép használatos codexünkben; 
leggyakrabban kedeg 5. 24. 8I. 132. 223. 352. stb. stb. kedeglen 
338. 496. 515. 530.684, ellenben: kedig, kediglen 330. 336. 462. 
582. 635. 644. | A következő 5 szóban: eth 9. (it, ith 30. 77. 95. 
110. stb.); ede 6. 41. edestova 347. (ide 70. 1.), cl'en 7. 29. 112. 
(tfen 82. 109. 318. 570. 632. stb.), eletén 2. 4. 36. 62. 112. 121. 
(üeten 89. 96. 112. 238. 345. stb.) — az eredeti e vocalis van 
megőrizve (mely még ma is fönmaradott a szlavóniai *s egyéb 
nyelvjárásban dívó ett-hen Nyőr III, 336. IV, 419. V, 63. ; 
twábbá: elyen Ny. II, 131. és élyetéii a csángó magyaroknál Ny. 
IX, 485.) | haragosoc 1. alazatosoc 13S. baratosoc 224. yorsoc 661. 
gorson 165. 185. ayetatoson 479. ez alakokban a régi zárt vocalis 
maradt fönn (ma is még okoson a debreceni nyelvjárásban Nyőr 
IX, 162. 1.) vigon Udvarhelyen Ny. X, 240) | az -úl reflexív képzőt 
néha -óZ-nak irja codexünk, mint sok más nyelvemlék is ; így pl. 
megtanol 33. 170. 264. meghaboróla 236. megzorol 261 ; rende
sen azonbanul-v&l mint: tiztul 12. 13. 14. meguyiul 68. 79. tanul 
205. megbolondul 324. elsokasul 468. stb. | sajátságos alak : arcél 
(arcúi) 195. 197. 198. 236. 589. 618. 641. 650. (v. ö. archol 
Gyöngy, c. 9. archwl Peer c. 318. arczwl Thewr. c. 114. arczwl 
és arczul Winkl. c. 118. és 169. 1. arczwl Erdy c. 98. artzol Dávid 
Fer. [Nyőr VI. 358.] arczul Batizi EMK. II. 63. es Tinódi u. o. 
111, 191.; ellenbbn a Czech c. rendesen úgy használja, mint a 
Nád. c , t. i. arcél, mely nem egyéb, mint lativ-féle határozó s 
régibb arcídá-ból való M. U. Sz. 815. sz.; ilyen kopott alaknak 
kell tekintenünk az Ehrenf. c. 61. lapján lévő tarsel szót is [eya-
kortabb tarsel vele vizyuala: ducebat pro socio], melyet Szarvas 
Gábor a «Ferencz legendá»-ról irt tanulmányában Nyőr I. k. 
«segitő ragnak» [-val, -vei] tartott.) j A névmások közül az 6 és 
otet kevés kivétellel (4. 6. 11. 12. s még néhányszor) mindig u és 
utet; továbbá uk 69. 592. uket 123. (ma is ü a debr. nyelvj.-ban 
Nyőr IX. 205., űtet u. o. és IX. 266.) it őt Nyőr III. 465. itet IX. 
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540. iket III, 279. üköt III , 33.) | a «mi, ti» névmások vegyesen 
mu, hl (12. 90. 240. 345. 351. 407. 419. stb.) és mi, ti (14. 22. 
123. 181. 269. stb.) alakban fordulnak elő | mene, menezőr, 
ménével 4. 10. 13. 26 .41 . 47. 96. 100. 112. 114. 366. 408. 651. 
stb. mini 190. (ez utóbbi alakot használja rendesen a Bod, Tih., 
Gyöngy., Debr., s Thewr. c. is, bár az utóbbiban 83. 1.: menee is 
(van, melynek végső hosszú vocalisa nem feltűnő, ha tudjuk, hogy 
«menee mennyi»-nek utófelóben a nyáj szó rejlik; Csik megyében: 
menye szilva van a fán (Nyőr, VIII. 380); anne (annyi) 48. 70. 96. 
114. 336. 348. 373. 493. 534. 541. és anniszor 651. enne (ennyi) 
96. 310. 354. 594. 648. (ma is : menne, anne, enne a moldvai csán
góknál Nyőr, IX, 485; a cod-ir.-ban is csaknem általános, jólle
het már a HB-ben : amenyi milosztbenw van | unommaga 16. 23. 
28. stb, stb ; ellenben önmaga 417. 423. onnon 530. | olatan 21. (ma 
már olyatén, de a codexekben az előbbi használatos) | nimicoron 
253. nikic «.némelyek» 545., rendesen : nekic [nékik] 152. 260. 581. 
588. stb. {nekic van a Winkl. c. 166. és Kaz. c. 94) | mend 481. 
(rendesen mind 1. 29. 31. 50. 62. stb; ma is menden a csángóknál 
Ny. IX. 484. és sok egyéb codexünkben | nemi 345. rendesen nemé 
9. 34. 122. 313. 510. stb. | a mértéket jelentő nyi képző mindig 
ne-vel (így: 99. makzőmne, 171. hagíttasne); v. ö. anne, menne, 
enneJ.Yégve az igeragozásnak jelentő módbeli többes alakjai, 
úgyszintén a névragozásbeliek is : «onk, -önk, -jok, -jök» az újabb 
«-unk, -ünk, -jífk, -j/í.k» alakokkal szemben (mint általában régi 
nyelv emlékeinkben, sőt még ma is némely vidéken; pl. «tuggyok» 
őrségi Nyör, VII. 272. «a bort még nem ittok» Ny. IV. 39. 
«igyőnk» Ny. V. 10.) — Megemlítjük még, hogy a nyír igét felhan-
gúan használja codexünk (ki niri el hayamat,... nirne 410. 1.), 
mint ma is tájszólásilag: hirk&nyirés, s Sz. Marg. él. 49. nyre, 
nyry. 

Magánhangzók eltűnése és megmaradása. 

Vocalis-tűnést találunk a következő szókban : soksag 451. 
507. 531. 617. 629. 635. 656. (ellenben: sokassag 190. 233. 242. 
v. ö. alább vigasag és vigsag) ; hyntoket (bűnötöket) 243. pohart 
(poharat) 530. lielt (helyett) 157. 482. (ma is mondjuk: helyt 
állani); annazzon (Anna asszony) 684. (mint ma is : gaz
dasszony); gabnat 531. de a nominativusban még gabona 532. 
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(szláv gobino-hól); eztendeg (esztendeig) 54. 465. Érdy c. 665. 1. 
szintén : eztendeegh ; az ig terminativ- rag eredetileg áíy-nek hang
zott s így esztende-ég-böl könnyen válhatott esztendég; eerth 
(érett, inaturus) 687. talán csak tollhiba, (mert ámbár ma is 
mondjuk: megért-e az a lma,— de: «ért alma» nem hallható); 
végre a középfok képzőjét codexünk gyakran a rövidebb tőhöz 
teszi, különösen az s-vógti mellékneveknél; így: gonozb 3. erösb 
7. hatalmasb 18. stb, s a mai alom, -elem képzőt -alm, -elm-nek 
írja: zerelm 310. hátaim 329. stb (1. alább a szóképzésnél.) 

Nagyobb már azon szók száma, a melyekben codexünk ere
detibb teljesebb alakokat tartott fönn: vigasag 31. 130. 350. 368. 
stb. (egyszer: vigsag 461. 1., a víga tőről 1. MUgSz. 615 sz.) 
ayetatos 479. 529. 533. 541. stb. (egyszer: aythatossag 683. egye
bütt uajojtatos, ajétatos» pl. Tih. c. 32. Nagysz. c. 57.); úiigozic 
539. 544. 584. 626. stb. alozie 36. 71. 77. 308. 543. (de alvék is 
aluvék h. 570.) tűkőrőm 598. zegelet (szöglet) 458. menekozo 
(menyegző) 472. miért (mert, quia) 5. 69. 78. 104. 116. 119. 145. 
166. 371. 380. 420. 448. 466. 485. 609. 675. (Sokkal gyakrabban: 
«mert».) Továbbá ez idegen szók: zereda 147. 150. 154. (a szláv 
sredaból; szintígy Ehr. c. 26. Winkl. c. 139. és Bethlen Gábornál 
i s : Nyőr, X, 180; ellenben: zerda Érdy c. 20. Weszpr. c. 29. ma 
s hallható szereda Nyőr, IX. 163.) 432. I. 316. kalastrom 417. és 
clastrom o33.claustrom 534. (lat.claustrum); Ambiirus (ma: Ambrus, 
lat. Ambrosius 200. 210.); istap (német: stáb) 594. — Megjegy
zendő cornica (krónika) 82. 608. J. 

Ide tartozik végre az igető, illetőleg modustő vógvocalisá-
nak megmaradása ilyenekben: le zallottam 17. mondottad 7. 
mondotta 145. mondottam 449. zolaz 238. 358. mon</ad 235. 
340. 356. 407. erced 23. tuggad 38. 431. 450. 509. 644. gondolád 
43. 47. 310. veged 182. 228. 524. fogad (fogjad) 242. nezyed 266. 
téged 188. 274. 449. mutassad 197. lássad 219. 266. 551. 560. 564. 
fogaggad 275. haggad 279. 306. 371.409. 449. öleled es vigaz-
talad 279. őriztessed 301. zenvegged 349. bocassad 3. 181.228. 
522, vessed 363. elbaggadot 387. igeryed 409. hozzad 411. viged 
435. 530. ozyad 530. aggad 592. 659. temessed 668. tekenczed 
679. zeressed 675. haycad 699. stb. Csak ritkán: ved (vedd, 
vegyed) 65. 69. 166. 240. 530. 579. ted 165. mond meg 334. 555. 
halgasd 274. és egyetlen — egyszer: nem tudde (tudod-e) h o g . . . . 



A NÁDOR-CODEX NYELVE. 2 0 9 

643. (V. ö. az menorszagban az szentök tudde myth eznek Sánd. 
c. 2., míg a 7. 1. már: tudode). 

II. A mássalhangzók változásai. 

A mássalhangzók változásai közt legközönségesebb a rokon 
hangok cseréje, mely már hangszervezetünk alkotásánál fogva is 
természetszerű. Némely esetekben egyes nyelvalakok hangteste 
törvényszerű fejlődés folyamában változik; másszor csak a kiejtési 
kényelem idézi elő a változást. — Codexünk adatai a következők : 
cazdag 19. 89. 297. 314. stb. stb. (más codexekben is gyakori) ; 
undog (undok) 112. undogsag 65. 71. 87. 95. 127. stb. (Bécsi c. 
16. és Sánd. c. 37. undok) ,- galoc (gyalog) 252. és galog 464. L 
(Bécsi c. 23. galog); földic (ig) 292; hidec (hideg) 199. és hideg 21. 
1. az említett négy szóban mutatkozó k : g változás csak a másoló 
tollhibája j | orrhangú ajakhang orrhangú foghang helyén: movet 
nevet) 126. 215. 224. stb. (a codexekben közönséges a «mevet» 
alak, a mely eredetibb i s : MUgSz. 425. Sz.); tálam (talán) 441. 
591.651. (találom-hől keletkezett Nyőr X, 165.) || lágy foghang 
lágy ajakhang helyén: pagimentom (pavimentum) 582. (Bécsi c. 48. 
szintén: pagimentom, Peer c. 8. padimenthorn) || a következő szó
kat: sido (zsidó) 14. 143, 150. stb. (orosz: zidov Nyőr X, 221.); 
sak (zsák) 516. 582. solga (zsoldja) 64. soltar (zsoltár) 1. 54. 543. 
tőseer (tőzsér) 156. 252. valószínűleg 2«<?-vel ejtették a régiek is, 
bár e hangra nézve helyesírásuk igen ingatag. — A foghangok 
egyéb váltakozásai: állandóan kerezt'en (christianus. v. ö. Sebes
tyén: Sebastianus); ma tudvalevőleg a protestánsok élnek e 
régente általános szóalakkal, mig a katholikusok ((keresztényeké ; |j 
néma foghang a mai folyékony foghang helyett: zazto (zászló) 266. 
Toldy F. a tollhibák közé sorolja (1. Nád. c. bevez. 16. pedig a 
zászló szláv kölcsönvétel (zastava) ; több más codexben is í-vel 
(pl. zaztoya Erdy c. 59. ellenben már: zászló Ers. c. 68. Peer c. 
113.) || kukcl'a (csuklya) 435. a lat. cucullus-ból; Szkár. Horváth 
Andrásnál is : «nékik kuklyából varrnak idvöfféget» BMK. II. 165. 
1.) ;fetetibbek (feketébbek) 337. (fekete-nek feteké az eredeti alakja, 
mely mellett codexünk ez adata is bizonyít; a mi a «fetetibbek» 
második í-jét illeti, v. ö. cselőke és cselöte, szunyák és szunyáta 
Nagysz. c. 216. is:feteti fekete | veterne 478. 538. 543. és vecserne 
527. (a kettőt nem szabad összetévesztenünk, mert külömböző a 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 14 



2 1 0 ZOLTVÁNY L. IRÉN. 

jelentésük: vétenie, veternenec ideien, veterne coron hóra matutina, 
ellenben: vecerne vespera 1. Mátyás Flór., Magy. Nyelvtud. 2. füz. 
10. 1.) | cicorgatas (csikorgatás) 103. 108. de : fogoc cikorgatvan 
474. 1. (Bécsi c. 218. 1. cikorgat, ugyanígy Münch. c. 89. — Több 
szó c^-vel van irva cs helyett (mely hang leírása más codexekben 
is ingatag), de azért cs-t ejtettek ilyenkor a régiek is ; codexünk-
ben: tanalcz 148. (tanac 144. 297. 364. stb. Lukacz 153. 154. 
(Lukas) 180.); kencz 319. (kenő 275, 310. 329. stb. tarcz 665., 
tekenczed 679.; viszont más szókban meg cs van ez helyett; pl. 
piáé 600. (pijacz 665). lánc 338. (újszl. lanec), apacca 426. 
477, 479. (szláv: opatica), uca 385. 640. (szl. ulica), kemence 
639. és kemencze u. o., orca 206. 271. 428. 615. stb. (orcza 340. 
388. 401. 634.) stb. | mengorgo 515. 1. («mennykő» értelemben 
Bécsi c. 74. szintén #-vel: Jelénénec zozatoc zaigasoc és mengor-
géséc; egyébiránt nem kell éppen mássalhangzó-cserének vennünk, 
mert «gÖrög» (görgő) amúgy is «rollen»; jelentésére nézve v. ö. mai: 
^mennydörgős mennykő*; \iege (jegye) 35. csak tollhiba. 40. iege || 
elhadni (elhagy—) 105. 273. 398. 496. | csak nem mindig hel van 
codexünkben (pl. 65. 86 144.178. 265. stb, stb), néhányszor hel': 299. 
376. 417. 427. 1. | mind naian (mindnyájan) 229. | megbizonit 3. 
11. 12. 14. 23. stb, de: bizonit is 19. 25. 34. 58. 112. stb | mene 
(mennyi) 4. 10. 11. 12. stb, stb. anne 46. 70. 74. 96. stb. enne 96. 
330. 539. 648. stb. (már a HB.-ben : menyi) \ törvén 14. \ fen, fenő-
sul 22. 167. 309. 365. senvedec (senyvedek) 96. genetseg 65. és 
genette (genyedtté) 120. nisd (nyisd) 557. 558. hitvan 580. sarkán 
67. (Bécsi c. 320. 1. sarkán), baran 157, és baran 229. 384. pogan 
224. barson 235. (Weszpr. c. szintén 95.) || A kiejtés szerint írja 
codexünk j helyett gy-, ty-nek jegyeivel ezeket: nugodgatoc 185. 
kerdged 196. tagadga 200. vong 273. engedged 633. fedgem 659. 
akaratba 2. haznalatt'a 6. tiztitt'a 12. megbizonitt'a 12. stb., s tb; || 
monga 1. 6. 15. aggá 2. tuggac 3. gondolanga 48. bizhoggenek 
95. zenveggek 101. feggetőkbe 255. beföggem 305. zomzeggat 
545. stb. stb. || ép így a kiejtés szerint ny-nek írja az-összetalál
kozó n+j hangokat; pl. kenna 9. 81. 104. 251. stb., valamint 
c.s-nek a t + s hangokat; így: erced 23. 42. 55. taré 250, zabadic 
340. 500. erösic 648. stb. (de : zentseg 6. 7. 10. 16. 19.stb,ymadsag 
398. és ymadcag 180.440.547.); cz-t ir t + sz vagyd + sz helyett; 
pl. tecczic 114. tagacz 169. halgacz 358. lacz 558. fucz 659. stb. 
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Végre az a s s i m i l a t i ó r a is érdekes példákat nyújt a 
Nádor-codex, még pedig legnagyobb számban a következő mással
hangzóhoz való teljes hasonulásra (1. Simonyi Zs. «A mássalh. 
has.» NyK. XIV. 70—93.) 

T e l j e s h a s o n u l á s : gonossag 1. nehesseg 99.289.517. 
kesseg 183. 184. igassag 312. egesség 490. mazzor 3. ünömmaga 
3. 104. 490. stb. halárra (halálra) 16. 242. 247. meghanni (hagyni) 
212. elhanni 567. 698. possől (persely) 215. hittam (hívtam) 488. 
naddeligh (nagy délig) 543. zenvetted 564. effel (éjfél) 571. meg-
tutta 585. farrattatoc 589. tennöm magadat 596. fogattoc 624. 
679. 693. tunnya (tudnia) 683. daykalkottanac 684. munkalottal 
411. vattoc (vagytok) 6. 255. 644. atta (adta) 50. 505. munkalkottoc 
6. generkottet 27. elzenvetteti 45. elkeserottel 47. elfelettec 65. 
ellankattanac 81. honnem (hogy nem) 2. 54. 92. stb. — Teljes 
hasonulás van még a névelőben, mint: addizno 2. assar 2. 
ammegfezitöc 3. abbinbe 4. azzent 5. alleloc 9. 13. 39. attestbe 
19. aggonoszt 23. attüzet 25. ammennei 31. 54. stb. stb. (de haso
nulás nélkül i s : az soltar 1. az szent 1. 6. 12. az méltatlan 3. 6. 
az megfezeites 4. az iővendö 9. az kereztfan 11. az sido 14. az 
kozikclac 42. az pocol 64. az zomorusag 76. az corda 168. az 
zelence 215. az heg 247. az ziz 250. az vitezöc 295. az tiztö-
letos 408. az zeretet 429. stb; sőt z nélkül i s : a méltatlan 3. a 
eristus 4. a bin 4. stb.); végre még e szóban: otteni 232. 

H a s o n u l á s k e m ó n y ü l ó s s e l van a következő szókban: 
íelethesse 51. faractatoth (faragt-)299. zenvethhet 354. marathath 
380. athhat 409. vicsag (vígság) 499. zalathatna 570. le farac-
tatha 649. 

H a s o n u l á s l á g y u l á s s a l : űnommagogba 3. malazdba 
16. lelogbe 26. ümmagogba 36. navalyaiogba 51. testögbe 81. cor-
nicaiogba 82. gomrogba 90. ezögbelöl 117. 128. zeretedbe 130. 
ezogbol 134. zógdosenec 123. kebzotte (képzetté), 153. dolgogba 
324. ezöngbe 366. feltogbe 545. örűltőgbe 545. 

H a n g s z e r v i k ö z e l e d é s : istembe 19. ömbenne 167. 
bodogtalamb 211. Istembe 268. diztelembnec 272. kyetlemben 
283. kö toromba 315. ektelemb 353. mindombe 381. 618. isteni
ben 415. 432. 438. 610. toromban 493. — E mellett számba kell 
vennünk a hasonulásnak még végbe nem mentét, ilyenekben: 
hoziam 6. (de : hozzam 379.), hoziad 273. (de: hozzad 355.), hoziaia 
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16. (de: hozzaia 14.), hozta 43. (de: hozza 246.), hozianc 25. (de; 
hozzanc 16.), hoziatoc 41. hoziaioc 21. (de: hozzaioc 467.); haso-
nulatlanúl még: 1.2. 10. 12. 17. 20. stb. hasonulva: 109. 110, 
225. 233. 241. 349. stb. (V. ö. Öhozia Münch. c. 66. hoziad Winkl. 
c. 258. Göm. c. 75. stb, — hozzad Nagysz. c. 80. Tih. c. 92. sz. 
Marg. él. 24. stb.) | ezkeppen 545. rendesen: ekképpen 13. 15. 32. 
37. stb. eznec 455. rendesen: ennek 331. 497. stb. | A -val, -vei 
ragot rendszerint már pótló nyújtással használja codexünk, de 

' néhányszor előfordul e nélkül is; mint: tanitvanimval 157. azok-
val 178. ketelvel (kötéllel) 260. isopval 287. caladval 309. 
ertelmvel 323. kikvel 332. testokvel 334. foghval 338. imadsagok-
val 398. golcval 559. emleymvel 595. kikvel 609. (ma is a mold
vai csángóknál, palócoknál s a csiki székely nyelvjárásban; pl. 
rózsámval Nyőr, I. 327. késvei II. 224.), harmatval (III. 240.), pap-
val (IV. 557.), szegvei (IX. 504.), kikvel (X. 93, 1. még Kriza, 
Vadr. 557.1.) | nem történt továbbá pótlónyujtás az ig-ragozásnak 
azon alakjaiban, melyekben tőbeli sziszegő z, sz foghang j íny
hanggal találkozik össze; így pl. magarazya 3. izya 6. vezyoc 12. 
megotalmaza 64. ymadkoz'atoc 171. ostoroz'ac 233. hizyoc 343. 
oltozyel 409. őrizzen 416. lakozyal 419. emlekoz'el 446. feledkozyel 
452. kencezyetoc 497. aldoz'al 505. ozyad 530. meg coronazya 614. 
hasadozyon 636. igekozietok 688. atkozyon 700. esedozyel 703. s ha
sonlókban (v. ö. akaziatoc Bécsi c. 40. otalmazyon Erdy-c. 452. 
atkoziad Jord.-c. 170. esedozyel Czech-c. 79. ostorozya sz. Marg. 
él. 96. stb.). 

Hangeltűnés. 

M á s s a l h a n g z ó enyészett el a Nádor-cod. következő sza
vaiban: kőn, ken (könyv) 46. 64. 495., de kenv i s : 113. konv-ben 
95. 101. 143. 1. (legtöbb codex könyv-et ír) J kezerit (kényszerít) 
7. 32. 213. 571. ketelenit 149. 241. (más cod.-ben készerejt, késze
lejt, készereht fordul elő legtöbbnyire; de a Bécsi-c. 245. 1. kenze-
reitettec, Münch. c. 21. 1. kenzereitend; (fejtegetését 1. Lukács 
Lörincztöl: Nyőr, IX. 545. 1.) | igen e h. ingyen: ez eletén embor 
istent igen sem esmérte; így még: 330. 510. 673. | gűlőseg (gyű
lölség) 40. 74. 207. (Winkl.-c. 352. gywloseegh, Münch. 159, 
gűlőseg; a lat. «ódium» kifejezésére szolgál, ámbár az «odit» ré
gente gyűlöl (pl. Münch. c. 183.) s később gyílel volt; míg a gyűl-
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höttség, gyülhözés rabies-t jelentett, 1. RMK. I, 349.) | zandk (száj
nak) 42. olyforma rövidülés, mint fának (eredetibb *fájnak h., 
MUgSz. 481. ].); ma is általánosan : szám, szád ; de : száját (co-
dexünkben i s : zaad 353. 1.) | bodog (boldog) mindig így (pl. 43. 
133. 342. stb.) | el amelkodic (álmélkodik) 68. 76. 108. 452. 
Nagysz. c. 210. amelcodasoc, Erdy 665. szintén : el ameelkodanak, 
(v. ö. MUgSz. 804.) | harmicz (harmincz) 150. 209. 374. stb. (Ehr.-c. 
224. harmyc, Winkl. 177. harmicz, Sánd. 32. haarmicz, — ellen
ben : harminc Bécsi 311. Erdy 103. ; ma is harmicz egyes vidéke
ken (Nyőr, IX. 542. X. 186.) | nutvan (nyújtván) 259. (Peer.-c. 
64. i s : nwthwan, de 67. noyta; codexünk más helyein (180. 257. 
405.): noytoz \ gutenenec (gyűjt-) 310. gotöttel 319. (ellenben : gűy-
tottem 329. 1.) | imma (immár) 353.; a 329. lapon: immár ( = í m e 
már) | fődre 377. (földre 388.) | megotoze (-öntözé) 361. 588. 
kiottetni 232. öt- és önt-: oloznie Nagysz.-c. 166. ky otteek Winkl. 
122. os (önts) Kríza-c. 74. és: entelhnee entotteek Erdy-c. 665.; 
ma is «ötvös» (Erdy-c. 665. ewtlnves)\ayanvan (ajánlván) 405. és: 
ayanlvan 433. (nl-\e\ írja a Bécsi-c. 321. Nagysz. 166. is | betelés 
(bőjtölés) 441. és bőit is 54. 588. (Münch. c. 46. bőit, Ehr.-c. 26. 
beytfew, Erdy-c. 103. beyth mas hoo; ma is bűt Nyőr, III, 89., 
bűtől Ny. IX, 266.) | cenat (csinált) 535. (cenalt 518.) | lappag 
(lappang) 476. | megdűhutt (-dühödött 510. (Góry-c. 12. 13. szin
tén így; Bogáti i s : dihöt had, dühöt herczeg RMK. I, 327.); a 
diihütt alak talán *diihov igétől származik, de az is lehet, hogy ösz-
szerántott alak dühödött-ből, mint a következők : karhoztak (kár
hozottak) 92. 100. 333. 662. atkoztac (-zottak) 100. | venhot (vén
hedett) 609. Batizinál nvénkUt* (RMK. II , 113.); valószínű, hogy 
ebből lett codexünk vénhött alakja | ríel 690. de: nelv 5. 495. 508. | 
zí 42. zű 29. 313. 354. de ziv is 6. 20. 261. 354. (Czech-c. 76. 
Winkl. 250. Érdy 82. Ehr.-c. 92. sziv-et irnak, Bécsi c. 79. Münch. 
106. zuv-et) | zőrnue (szörnyűvé) 120. 1. hamua (hamuvá) 506. 
semmié (semmivé) 506. (szintén «semmié» fordul elő Bécsi c. 87. 
Sánd.-c. 37. Batizinál, Horváth Andrásnál, Kákonyinál, RMK. II, 
101. 207. 294. 1.; Münch. c. \l%hazaia, Szkár. Horv. Andr. apál-
czájá RMK. II, 204.); külömben a «-vá, -vé» ragot rendesen hasz
nálja codexünk; mint: idegonne 74. mergeve 90. kénkővé 95. zu-
rocca 95. stb. | összerántott alakok: fúttal (futottál) 555. futtám 
557. vettenec (vetettének) 89. bocattac (-ották) 485. iuttanac (-otta-



214 ZOLTVÁNY L. IRÉN. 

nak) 685; ily összevont alakok még ma is használatosak egyes 
vidékeken; vettem (vetettem) Nyör, I, 372. 422. juttak (jutottak) 
I. 374. megüttem (-ütöttem) I. 378. ütte II. 475. megköttö (-kötötte) 
III . 425. kötték IV. 469. itt (ivott) V. 229. elvettünk (-vetettünk) 
VI. 474. süttem fűttern X. 22.; Kereszturfiszéken: juttam, futtám, 
bocsáttam (Kriza, Vadr. 555.). 

Végül még azon szókat állítjuk össze, a melyek m á s s a l 
h a n g z ó k n á l f o g v a a mainál b ő v e b b alakot tüntetnek föl, 
illetőleg eredetibb teljesebb alakot őriztek meg : 

eggesseg, eggesil 12. 31. 272. 501. stb. (v. ö.MUgSz. 837. sz.); 
(a Peer-c. 116. Erdy-c. 100. más hangfejlődéssel: égy, eegy eeggye-
seivl; Bécsi c. 69. s Münch. c. 113. eggik, Winkl.-c. 115. eggeseivl, 
Sánd.-c. 9. 18. eggyk, a ((Pannónia megvételéi)-ben is: mynd 
eggyessek; Pázmánynál, Sylvesternél rendesen így | eiendik (éendik) 
17. eredetibb «évendik»-ből | labannes (lábán is) 51. zűlottenn 51. 
(de u. o. kezén [kezén] is); ma is még tájszólásilag: fődönn Nyör, 
III. 90., utonn III, 318. \kisseb 69.82. 251. — Sánd.-c. 22. kysseeb, 
Weszpr.-c. 95. kissebseg \ kozzul Űzze 70. 151. 228. 320. 413. stb. 
stb. s egyszer kSzzSt 629. 1. (de: kozot 112. 165. 195. 242. stb. a 
finn: keske (MUgSz. 67. sz.) szerint közzé, közzül az eredeti alak, 
mely más codexekben is általános; ma már csak ritkán, leginkább 
költőknél található (pl. Aranynál: Vissza se megy többé Deli szü
zek közzé — Zács KI.) | hóra 102. 173. stb., de ora is 640.; e szót 
a Bécsi s Münch. codexek mindig idő-Yel helyettesítik; a Döbr.-c. 
már felváltva idő-t és hora-t használ, mint a Nádor-codex; a Peer-c. 
már csak óra-i ir | hostya 681. 695. latin hostia-ból | utanna 144., 
v. ö. lábánn j tanalcz 148. 286. 457. 460., gyakrabban tanac 144. 
148. 297. 364. 438. 568. 609. 615. 616. 691. (codexeinkben ve
gyest : Bécsi c. 79. Münch. 63. Ehr. 146. Winkl. 228. sz. Dom. él. 
21. tanálcs-ot írnak, míg a Weszpr. c. 27. Thewr. 62. Erdy 665. 
tanács-ot) \ megtőkell, tokelletes 165. 289. 687. (ellenben: eltökél 
555. 1.); v. ö. a tájejtésileg ma is hosszan hangzó ndobáll, ugrálh 
s hasonlókat; képzésére nézve Simonyi Zs. azt tartja (Nyör V, 
392. 1.), hogy a tév- ige származéka, s eredetibb alakja: tévékéi, 
tévkél\kőnv (lacrima) 172. 180. 304. stb. (ellenben: fconhullatas 
29. 102. 103. 108. 359.) (Bécsi c. 27. Nagysz. 166. Thewr. 286. 
köny-et írnak; míg az Ehr.-c. 35. Gyöngy.-c. 68. könyv-et) \ tivisk 
(tövis) 184. 233. 244. 248. stb. (Münch. c. m.tűuis, Winkl.-c.220. 
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iowis)) | hozyab (hosszabb) 178. eredetibb alak, v. ö. MUgSz. 
142. sz.) | zarrazt 203. (eredetibb sB gr-, sour-alakból, MUgSz. 
280. sz.); a Münch. c-ben is : megkerolitec a' tengert, es a' zarrazt 
56. 1. | zepplősít 427. (de : zeplotelen 566.1.); aKönigsb. tör.-ben: 
sceplev, Erdy-e. 339. zepló, a Peer-c.-ben pedig: zeplőtelen (137. 
145.) és : zepplótelen (3.) | zikkos (szűkös) 458. (Kat. v. leg. 1649. s. 
zeivkes, Münch. c. 119. zukos, mégis a hosszú mássalhangzó]ú alak 
az eredetibb, v. ö. finn soukka MUgSz. 327. sz.) | tel'essűles 472. 
(a teljes-beli s nomen possessoris képző ugor alakja -ks, mely -js 
alakon át fejlődve mind a consonans, mind a vocalis megnyújtá
sára igen alkalmas ; ez utóbbi történt pl. a Peer-c. leikés (66. 1.), 
seelés (szeles 70. 1.) szavaiban, továbbá Sánd.-c. nedwees (9. ].), 
hazaas (31. 1., ugyanitt «hazass» is) szavaiban | szintígy erőssen 
248. 448. zorossan 250. nomossen 539. | illetic (ületik) 476. űdlj 
(üli) 489. (mindkét alak a «sacer, sanctus» jelentésű id v. üd szó
tól való denominativum, MUgSz. 883. sz.) | terdeppolven 512. 543. 
és: térdepelvén 515. (a Peer-c. 198. 1. szintén, de más hangfejlő
déssel: térdepelvén; Munkácsi B. ezen igét az «állapik, csillapo
dik, ülepszik»-féle momentán képzések közé sorolja Nyőr IX, 347., 
míg Budenz régibb magyar ízata szerint [NyKözl. IV, 140.] a 
térdepel ige így elemzendő: térde-pe-l, melynek középső pe szó
tagja nem volna egyéb, mint a «fej» szó (finn pad); bármelyik 
magyarázatot fogadjuk el, a p hosszúságát bajos megfejteni) | 
sonha (soha) 540. (rendesen soha, mint: 67. 68. 70. 77. 78. stb.); 
Bécsi c. 37. s egyéb nyelvemlékekben is | bolcu (búcsú) 575. 
(Ehr.-c. 39. bolczo, Jord.-c. 770. bulezu, Peer-c. 99. bolchw, sz.Dom. 
él. 60. el bvlchvztatvan, Kaz.-c. 116. már : el bucozek | neveiért (ne
véért) 638. a birtokosrag j van benne megőrizve ; neve ugyanis ere
detibb neveje h. való, melynek j-je nem assimilatio folytán tűnt el, 
hanem úgy, hogy a magánhangzós tőhöz járulván, a végvocalisba 
beleolvadt (neveje: neve : neve); ezen beleolvadt j-nek világos 
nyoma van az teleti, ítéletit -féle alakokban | hyhles (ihlés) 692. 
(de: yhle 149. v. ö. Peer-c. 45. ihles, Ehr.-c. 106. yhl) \ farrad (fá
rad) 11. 68. 109. 233. 589. így a Bécsi c. 37. Münch. c. 174. 
Nagysz, c. 28. Gyöngy.-c. 8. sz. Dom. él. 128.; ellenben fárad 
Ehr.-c. 81. Érdy-c. 11. Peer .c . 93. Sánd.-c. 18. 
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Szó tan i sajátságok. 

I. Jelentéstan. 

A) Teljesen kihalt, alakilag vagy jelentésre nézve elavult s egyéb 
figyelemre méltó szók.1) 

ábráz: Vala zent Adoryan igön zep abrazu 563. ( = szláv 
obraz: Nyőr II , 534 ; Sylvesternél «abráz» és «ábraz» váltakozik; 
a codexek közül a Döbr.-c. 272. Készt. 140. Ers. 359. sz. Dom. 
él. 229. Ehr.-o. 125. Yirg, 146. Winkl. 283. Gyöngy. 20. abraz-t 
irnak; ellenben abrazat Erdy-c. 44. Kriza 52. Az ábráz szó a régi 
nyelvben igeképpen is fordul elő, pl. Telegdy Préd. 214. 1. «mely 
azután ábráztatott és elevenedett volna meg.» 

akaratos : hog ha házasságra acaratos volna 570. ^ h a j 
landó» ; ma éppen ellenkezőleg «makacs, nem hajlandó», pl. az 
én uram akaratos egy mokány. Népdal.) 

áldomás: elkülde engöm te hozzad az apát hog oda iöy, 
és áldomást veeg 411. azért elevenül meg, és vr istennec [tégy] 
áldomást 653. térdre eseec ő labanac előtte, Kerven ütet hog ó 
rea áldomást vethne 660. (áldomás szó a régi nyelvben leggyakrab
ban wáldás, benedietio» értelemben fordul elő, mint codexünkben 
is; jelentett ezenfelül még «collatio-t i s E h r . c . 75. l.és «áldozat»-ot 
[sacrificium, oblatioj; pl. tégetéc áldomásokat bvnért Bécsi c. 98. 
Codexünk 653. szintígy, meg 622.: iöttem aldozatoth adnom 
istennec.) 

alit, alajt, alejt: azt alitooc hog az ö ipa ieth volna 
425. aleytvan hog ezöckel megengeztelne az 6 leaíiat 499. (így 
még 435. 474. 557. 672. 687.; nyelvemlékeinkben alojt, alajt, 
alejt, álét, alít «putare, arbitraria jelentéssel; Kriza szerint (Vadr. 
491. 1.) alitt «vól, sejt» ma is a székelyeknél). 

alhot: Maria von eg fonth nardosban alkototh (készített) 
nómös kenetofch 151. alkossatoc nekőnc ennonc 156. (így még 
157. 158. 300.) 

x) Megjegyzendő, hogy ezen rovat alatt elsorolt azon szók, melyek 
képzés tekintetében érdekesebbek, a szóképzés tárgyalásánál még elő fog
nak kerülni. 
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állaprii: allapanac a földi keraíoc, es feyedelmec égbe 
gűlekozenec eristus ellen (astiterunt reges terrae, et principes 
convenerunt in unum, Psalm. 2.) 214. es allapec Adrianos cazar-
nae eleibe 638. (v. ö. Münch. c. 124. allapuan hatmegol o lábai
nál, Bécsi c. 37. bemenuén allapéc Ö orcaia élőt). 

állat: ez oltári zentsegbe neg állat vagon Tudnamint, 
test, veer, lelőc, es istenség 10. nem vala sem kési (kése) avag va
lami állat (instrumentum) kivel neki coporsoth avag seert cenalt 
volna 668. mikor a pap az igét elvégezi nem alhat kynernek al-
hattya (dum sacerdos verba finit, nil de pane remanebit (696. 
(«substantia» s «ens» jelentésben még 29. 99. 234. 291. s tb . ; 
mindőn io allatnac ize 29. velagi állat 291. emböri állat 234. 272. 
542. 544. 640. octalan allatoc 334. stb. Az Ehr.-c.-ben «status, 
res, persona, matéria» jelentéssel is megvan (1. Szarvas tanulmá
nyát : Nyőr, I.) 

ámul: keserűsége ziuet által iára, es el amula (elalélt) 631. 
V. ö. MügSz. 734. 1. 

ápol, meg ápol: Judas megkőzelítte hog űtet megapolna 
(ut eum exoscularetur) 187. zentsegos zaad ennekom adót soc 
apolgatasokat 353. (így még 370. 453. 664., de a «csókol» is elő
fordul: 302.444. 549. 596. 

ártandó: kevanuan az vezedelmessegoket es artandokat 
•(ártalmas dolgokat) keresvén 107. (v. ö. ártandó allatok Peer. c. 
255.) 

asszonyállat, asszonyiállat: 241. 254. 347. 459. 
stb. (e mellett azonban az asszony is gyakran előkerül; a 651. 1. 
még: soc bozzukat zenvettem ez azzonembor miat). 

bátorkodik: O kemensegÖ3 kereztfa Mith tőttel, bizon 
nagra batorkottal (vetemedtél) ur eristost te reád elterittven 356. 

békél: legottan véve űtet Ölébe a főidőn ilven hol vele 
bekelicvala (Toldy szerint: hozzá simulva érint) 302. lábait békél
vén ugmond . . . 303. ő zent feyet betacargata, es hozza bekelkőd-
ven a coporsoba helhezteteec 373. az Ő labokath mind megmossa 
vala, es oztan megbekelgetiuala 531. (A «hozzá békéli, kezéhez 
békélb) egész a XVII. századig gyakori kifejezés; pl. Batizinál: 
Nem szabad senkinek kezéhez békélni; Szkár. Horváth Andr.-nál : 

Szu-öttö tokéhoz fejenként békélkedtünk BMK. II. 111. 185. De 
nyelvemlékeinkben sem ritka «simul, érint,» jelentésben; pl . 
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labokhoz bekelkoggek Góry c. 34. tahat neki lábához bekelkedik 
vala Virg. c. 40. Zenthseghes zaad ky énnekem adott sok apol-
gathasokath ees bekelkedesewketh Winkl. c. 87. Ez utóbbi mon
dat egészen így a Nád c. 353. is. — A «kezéhez békéli» kifejezést 
Arany is használja: Buda hal. X). 

bír, megbír: Ki nerhetne nekőm azt, Hog en ilen 
emborhez birnam 570. (az Ers. c. megfelelő helyén embernek; a 
Leg. Aur.-ban : quis mihi prsestare poterit, ut coniungar tali viro); 
Arábiát, Alexandriát es egyptom földet mind meg bira 607. (Toldy 
«meghódítá» szóval magyarázza) 

bírtcubik: azért ha allelöknec miatta a test nem birfcatic 
[vagyis: ha a lélek nem győzi meg a testet], legottan megbolon
dultadé 324. az okosság nem birtatic . . . az igassag el alozic, a 
bolc meg bolondul ez mastani időben 308. (V. ö. mynemő chalar-
saggal byrtatyk ez wylagh Peer. c. 81). 

bizlaltatih: oth kedeg a feyedemtol, es a köz barátok
tól megbizlaltateec 399. o anna erősítvén bizlala vala, mondva. . . 
632. (értelme «confortari;» Ehr. c. 53. myndenesteul foguan byz-
laltattatott ystenben (totus confortatus in dominó). 

bizOTiy : bizon velagossaga nincen (a pokol tüzének) 80. 
bizon penitencia tartó embőr nem megon abba (a pokolba) 131. 
(így még 384. 506. 681. 695. «igaz, verus») 

megbizonyítás: kezde hasogatni neki azzent Palnac 
mondásat, miképpen a háborúság bekesegőt zerez, A bekeseg 
kedeg megbizonitast 437. (jelentése: megigazulást, justificatio). 

bocsát: a levelet kezéből ki veue, Kit legottan neki 
bocata [ada], es el olvastata mind az soksagu nep eloth 593. 

csodál: codaloc azon, hog embor mindon terőmtőtt alla
toknál okossagosb volna 106. codalnac vala neki mondhatatlan 
zepsegen 474. Ne acaryatoc codalni ezőn 629. codalkodvan 
mongacvala; így 217. is). (V. ö. Bécsi c. 32. igen cudalkodac 6 
zepseget; Müneh. c. 166. elmene cudalkoduan ónon benne; 
Nagysz. c. 210. nem elegödic annac nagsagarol codalkodni). 

CSUCSCL: oldalát meg Őklele cucaval [lándsával] 295. {öklel 
és csucsa-ról 1. Szilády Áron tanulságos megjegyzését: EMK. I, 
323.1.) 

dagályos: mindSn ug boytol mint ö akaria hog ne legén 
az akaratnac dagaíos nayaskodasa, De tulaydon acaratt'anac za--
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badsagabol (ut non fiat conversatio contumax voluntatis) 408. — 
dagályos iracundus MA. (v. ö. Bécsi c. 76. eg dagalos (rebellis) 
nemzetét; Ers. c. 263. dagalos miként ekerzem, Jord. c. 68. 
haraguggyek meg az en dagalom hű ellenok (irascatur furor meus 
contra eos). 

dolgos: hozza hivata a dolgosokat, es parancola nekic 
hog... 508. (alkalmasint «szolga»). 

dög : a pocolnac halattai kivettesenec, es az o dogocbelől 
mindencoron dohossag zarmazzec 95. {(dög cadaver Moln. A.) 

döglet: Mire dőglecz enne emboroket 310. (v. ö. oly nagy 
bynben eseenek az elssew zylek hogy mynd egheez embery nem-
zetöt meg dogleteek Erdy. c. 91. az meg devglevt eeg meg tyztul-
tatyk vala sz. Dom. él. 100.) 

édeshediJc: az isten zeretö leloc generködic edőskődic, es 
vigadoz az isteni zent zeretedbe 130. (V. ö. tégedet cokolgatvala 
es teveled edesködievala Nagysz. c. 136; yllyk gondolwan benne 
eedeskedny Erdy. c. 385. — Értelme: «mulatozgat, enyeleg, ked
vét leli, gyönyörködik))). 

egyénbe : ozve egenbe menenec mariaual ierusalembe 294. 
mind egenbe enecclönc 408. velöc egenben 470. 471. egenbe mind 
ezőc ozve 473. (rendesen azonban egetembe-t ír codexünk, pl. 
336. 372. 483. 512. 590.; még gyakoribb a«-val,-vel öszve» kife
jezés; pl. 146. 155. 158. 159. 170. stb, stb. Ez utóbbi «-val, -vei 
együtt» jelentésben általános a codex-irodalomban s a XVI. sz. 
közepéig élt írók nyelvében is; a nevezett század második felében 
azonban a «vele egyetemben» kifejezés már kiszorította a haszná
latból a «vele öszve»-t. Pázmánynál az «egyetemben*) mellett 
mind gyakrabban mutatkozik az «együtt*, legtöbbször eredeti 
helyhatározó értelemmel [pl. így szól eggyütt Luther, Préd. 8], de 
így is : gyapjával eggyütt bőrét is levonnya 356. [1. Szilády Áron 
jegyz. EMK. I, 317.] A Bécsi c. 3. 14. 22. stb. Münch. c. 74. 109. 
125. stb. Kat. v. leg. 40. s. szintén «,egyembei>-t irnak [de a Bécsi
ben: égbe is előfordul 134.] ; Tinódinál, Temesvárinál stb. már föl
váltva: «egyénibe» és «egyetömbe» ; legrégibb alakban maradt 
fönn az Ehr. c-ben: menyewnk egyel [transeamus simul] 19. 
valamy koron vagyonc egy eltembe [quandocunque sumus simul] 12. 
13. 92. egyembeAí. 59. 61. 129. egyelsem (1. Szarvas tanulmányát: 
Nyőr, I. 264. 1.) 
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megegyesül: Anacletus papa engede, Hog Naufiredus 
keral dömötör cazarral meg eggesülyen (szövetkezzék) 609. 

egyiiivnerb: miképpen mehetnec eggünnen masua [egy 
helyről máshová] 82. 

egyház: János patriarcha tanacoza hog zent eghazat 
rakatna 615. huzon neg eghazat romába rakata 618. (tehát nem 
«ecclesia», hanem «templom» jelentéssel; de templom is előfordul: 
291. 665.) 

elégedik: valaki meltan comonical, ennec 6 lelke betelic 
malaztal, es elegödic [megtelik] isteni edösseggel 19. (vö. elég-rő\ 
MügSz. 844 sz). 

elesztébb: elezteb [előbb] mondateg 119. o álnak pylatos 
mel' lehetetlen a zoo kiuel elezteb en fiamnak hizelkodeel 229. 
Elezteb pylatos űle ítélni, az után 246. Micoron elezteb a 
veronec cergese be mene a ziznec ziueben tahat meg zorolanac 
a ziznec testey 261. — (Sokkal gyakoribb az «először» pl. 143. 
204. 298. 573. stb.) 

elöve : előve tekente 132. 204. 250. («előre jelentéssel; 
v. ö. Nyőr, I. 156). 

elő: moysesnec elw könveben 143. («primus» értelemben 
más codexekben is található pl. Bécsi c. 86. Góry 19. Ers. 39. 
Ehr. 23 . ; ez utóbbiban «elölső» is van: elewlsew (primogenitus) 
12.1.) 

emíet: bodogoc az emlöc kik nem emlettenec 254. Kit 
emiettem az en emleymvel 595; KTör-ben : ymleti alakban). 

elenyészti magát: feltébe magát el eneztette vala a 
hayonac eg reytökeben 476. («elbújni, elrejtezni*); Erdy c. is 
191. 1.). 

engedet: ez oltári zentseg . . . az nag halálos bynökre 
való engedetők [hajlandóságot] az akaratból mindönöstöl ki vezi 
25.1. 

ennehtova, inriektova: arra kevankozol, hog ennec-
tova io mivelködettre akarod magadat foglalnia 37. (így még 340. 
357. 635.; jelentése «ezentúl»). 

értekezik: es hog iutanac a varosnac capuyara, e kegős 
ana maria otthes megalla, es kezde gondolcodnia, Kit Joseph 
lathvan, es róla meg erteközven, monda . . . 379. (Toldy ((értesül
vén)) szóval magyarázza). V. ö. értekezem scrutor, M. A. 
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eszteríí, ÖSZtÖrw: zent Adoryan ezterün vitetec a 
cazar eleibe (Adrianus portatus super equuleo Leg. Aur.) 560. 
labaynal fogva Ősztoröre fel akaztatha 649. (Toldy szerint «kín
pad* értelme van, de így az utóbbi helyen kissé erőltetett volna; 
sem Moln. A., sem Párizpápai nem említi; a Tájszótárban megvan : 
«eszterö», de a beküldő nem tndja jelentését; a Nagy. Szót. több 
használatát említi föl, s e szerint «ösztörű» jelent általában hegyes 
karókkal, fa-, vagy más fogakkal, szegekkel ellátott különféle 
akasztó készüléket. Arany J.-nál i s : Nem tudom, Odinnak aszta
lához űl-e, Kit felakasztottak magas ösztörűre. Buda hal. III . 36, 
— V. ö. még: fel vonyataa ewtet az oztorwra Erdy c. 216.) 

6 : mind etaltal [egész éjére át], es etczaka a navaías sidoc 
űtet verec 206-7. Debr. c. Jób. 3. r. é, ugyanígy Ehr. c. 3. 4. stb, 
1. s egy 1485. évi latin szövegű missilis levél alján található 
magyar postscriptumban: zaaz yo napoth keth zaz yo eeth hoz-
yaya [közli Nagy Gyula : Nyőr, VI. 110.]; ma is : az embör csak 
széginnek van terente, éívilág dógoznya kő — hetési szólásmód 
Nyőr, I. 423.). 

év, evesediJc: Lo zörből cenalt ciliciomot oí sokáig 
visel vala, hog ő rayta loth seböc ugan meg evesődnec vala, es 
evei folnac vala 537. 

falka: kik néminemű falca földön valanak tőle 679. (Az 
«Arany legenda»-ban : aliquibus spatiis; falka: frustum, frustu-
lum, portio, offa, crustum M. A.) 

fegyelmezni : magát bintől meg nem fegelmezni [tartóz
tatni] 693.; ellenben: ütet fegelmezic vala [feddik] a penitencia 
tartásról 88. 

félemik, féleimik szókat vegyesen használja codexünk 
(1. alább az igeképzést). 

fene : fene, es kegetlen ördög 336. en testőm nagon kenzatic 
fene farkasnak sebeuel 703. feel a fene farcasnac szaiatol 384. 1. 
(A fene vad kifejezés codexeinkben gyakori; de találhatók ilyenek 
is : fóné habwrwsagh Peer-c. 39. fene gyewlhewtseg (truculenta 
rabies) Ehr. c. 146. V. ö. MügSz. 539. sz.). 

fíris: No hol vannac a nag telköc, kiket gőytőttel, a gön-
göc, a firisoc 317. (firis: neunaug, arany nyaklánczocska MA.) 

fives: nincen immár vad, es madár húsod, sem io fiues [fű
szeres] boraid318. (MA. csak «herbosus, herbidus, graminosusw.) 
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fogni: Ki kezeritte tegödet megfogni ammit el nem tekel-
hecz (megkezdeni, mit végre nem hajthatsz) 555. a coor fráter 
kealtanya foga (kezde) 481. valahova fog vala mindeneket o meg 
gözvala 608. (V. ö. kezde iuőlteni Münch. c. 93. foga ywöltheny 
Peerc . 13. kezde jvevlteny sz. Marg. él. 154. ivölteni foga Pesti G. 
XIII. m. kezde ivölteni u. o. XLII.) 

fogyathozih: mas embornek iozagba való haznalatt'a-
bol fogatkozic [soványkodik az irigy ember] 120., v. ö. ösztövéredik 
alább. A 379. lapon: az en hazam te hazad, es semmibe teneköd 
mig ez velagba elöc megnem fogatkozik [semmiben sem lesz nálam 
fogyatkozásod]. 

folyOJTurii: ezoket halvan agapitus, el amelkodec, es elfo-
íaniván [=elfutván], megmonda az apátnak 452. folamanac (con-
fluebant Leg. Aur.) ferfiac mindön főldnec zegeletiböl 458. latak 
hog nag sokac ü hozzaia folamnanac 467. megnem tarthatt'ac 
vala, hog mezit lab zenteghazhoz eyel nappal nem folamot 
volna 540. 

genyedt: (az irigy) mas embörnec bodogsagabol bodog-
talan, es genette lezön 120. mire vagon ez, hog imma ug mint 
igőn genet lator fel akaztatoth 366. (igy a Góry c. 4. Winkl. c. 98. 
i s ; a «genyedt» szónak ezen «hitvány, erőtlen, beteges» jelentése 
Szilády Áron szerint ma is megvan a Nagy-Kúnságon, 1. EMK. 
I. 328.). 

gonosz: baratodnac iauan nem örülni, gonozarol [ = bal
sorsán] nem bancodni (elhagasnak byne, peccatum omissio-
nis) 693. 

gorsa: ezők a vas gorsaual a leiköt elragadac 338. (két 
ördögről van mondva; kevéssel előbb ugyané szerszám kosar-nak 
neveztetik: vas kosart kezokbe viselvén). 

gyakdos: meglatt'ac kit meg gyacdostak 297. (fodico, 
pungo MA.; a régi nyelv legközönségesebb szava, s rokon értelmű 
a nyil, öklel, szúr, szegez szókkal). 

gyakorság : es feye tivisknec gakorsagaval furdaltatic-
vala 234. (Winkl. c. 190. szintén: feie töwisnek gyakorsagawal ful-
daltatyk; gyakorság = crebritas, frequentia MA.). 

győzedelem: elég vala nektök attü bintök De ith fiato
kat akaryatoc rezesitteni az ártatlan iesus cristosnak gezedelmet 
[legyőzetését ?] kémemben [keményebben] keresni akaryatoc tü 
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fiatokon lenni 243. (így van a Winkl. c. megfelelő helyén is 
196. 1.) 

hdborJcodiJc: hog az angal haborkodnec (prseliaretur Leg. 
Aur.), tahat az ördög monda. 672. 

haboról: meg haborola en ionhom (turbatum est cor 
meum) 236. (így Ehr. c. 15. 21. is ; v. ö. háborúság conturbatio 
codexünk46. 61. 101.). 

hagj/apjli: hagapanac neki orcaiara 206. es űtet megh 
hagyapvan 234. 236. 245. — («köpni» : Gyöngy, c. 9. Thewr. 114. 
Winkl. 118. Érdy 98. stb.; de a köpni is előfordul a Münch. c-ben, 
mely mindkettőt vegyesen használja; így: hagapiacuala őtet 164. 
és: egembe megpökic ötét 92. kezdenek ö reia pökni 103.) 

hagyOTYbás : Vamok [ban], es adoc [ban] kik vtet illetic-
vala, nag hagomást [ = elengedést, leengedést] tezön vala 527. 

haj'léJc: es en ki iöuec a templomnak haylakabol 665. 
(Ehr. c-ben «tugurium» jelentéssel a 27. 39. 40. 1.). 

halaltalan: Tized kenna (a pokolnak) ez, mert oth va
gon, auag vannac halaltalan fergec 72. az Öröc tűz miért neki 
halaltalan faya vagon, soha öröcke megnem alozic 78. holot va
gon halaltalan ferög 109. (Halaltalan ees gözhetetlen kyral Winkl. 
c 257). 

hall: mindőn miset végig hal vala 540. en zeretö húgom 
meghalván vagon atte ymadsagod 631. (így még a 633. 655. 656.1.) 

hallás: miképpen te kevanatos, es ayetatos lelködet által 
nem menthe ez hallás, mi zivönket mint követ vag vasath megh 
engeztel ez hallás 281. (a 70. 258. 503. 691. stb. már «beszéd», 
másutt meg «szó».) 

halottviselő': teuek űtet tiztös halofc viselőre 598. (ma 
«gyászpad», vagy azon hiedelem szerint, hogy a jámborul elhalt 
lelkeket sz. Mihály viszi fel a mennyországba: «szentmihálylova».) 

hasogatni: kezde hasogatni neki azzent Pálnak mon
dásat 436. értelme «fejtegetni)). 

hatalmazik: vigaz petör, hog raytad keserteth ne hatal-
mazzec 174. 

hiedelem: soha hyedelmeth nem varoc 317. meghaloc 
hyedem nekil 276.; ily értelemben még a 46. 286. 347. 682. 
(MA.-nél is liiedelem: fiducia, das vertrauen). Előfordul e szó co-
dexünkben még «refrigerium» jelentéssel is : mire nem kőnörűlz 
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raytam ionhodnac keserűségével hyedemnekil engömet meg aszni, 
es meghacz fogatkozni 271. 

hirtelenkedik: hertelenkodec nag keserű könhullatassat 
a halaihoz, es monda. . . . 359. («siete a halálhoz»; de «dühös
ködni* jelentéssel: az en mennei at'am 6 igassaga zerent a byno-
sök ellen hertelenkodendic 362.) 

hitság : e velagj tudomanban cak hitsag [hívság, bolond
ság] leletic 494. 

hivori: az zekrent hiuon lele 479. valaki tőle mit keer 
vala, Hivon senkit nem bocatvala 533. («vacue, inaniter», MA. 
Bécsi c. 3. heian hozót még engemet; Ehr. c. 115. álnak mezey-
telen es hyuan.) 

holt: a halai megh öl, de megnem holt 94. («holttá tesz, 
halat»). 

holteleven : a földre le eseem miképpen holt eleuen 251. 
miképpen holt eleuen a földre magát lebocata 343—4. a földre 
magát leerezte miképpen holt eleven 374; így még a 262. 386. 
450.593. 641. («semimortus, semianimis, redivivus» M. A.) 

hóival, hóval, holtakelve: hóival leuen (mane facto) 
413. hóival kedeg leven iuta ö attya a varosba 418. holtakelve 477. 
[Toldy e szóra azt jegyzi meg, bevez. 28. 1., hogy hibásan van 
«holra kelve« helyett, de — azt mondja — a Kaz. ésÉrsekújv. co-
dexekben is elég különösen így van elhibázva!] holvalra iutvan 
503: hovaltol fogva 534. myg holvalra kelnenec 642. holvalra kel
ven 643. (hóda cras, crastino, hodai matutinus, crastinus; hodá-
kelve cras mane; hódúra in crastinum MA. — V. ö. holda kehien 
Münch. c. 170. holda kelve u. o. 196. hotakelve Jord. c. 670. 
ugyanúgy Döbr. c. 44. 85. 102. stb.) 

idŐ: hatod idötölfogva kilenced ideiglen 285. hatod ido ko
ron 240. harmad idö után 246. (codexünk is vegyesen használja 
az idö éa óra szókat.) 

igazit: lata három kereztfat fel igazitvan [felállítva] 344. 
igreeség: (szolasnac bynei:) igrecseegh 691. — Toldy 

nézete, mely szerint a codexünkbeli «igrecség» szó a muzsika szer
felett való szeretét jelenti, tetszetős, de nem valószínű. 

igyekezik: De miért ez vtol iutot ezzentsegös kenra 
igekozic, es gakorta róla ayetatossaggal emleközic 56. (((igyekezik» 
e helyen «gondol, elmélkedik, lelkileg szemlélődik)) ; «szemlél* 
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jelentéssel van a Bécsi c-ben: vgekezic vala a' férfiakat (et con-
gregati satrapae, et magistratus, et iudices, et potentes regis, 
contemplabantur viros illos) 134.; micoda az eredet bin: igon rea 
igekőzetök mert igon nehéz (megértése t. i.) Tih. c. 64. 

ihel: az Pocolbeli ördög hizelkodeek iudasnac Avag yhle 
149. isteni hyhlesre magát megnem tartani, avag megnem teri-
tenj 692. (V. ö. Döbr. c. 224. atyától ige ihletek [de patre verbum 
prodiens]; Ehr. c. 22. ezeket yhlette neked vr iesns [inspiravit] 
u. o. 106. tehát vr ysten nekyk yhel (tunc eis dominus inspirabit); 
Peer c. 45. wr ystennek ihlesenek myatta). 

illő: mindőn zentöknec, kiknec nap'oc illő . . . . (quoru:n 
dies festi sünt) 536.; v. ö. illőinnep: dies festus M. A. 

imád: imádna erötte 52. en ymattam, es keertem te erted 
168. Ez helen eristus jmadvala 178. (u. o. ymadkozic is; szintígy 
még imád 180. 404. 406. 565 stb.). 

irt: parancola hog űket ners inakkal vernec (nervis crudis 
eos caedi iussit Leg. Aur.) 546. (in nervus, kénzó szerszám MA.) 

irigy6Jb: ez eletén embőr istent igen sem esmérte, űtet 
sem szerette 36. iai ennekőm iob ingen se születtem volna 333. oí 
nag kent szenveg, kith ingen sem vélhetnél 510. (V. ö. mikoron 
ingyen sem varnaia, haza jőve Góry c. 45. embert kegyig valakit 
nemhogy megölhetett volna, de ingyen soha sem akart volna. Pesti 
G. LV. m. Mert mi légyen az hit? ingyen sem tudjátok. Szkár. 
Horváth A. (BMK. II. 180.) Ő sivegét ingyen sem emelíté. Kákonyi 
P. (u. o. 286.) — V. ö. még: az te testődet ingen maid tyzre uet-
tetnem Kaz. c. 86. Emlékezzél emberi állat, ingyenmajd meg kell 
halnod. Batizi (BMK. II. 70.) Tekintsze meg immár az nagy heti 
dolgot, Ingyen majdan ott látsz sok ördögi dolgot (u. o. 184.). — 
Ingyen egy általában; ingyenmajd mox, e vestigio, confestim; 
ingyensem nequidem, nedűm. MA., ingyenottan legottan PPápai). 

jász: Sámson iazoknac kezeben, Cristos sido nepeknec ke
zeben 215. (jász itt filiszteus-t jelent; MA. jász barbarus hostis. 
Winkl. c. 179. szintén «jász»; Tinódinál is »pogán jász nép» gyak
ran fordul elő (a BMK. III . 225. 1. ötször). V. ö. Nyőr, VI. 349. 1. 

jeleimen: azért a vad sido nepnec irigsege. Mert a sok 
codat, Kit tezen vala, es ielennen lazarnac feltamaztasaert 144. 
Eg napon latha eg mondhatatlan nag zep zizet ielőnnen (sibi 
apparentem Leg. Aur.) 480. nag tiztösseggel fegada az Anacletus 
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papát, es ö orzagabeli vrakat, Ielönnen (in specie) ierusalembeli 
Ianos patriarchat 609. (— ellenben a 70. lapon: mind ez soe köz-
zül röviden es jelo3ben tizenkét kennarol lezön mást ide ala a 
beszed). V. ö. Men ki nap nugat felévalo menden orzag ellen es 
ielénnen azoc ellen . . . (et contra eos praecipue) Bécsi c. 12. 0 
diche zenth Lelek neked akarok zolgalnom es jelennen neketh 
zolnom Gyöngy, c. 69; ugyanily «praesertim, praecipue» jelentés
sel még az Érs. e. 40. Winkl. c. 137. Kat. v. leg. 696. s. Szabács 
viad. 145. s., — ellenben: vgy hogy zegyenly ky mentet yelennen 
(ita ut pudeat ipsos prodire in publicum) Ebr. c. 110. codexünk e 
helyett már «nyilván»-t használ, pl. 89. 117. 134. stb.); csak egy 
helyen: tanithvanirol semmit nem felele. Mert ielonvala hog mind 
elhattac vala ütet 196.1. 

jog: matolfogva lattatoc embornek fiat ülni at'a istennec 
iogafelol 205. atte szent iogod 509. («manus dextra»; v. ö. MUgSz. 
173. sz. A Münch. c. vegyesen: te iog zémed 21. 1., — iog tűgödre 
22. iogfelöllö 62. vetenec nádat o iogiaba 68.1. latanac ifiat vlette 
iob felöl 105. fi istennec iogia felöl 106. iob keze aziu vala 119.— 
A Bécsi codexben: iogra es balra 313.; aHB.-ben még: iovfelevl). 

joiih: meg haborola en ionhom 236. megh háborúit vala 6 
ionha 247. mire nem konorülz en raytam ionhodnac keserűségé
vel 271. (Münch. c. 49. moyses tű ionhotoc kemensegere engette 
tünektec; Ehr. c. 50. kemeneduen yonhaban (in mente durans); 
sz. Bern. hynin. 90—1. s. Idvözlégy úrnak édös szíve, En johom-
nak jó öröme ; Winkl. c. 191. megh haborodeek en zywem awagh 
een enhom ; Peer c. 332. reád néznek . . . arwaknak nyomorolth 
yhay; Thewr. c. 78. arwacnac nyomorwlt ehay; Erdy c. 326. az ze-
geen eeha zakadot halaal; még Tinódinál i s : Hiszem isten kemó-
nítötte johotok (BMK. III . 208.); M. A. szótárában joh hepar, 
jecur; a régi nyelvben azonban főkép «sziv»-et, bár az utóbbi szó 
is használatos volt, úgy hogy némely codexeink parallel helyein 
«sziv» és «jonh» váltakoznak (1. Szilády Áron jegyz. a KMK. I, 
264.1.); jelentett ezenfelül még «mens, elmé»-t is, mint az idézett 
példákból kitűnik (Ehr. c. 50). 

jószág : idvössegós ioszág választás 18. idvossegös ioszagra 
tanitania 49.; így még 57. 107. 115. 130. 308. stb.; a régi nyelv 
egyik közönséges szava «virtus» jelentéssel; az Ehr. c-ben «uti-
litas» 53. és «bonitas» 46. 73. 
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bejövendő: ezönkeppen egeb nemw be iövendöből tizedöth 
el vroz vala 153. (nyilván «jövedelm»-et jelent). 

jut: a nömös kenetöth kebzottevala három száz penzön 
iutonac [azt hitte, hogy háromszáz pénzbe kerül] 153. így Winkl. 
c 143. is. 

Jcdpa: oltozyel capaba 409. («cucullus» M. A.; van «csuk-
lya» is 435 : kukcl'a). 

Jcell: kell enneköm mind attű io acarattoc, es mondastoc 
382. mikoron hallotta volna, kellé ő neki 410. kellé neköm hog 
elkűldenec az eghazban 413. ha nekod kel lakozyal mi velonc419. 
(V. ö. kell myt mondasz [piacet, quod dicis] Ehr. c 6. ha neked 
kell a hegy [si tibi mons ille placuerit] 38. kelletek ty attyatoknak 
[piacúit patri vestro] 80. neky kelew utat [viam sibi beneplaci-

tam] 6. kelietseg (necessitas) 78. ha te neked kel [si tibi placuerit] 
6 tanaica kelletec [piacúit] kiralnac Bécsi c 50. 

megken: es az 6 catrincaiat viseli uala kentese vyaban, 
kivel konuet megkeni vala 203. (Wmkler c-ben i s : kywel konweyt 
megh kény vala 172. V. ö. «kesz/c<?wó'» : kéztörlő; freq. képzővel 
kendeni: tergere, abstergere M. A.) 

kés : nem vala sem kési avag valami állat kiuel neki copor-
soth avag seert cenaltvolna 668. (ferramentum Leg. Aur.) 

készség : es el iövenec mind egetombe egmas után (az 
angyalok) ez késséggel iesushoz 183. ezönkeppen mindon zerzaa-
mat, es késséget neki adaac iesusnac 184. V. ő. bozfaban alkotót 
igrec kesseg Bécsi c 125. 126.) 

Jcévdnatos: miképpen te kevanatos, es ayetatos leikö
det által nem menthe ez hallás 281. («sóvárgó, kívánattal teli» 
Toldy.) 

kietlen: a kyetlemben mennaval éltetem üketh 283. iővec 
ez kyetlenben 665. és pleonastice: kifuta a kietlen pusztába 83. 
(kietlen solitudo, eremus, vastitudo MA. — Codexeinkben «kietlen» 
szó még túlnyomó használatú a szlávtól kölcsönzött puszta ellené
ben, mely az Ehr. c-ben éppen nem s a régi bibliafordításban is 
csak a pleonastikus «puszta kietlen» összeköttetésben fordul elő. 
A Peer codexben sűrűn egymásután keyetlen (67. 73. 95. 103. 109. 
111. 112. stb.) s közben egyszer «puzta» 86. 

elkilömleni: mü tölönc elkilőmlöttec 620. (értelme: a 
nobis separati). 

15* 
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kísztet: gakorta való kiztethnec miatta romába mene 611. 
ö kiztethenec engedvén 619. (kisztem instigo, impello M. A.) 

kór, kórul, kórság : a lelök keesz volna, de a test koor 
174. őzvegec, aruac, kooroc, fogloc 415. (így még 444.481. 525.1.) 
megcorul 15. (a 250. 1. megbetegűl); lelőknec mindőn corsagat 
megvigazt'a 15. olatanoc mint a hideg corsagot szenvedőé 21. 
(így még 98. 443. 540. 703. (Dobai Andrásnál: Kórbeteg voltom
ban meglátogatátok RMK. II. 147.) 

megkörnyékez: Engomet megkörniközenec soc ebec 1. 
az értelmet megkőrneközi malaztnac erős kőfalával 25. megkör
niközenec engomet a halalnac keserűséges sereimi 97. így még a 
207. 233. 252. 308. 309. 318. 586. 678. 1. (a Münch. c-ben még 
ezt is teszi: «környűlmetélni»: mi vtan betelíesettecuolna a' nolc 
napoc hog megkornekeztetnec a' germec 111. 1.) 

kösontő': hol vannac a gongok, a firisoc, a kösöntöc 317. 
(M. A. kössöntyő monile, spinther, halsband, armband; a székelyek
nél : kösöntyű — régi förendű asszony medalliája. Tájszót.) 

követ: Neminemű apatur köuetiuala az apacak feyedel-
meth, hog egget az zizeknec tetemi közzűl nekye adna 477. kö-
uete eg keues időt, auag haladékot 521. mi ielenseget kőuet e 
nemzet (quid generatio ista signum quaerit). Münch. c. 86. kews 
czorda kyt ystennek fya kewuette [postulavit] ew mennyey attya-
nak Ehr. c. 88.) 

köz: maganac köz halath, es kapoztath fözettetvala 535. 
cak eg zoknaba, es egh köz palástba iar vala 539. («vulgaris, 
vilis» MA.) 

közöl: ha cak eg kenere avag eg tik mona volthes ottan a 
szegenökkel kőzlivala 530—1. («legott megosztá a szegényekkel*); 
közlöm cotnmunico ; közlés divisura MA.) 

lakodalom: eleb kellőt volna keresni a penitenciat lako
dalmat, es annac utanna gymölcet venni 672. (itt «poenitentia»-t 
jelent, v. ö. meg-lako-l). 

lakozni: diznonak ez termezetj, hog ő örömesben lako-
zic assarnak förtelmessegebe, honnem.-.. 2. ki en testomet ezi es 
en verőmet izya, ez en bennem es en ű benne lacozom [in me 
manet, et ego in illó] 6. eg puztaba lakozó remete 312. hanan 
lakoztoc a monostorban 407. lakozam a binbe [vitás deditus] tizőn 
őth eztendeig 62. — Eendesen csak a«habitare» értelemmel hasz-
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nálja codexünk, mint az említett két helyen s még a 419.470. 583. 
586. 607. 618. 662. 1. Az Ehr. codexben a «commorari» (60. 1.) 
«morari» (18. 1.) «habitare» 36. 129. 1.) értelmen kivűl még más 
jelentésben is előfordul; mint: lakozak mend az negyuen napon 
yndolattlan (stetit immobilis per totam quadragesimam) 27. my-
koron ymadsagban alázatost lakoznának (cum orationi humiliter 
insisterent) 133. 

leütni: lásd meg uram tálam ammü zarandokonc 591. mi-
coron a tömlocz tartoc a tomlőezbe lattanáé volna, tahat az 5 
testet halva megleleec 638. és a 17. lapon: őróc halalt soha nem 
lat [soha meg nem hal]. (A két első mondatban a «lát» ige «néz» 
helyett áll.) 

lelkes: 0 emböroc 0 lelkösőc 191—5. más codexben is 
{pl. Bécsi c. 318.) «állat» jelentéssel; úgylátszik a latin animál 
fordítása. 

maga, demaga: Találóan nevezi Toldy e szót a kötő
szók Proteusának; magában a Nádor codexben is a legkülönfélébb 
jelentési árnyéklatokban fordul elő; így: nem io a fiaknac keneret 
vennie es vetni az ebeknec, De maga kel bankodnioc, es zegön-
kódniöc, mert . . . [«hanem r] 5. a pokolban poganoknac kennok 
igon nag, es vegezhetetlen, demaga [mégis] a kerezt'enöknec ken-
noknal naggal kisseb 69. Demaga [azonban] azt 6 tóle nem monga 
vala 145. Maga [noha, jóllehet] gakorta predikallotta vala meg 
nekik, De ma elvégezvén . . . 147. Demaga [pedig] mondom ty-
nektöc 159. Atyám ha lehethsegős mennonel en rólam e ken De
maga [mindazonáltal] nem ug miképpen en akarom, de miképpen 
te 172. Micoron demaga Ciriacus papa elmene [beatus igitur Ciri-
acus Leg. Aur.] 468. — Az idézett helyeken kivűl még a 21. 34. 
56. 70. 115. 148. 152. 166. 170. 202. 264. 305. 371. 408. 415. 
445. 455. 472. 475. 485. 487. 494. 507. 511. 512. 535. 539. 570. 
571. 580. 588. 592. lapokon, még pedig, ha a példák többségét 
tekintjük, igazat kell adnunk a Nagyszótárnak, mely szerint a 
maga inkább «noha, ámbár, jóllehet)), — a demaga pedig «mégis, 
mindazáltal)) értelemben használtatik. — A maga szó az ellentét
mutató meg-nek (e h. megé) mélyhangú mása (1. MUgSz. 680. sz.). 

wiagaszt: valaki ménével nagobban ez velagban felma-
gaztatik, anneual nagobban esic 336. o erdemenec miatta az 
őrök őrömbe felmagaztassonc 491. mikoron ö lelkében felmagaz-
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tot volna 495.— A Bécsi codexben a «canticum trium puerorum»-
ban (prof. Dan.) a 131—2. lapon igen sokszor: felmagasztassatoc 
ötét őröcke [superexaltate eum in saecula] fordul elő; így Münch. 
c, 190. is, továbbá Ehr. c. 77. Érdy 55. Winkl. 38. sz. Marg. élo 

131. Corn. c. 100. sz. Dom. él. 284. Nagysz. 285. Peer 226. 
Kriza 83. Régebben tehát még magasztat volt a mai magasztal 
helyett használatban; ez utóbbi alakot csak ritkán találjuk, mint 
pl. Döbr. c. 48. 188. 197. Góry c. 30. Ehr. c. 30. 35. s magában a 
Nádor-codexben is : fel magaztallak 697. 1. 

magyarság : ez babillonnac magarsaga galazat 66. (((ma
gyarázat, értelem, jelentésű; szintígy pl. Kat. v. leg. 532. s gyak
ran az Érdy c-ben; MA.-nél már: ungarismus, gens hungarica; 
ma is hallható az egyházi szószékekről:... , melynek betű szerint 
való magyarsága a következő). 

marha: marhaual beuŐ3 308. soc marhám vagon nekőm 
449. hiwsagos marhac 680; így még a 341. 402. 409. 412. 413. L 
(A régi nyelv egyik legközönségesebb szava «vagyon, jószágw je
lentéssel; MA. «res, substantia, peculium, possesio, bona, opes, 
grex, armentum, merx». — Arany János is szépen használja a 
Buda hal.-ban: Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar, En
geszteli önként becses marháival. II . én. 28. str.) 

méltói-tat: meltoltassec megmutatni 430. meltoltatnec 
nekőd bekeseg adni 440. meltolna 6 neki meg ielőnteni 612. igaz 
hitbe meltoltassec te miattad meg erösűmi 628. meltoltassec meg 
hallani 655. (A Bécsic. ben: méltóinál engemet esmérnéd4; Ehr. 
c-ben mindkét alakban: meltol 7. meltoltat 68. 75; Tih. c. 23. 
meltoltassec ergalmassagot tennie; sz. Marg. él. 44. kery vala, 
hog meltolnaya neky meg mut&tny; Göm. c 60. meltoltassal; 
Winkl. c 358. meltholtassek zerettny; Nagysz. c. 131. erdemed 
miat nekom meltoltatya.) 

mennygörgő: ammengőrgo [ — mennykő] megűte 515. 
met: lábait elmetűttek (elmetsz- még 567. 632. 1.). 
mevet: lezen gűlesego3, angalocnac vtalatos, es embőroc-

nec mővete 126. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol mövetse-
gőt, nekiktol tal mosadeccal való "ötözest 588. (V. ö. zoluan es 
halgatuan meuettre ingerlő bezedeket Vitk. c 34. — mevetség ridi-
culum MA.) 

monnó: az sereim igenlő lenne monno kennanac 155. 
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monno keze vas zeggel által veresseek 247. legön halalokes monno 
felnee egh 349. («mindkét»; más codexekben sem ritka; néha 
ragozva, pl. haggatoc monnot nőni az aratasiglan Münch. c. 38. 
Valanac kedeg monnoc igazic 107. Minem vezethet vac vakot, 
nemde monnan a' verembe esnec é 121. Ha kedeg a' vac a' vakot 
vezetendi.. monnaic a' verembe esic 42.). 

múl, mulat: ha valaki ez velagba mulatta volna ideiét 
55. 57. te parancolatodnac vtaat el nem multam 172. 5 nekic 
maradót az őroksegh kiuel banatt'okat el mulatt'ac 319. ezt te 
mind elmulattad 330. ymadsagokat elmulatny 693. (Ehr. c-ben : 
ew kegyeg nagy vigy arcaual el mulikuala [pertransibat] 3 ; — 
Münch. c.: latuan Ötét elmula [praeterivit] 134. kic eleue mulnac 
vala [praeteribant] 154. 1.; Pázmány : Hogy több dolgokat hallga
tással elmúlassak Kai. 191.) 

mu/nhálódih: mire munkalottal en hozyam 411. (((fá
radtál*). 

Tiásfa: hol vannac a gőngoc, a firisoc, anasfac 317. (násfa 
inauris MA.; Batizinál: Kivon egy szép násfát [diadema] és az 
Rebekának szépen felfiggeszté leány homlokára EMK. II, 116. 
Szilády Áron szerint, u. o. 398. 1., a násfa eredetileg jelenthette 
azon lóggó ékességet, mely a nyakbavetőről függött; ezt a függőt 
vagy ehhez hasonlót viseltek később férfi és női süvegek mellett 
s mint ilyen is násfa [diadema, armilla ?] vagy függő név alatt 
ismeretes). 

Jiy áj'ashodás: latvan mindenkinec nayaskodasat, es lelki 
io sandokat, codalia vala o eletoket 404. mindőn ug boytol mint 
ő akaria, hog ne legén az akaratnac dagalos nayaskodasa (ne fiat 
conversatio contumax voluntitis Leg. Aur.) De tulaydon acaratt'a-
nac zabadsagabol 408. tanohon tegöd a baráti regulára, es naias-
codásra 420. io nayascodasnak, es alázatosságnak, es zeretetnec 
miatta iuthat kiki mind ezocre 436. — Az Ehr. codexben : zyubely 
nyayassag (cordis conversatio) 125. nyayassagnak zokasa (conver-
sandi modus) 135. nyayaskodny (conversari) 133. 

Jlékih, Jiílcih: es erzene vala, es nekic mit adnac abban 
viseli vala 152. nemeíec lábbal nomodvan, nekic kézzel ütet ver-
uen 260. Nekik ütet keresic vala kentol való feltogbe Nikic penz-
nec való orűltogben 545. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol 
mővetsegőt, nekiktol tal mosadeccal való őtőzest 588. —Deák 
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Farkas szerint, Nyőr I, 322. Marosszéken még e század köze
pén is hallható volt a nékik szó «némelyek, néhányan* jelen
tésben). 

nehezei: nehezelven hog a tolvaynak zolna, igön meg-
kezde nehezülni 270—1. (Thewr. c-ben: hyzem welem nem nehe-
zwlz 285. 1. Istvánfinál: Mi házasságunkért rejánk nehezeinek 
RMK. II , 40); Biai Gáspárnál: Igen kezde az királyra o nehezelni 
u. o. 252. 1.; — nehezellem graviter fero, aegre fero, indigne fero; 
neheztelem aegre fero, moleste fero; nehezülni aggravari, ingra-
vescere MA.). 

Jiyüjii: nűni kezde az ő ven feyen való hayat 593. núi 
hayat 595. 

országol: halálának utána vizi o lelket aminei'inei bodog-
sagba, holot a cristossal, es a bodog ziz mariaual . . . . orzagol-
nac mind őröckol Őrocke 133. Valaki istennek zolgal orzagl vg 
mint orozlan [qui servit Deo, regnat ut leo] 134. meg mőuetic-
vala, miképpen orzaglani akart 245. (Vr isten orzagl óraitok Syon-
nuc hegen matol foguan es orőkiglen Bécsi c. 251. Nabuhodonozor 
orzagluala Ninivenec nag varosában Bécsi c. 11. a cristossal orza-
gol őrocke Nagysz. c. 291. Arany J.-nál is : szeliden országol hunok 
erős népén Bud. hal. 1, 6). 

ottogofi: vitessec az hegre, es ottogon megfezittessck 247. 
(a Winkl. c-ben e helyt «ottogyan» ; Toldy «legott* szóval magya
rázza, pedig egyszerűen csak «ottan» [ibidem]. V. ö. zent ferenc 
boczata fráter Bernaldot Bolonnyaba hogy ottogyel [ibidem] ter-
remtene gyemewlczewt ystennek Ehr. c 20. mykoron yutottuolna 
phetrom hegyenek nemynemew varában Es tehát ottegyal zolgal-
tatikual vy vytessegnek nagy tyztessege u. o. 36. Kriza, Vadr. 
szótárában: ottogyon, ittégyén — oii, itt, azon v. ezen a helyen; 
ottogyori — oüan Tájsz.; «mán ottogyan [ottan] van a nyujtópadon» 
Nyőr VI, 466. 

Örökség : eg karhozot embörnec konuezese töb lenne hon
nem mind a nag tengörnec zamtalan vize, az örőksegnec vegez-
hetetlen voltáért 103. («örökkévalóság)).—Bécsi c-ben őröckol 
való örökségben [in perpetuas aeternitates] 166. 

ÖSZtÖvérít: Nem cak bőytokkel, De egeb gottrelmekel ees 
testet őzthőueritiuala 536. (Ehr. c 72. syralmassagokual magát 
ewztewuereytetteuolna [lacrimis se macerando]). 
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paraszt: nem akarya vala bog parazt [tudatlan, járatlan] 
nirne el ő hayat 410. 

pippáma : sóba semmi kórságába pipparnara nem fek-
zicvala 540. — E szót a Nagysz. is idézi codexünkból s azt 
mondja róla, hogy beteg ember párnáját jelenti (?). 

rágahrnasság : «a zolas bynei» közt van a 690. lapon, 
nyilván «rágalom» jelentéssel. A Nagysz. is idóziaGóry codexből; 
előfordul még Tinódinál i s : az rágalmassággal ti ne gondoljatok 
(EMK. III, 282. 1.). 

rewiíll: látván ludas, bog karbozoth volna, Penitentiara 
rémülvén [penitentia ductus] meg ada a sido papi feyedelmeknek 
a barmicz pénzt 211. iregsegre- reműlenec 144. (V. ö. Iesus irgal-
massagra remőle Winkl. c 293. haragra remölveenErdy c. 216.— 
myndent penitenciara remöytene Erdy c. 208. V. ö. MUgSz. 699. sz.) 

rokon: zeressed rokonidat (diliges proximum tuum Leg. 
Aur.) mikepgen ten magadat, Felele az angal Ez embor ó rokoni 
kőzöth ioth mivelkodofc 675. (Az Ehr. c-ben is : rokontokat zere-
setek 58; ew rokony [parentes eius] 99; ezenfelül: en eletemnek 
yewuendew ydeyt rokomban megyelente [in proximo revelaverit] 
141. Münch. c-ben is : ime vrnac angala állott rokon azoc mellet 
[stetit iuxta illos] 110. mennetec a 'rokon falucba 73. a' falucba 
mellec rokon vadnac [quse circa sünt] 129. 

BÓmaság : «római birodalom» 590. 625. 646. (V. ö. So-
mogsag es zalassag Erdy c 496; ma is Nyírség, If olyság, Ba
konyság stb.; 1. Nyőr I, 345—9.) 

rögpor: miképpen az verofenben ki az ablaconbeio az rög 
por meg tetzic, es meg laccic, Ezonkeppen.. . 22. (jelentése ((por
szem)) ; szótáraink nem említik; MA.-nél csak rög: gleba, glebula, 
glarea; — v. ö. a «röggé porrá teszem» kifej.). 

sáfárlaibi: zerette elsafarlani emboroknec 677. A Leg. 
Aur.-ban: sed hominibus indigentibus dispensanda dilexit. Toldy 
belyes megjegyzése szerint itt a sáfár «dispensator» szó zavarta 
meg a szó szerint fordítót, ki azt «elosztogatni)) helyett írta [sá-
fárloc = dispenso, ich verwalte MA.; ellenben: dispenso = sáfárlok, 
ki-osztogatoml. — A «sáfár» szó egyébként szláv kölcsön vétel 
(safar, lengy. szafarz — NyK. VI, 313); a Münch. c -ben: saphar 
(procurator) 50. 125. és folnag (villicus), folnagkodat (villicatio) 
148. 1. fordul elő. 
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satkanas «ördög» helyett van a 149. 153. 165. 168. 176. 
stb. lapokon (sathan 112.); de az «ördög» szó is gyakori s aman
nál még többször fordul elő. 

sebességes: sebössegös tűz 77. 86. 87. — A pokol tüzéről 
mondatik, s annyi mint: gyorsan elharapódzó, vagy Szilády sze
rint a tűznek élét, a lángnak lobogó tetejét jelenti (1. EMK. I, 
312.jegyz.). 

sebhetiJc: oltári zentseghöz annera sebhetie vala, hog 
micoron . . . . 541. (Kitka szó a régi nyelvben is ; származik a seb 
szótól, mely — mint a «sebten, sebtében*) alakokból kitűnik, ige 
is volt régente «impetere» jelentéssel; v. ö. MUgSz. 343. sz.) 

segédség : te benned vagon mindon segedseg 30. mindön 
zömöc neznec te segedsegődre 177; így még a 189. 448.490.685. 
700. 703. 1. — és : segedsegős 656. 1. 

seng ; a földről keth sengel (cubitu Leg. Aur.) felyeb all 
661. a föltol fel alván három sengel 667. 

senyvedek: ez iletenöknec senvedeke bidos dohos 96. 
(«putredo» ; senyvedőé «putresco, ranceo» MA.). 

sephesültetik: en testöm sephesültetic, es göttretic 703. 
(Legritkább alakok egyike a seb vulnus szótól; gyakrabban fordul 
elő sebhet- vulnerare, sebhet-ik, sebhed- v. sebhiid- vulnerari, sauciari, 
pl. nehezen zepphetyk [vulneraturj ystennek zolgaya Ehr. c. 50. 
az poclos vala meg zephewt [erat ulceratus] u. o. 103. emleköziel 
the zamtalan sebeidnek soksagarol kykkel feiedtol fogwan labyd 
talpayglan megh sephöttel Winkl. c. 256; sephőssed megh een 
zywemeth Winkl. c. 259. kemény zywem meg sephÖ3sed Thewr. c. 
288.; a sebhed Deák Farkas szerint Nyőr I, 323. a székelyeknél 
ma is hétköznapi szó.) 

sérés : fog serest kit zenvettel zületesedcoron fogat kivon
tatvan 489. azért zolgalyonc zent Apalin azzonnak, hog Ö erde-
menec miatta fog serestől, fő serestől megzabadulonc 490. (Winkl. 
c-ben i s : sereimnek ees seresnek nagsagath zenvedeel 256. 1.) 

sérszik: eg kis calah zallal [Toldy szerint: csalánszál, 
talán inkább: kalászszál] incab serzic honnem az egez embört 
nag bottal űtnec 98. (a beteg ember sebeiről; — a Münch. c-ben 
i s : ki nappal iar nem serzicmeg, Ha kedeg eyel iarand meg-
serzic 193.). 
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sohoril: langa [a pokolé] olan mint a kenkőnec langa, sirű 
sokoru kökorü, es igönbidős 80. (? ?) 

SOporla: a templomnac soporlaya ketté zacada 291. im 
templomnac soporlaha le zacada 292. (így a Winkl. c. 224. 1. is. 
Jelentése : kárpit; eredete homályos). 

szakaszt: futtába ördög nakat zakazta 652. (ma csak a 
«nyakát szegi» kifejezés használatos). 

SZaráncloJcság : megtökellettec volna Ö testen mindön 
nehessegők, mindön vtalatossagoc, es mindön zarandoksagoc, 
mindön lankatsagoc 289—290. (így a Winkl. c. 223. lapján is, 
úgy látszik «bújdosás» értelemben). 

szellet: valakic ö testet illeticvala, legottan . . . gonoz zel-
lettöl megzabadulnak vala 599. (E szó a Münch. c-ben nemcsak 
rossz, hanem jó szellem kifejezésére is szolgál; így:fertezete3 zellet 
[immundus spiritus] 72. — másutt: En lelkem íelmagaztaHa vrat 
es en zelletem vigadót [et exultavit spiritus meus] 109. scent zel-
letben kereztel meg tűtöket 113.) 

szemérem : meí nagy zemerom tynektöc Hog eg ördön
gös görög azzoniallat tytöketh mind meg göz 643—4. (E szó 
«szégyen» értelemben még a XVI. sz. végén is gyakori; sőt Zalá
ban ma is mondják; pl. tessíc rakjon a szájába, éégessén; ennyi 
ném szemérem NyŐr III, 466 1.) 

szepeg és: a sirasbavalo zepegest, es fohazkodasokat tezen 
vala 541. (Ehr. c-ben: gyakortaualo zypegesek [frequentes sin-
gultus] 65. de az ázzon keserewseges zypegesekuel belteluen 162. 
(Deák Farkas szerint, Nyőr I, 323. «a zokogásnál kisebb foko
zatú sírás (különösen a gyermekeknél) s a székelyeknél ismert 
szó»). 

szer: ugan azon zerrel [ugyanazon módon] nekys tiztös-
seggel innep lenne 477. ez zerrel [ily módon] el vala 577. mire 
hog engomet ez zerent megzomorítottal 594. mizerrel orzagat 
hagga ő tőle tanacot kerde 615. ez zerent ö kiztethenec enged
vén 619. ez zerrel tön ymadsagot 631. mizerrel elth legon az 
edö^ iesusnac ő edös zileye 683; — a 636. lapon: elős vasocbol 
alkotót zerfc [készüléket, eszközt] cenaltata; eghazi zer 616. 654. 
az fráter megielőnte neki az dolognac zeret [rendjét, folya
matát] 482. — Az Ehr. c-ben : mend zeruel (per ordinem) 52. 
zeret zereuel (seriem per ordinem) 53. kyk tanoytnac ezkeppen 
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zeruel elnye (quae docet sic et sic ordinate vivere) 107. ez zeruel 
(hac vice) 35. yly zerrel (sic) 142. zerbezed (história) 132. 

szerez: istennec hasonlatosságára zerzettettem 316; Ő 
kepére zerzöt 323. (e két mondatban: factus in similitudinem 
Dei) vele barátságot zerzöt [kötött] 59. meg kemenült ziuet 
tőredelmessegre, es gonasra zerzi [készíti elő, praeparat] 42 ; 
mennetőc el atkoztac az öroc tűzbe, ki meg vagon zerezven ördög-
nec, es Ö angalinac [paratus est] 100. Jay vezic azoknac kiknec 
zerezven vagon fergeknec mardosasa, tüznec égetése 108. es hog 
mind ezek meg zereztetnenec att'-it rea kére meeg őmmaga atta-
ual megkereztolkodec, es az ziz miként parancolt vala mind meg 
zerzek, Ursolanac atia mindönt, mivel ü leana, es ü társaság béli 
vitezőc zizekis zikkösők valanak meg zerze 457-8. az Ö zolgai tiz 
nömős ziz, kiket zerzőfc vala neki [rendelt] lábaihoz esenec 498. 
veged a coronat ki teneköd őrőcke megvagon zerezuen 524. neki 
ielős zerzöth zolgaloya vala [szerződött, fogadott] 542. Nem 
hallottatokee minemű ken a kereztienök ellen szerzettetöt [ren
deltetett] 546. fűi nem hallotta, sem embörnec ziueben nem 
zallot mit vr isten megzerzőt az ő zeretöynec [quas proeparavit] 
548. a zerzöt [rendelt] napra a cazar űtet eleibe hozata 559. 
kére a dolgosocat kik ezt zerzik vala [teszik, cselekszik] 566. 
kerőc három napi időth hog magamat hozza zerezhessem [ut me 
valeam praeparare Leg. Aur.) 579. külön hazat zereztethe (consti-
tuit Leg. Aur.) az ö aytoia előth 587. miglen ö neki zerzenek 
coporsot (operati sünt Leg. Aur.) 600. zerezd meg [hozd rendbe] 
zivednec hazat 615. zent eghazi zerrel mindőn neművel nag beu-
seggel zerze [ellátá a templomot] 616. — (V. ö. zerze magát zent 
attyaual bezelleny [proposuit cum s. patre tractare] Ehr. c. 37 ; 
zerze [ordinavit] 38. zerzenek haylekot [tugurium construxerunt] 
39. zerzete kenerekett az aztalokra [iussit panes praeparari] 75. 
azhoc legottan zerzenek eledelt [paraverunt] 99. — M. A. szótárá
ban: szerzóc facio, condo, fingó, conficio, comparo; szerzec com-
pono, comparo; szerzőm instituo, constituo). 

szerzés : isteni zerzesnec miatta tugga vala isten hog Ö 
eghazanac iovendo paztora lenne 169. iuta a varosba, es isteni 
zerzesből ottan az eghazhoz mene 418. ilen zerzes alat (ea tamen 
conditione Leg. Aur.) 456. yfyu ez zerzest örömest hallá 457. kezde 
tanittani zent Apalin azzont filosofiara azaz, bőlcesegre, es levél 
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zerzesre [levélírásra] 493. malazthra való nem zerzes [készü
let] 692. 

szerhözni : ayetatossaghoz ol igon zerkozot vala hog 
mindon napon böytől vala 534. mit tegec, ki zerkoztem a gonoz-
nembelihöz 556. — (V. ö. sok emberektewl zerkeztetet [multis 
comitantibus hominibus] Ehr. c. 60.) 

SZÓI: akarze zolnod eg lelki fráterrel 434. kezde kedeg neki 
zolni a menorzagnac bodogsagarol 436. acartalac veled zolnom 
441. ne tortennec neköm zolni az ö zaiaual, kivel o urat megtagatta 
554. Ten zot az apatur 482. [v. ö. ton nekic bezedöth 167.]; ol 
tekelletosseggel zol vala, hog 687. — (Ezen példákból látható, 
hogy ámbár a beszéd [szláv beseda] szót codexünk is sűrűen hasz
nálja, még sem vergődhetett e korban még teljes általánosságra). 

szolga szóval fordítja codexirónk sz. Elek életében (576.1.) 
az «arany legenda» puer szavát; ma is széltiben mondják: mi kell 
édes szolgám (fiam, gyermekem) ? 

taglás : a nag kennac, es taglasnac miatta feye ala teve 6 
kezeth 563-4. — (taglás fustigatio, flagellatio M. A. — néhol 
hallható ma is «megver, eldönget» jelentésben, pl. jól eltagolták). 

tanács : ada őrizni Peladius fö tanac [tanácsos] hazába 
622. 0 cazar te, es atte tanachid vattoc mind elmetőc nekil 644. 
(ez utóbbi lapon tanácsozó is van; tanács v. tanálcs jelentett a 
régi nyelvben is «consilium»-ot, de ezenfelül még «consultatio»-t 
i s ; pl. Tahat Ozyas a' tanalc mégvégezuen Bécsi c. 22. adjuk 
emlékezetre, hogy mi egyaránt való elvégezett tanácsból Sajó-
Szentp. végz. — és «consiliarius»-t is, mint codexünkben; pl. Mi 
Gergely Deák főbiró, esküttek és minden tanácsok, polgárok. 
Sajő-Szentp. végz. — végre még «senatus»-t, mint ma is). 

tanúi: Semmit nem feleize erre, mith ezok te elle-
nöd tanulnac 205. — (A Winkl. c. megfelelő helyén (173. 1.): 
byzonyoythnak; ellenben a Münch. c. 66. 1. szintén: ezec te elle
ned tanolnac; mellet latot es hallót azt tanolía [quod vidit et 
andivit, hoc testatur] 174; mint a tanú (testis) származéka össze 
nem zavarandó a «tanúl» discere, erededileg «assuescere» szóval; 
MUgSz. 197. sz.) 

tanúság : immár lezon tanúság arról miképpen esmér
heti meg embör azt ha meltan iarul ezzentsegnec vételére auag 
nem 33-4. — micoron immár a germőc ezos volna, adac űtet 
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tanúságra 577. micoron a tanúságban tudomananac miatta vera-
goznee . . . . 578. — (tanúság doctrina, stúdium, eruditio M. A. 
— Fehérmegyében ma is tanúság a. m. tudomány Nyör X, 188 1.) 

társalkodik: felül megmondot pispöckel az zizeknec 
eleibe ioue isteni ielőnetbol veloc tarsolkodec, es martiromsagot 
zenvede egenbe mind ezok ózue tarsolkodvan terenec colonna 
fele (se iunxerunt Leg. Aur.) 473. 

tegétlen : 0 naualassagos test, ki eyte ekképpen le tegodet 
kit ez velag tegetlen megkazdagitottvala 314. micoron teneköd 
tegetlen mosoíogvala ez velagi calardsag 327. — (tegetlen nuper, 
neulich M. A. — Előfordul a régi nyelvben még tege, tegetten, tegit-
len, tegnap alakokban 1. NyKözl. III, 349.; ma is tegént Dunán 
túl, Nyör V, 229. tögöd az Ormánságban Ny. II, 473. tegént 
[hibásan tegént-nek irva] és tegét a Tájszótárban; tege tegnap, szé

kely szó. ü . o.; — v. ö. MügSz. 208. sz.) 
tekéi, tökéli: be mene iudasba sathanas hog a gondolth 

álnokságot hamarban megtokelleneie 165. istennek mindőn mon
dása, es parancolatt'a megtökellettec volna ó testen 289. ki keze-
ritte tegodet megfogni ammit el nem tekelhecz 555. — (A régi 
nyelv egyik leggyakoribb szava; megtökéllem destino ; perficio, per-
fectum reddo, praesto M. A.) 

temérdek: temerdők vas zeggel zeghezek a kereztfahoz 
257. a zegek nem voltac elÖ3ec hanem temerdököc 258. a zegec 
ol temerdőc valanac . . . 261. (temerdec crassus, item : gravida MA.) 

megtetfii.- a veresegnec iele meg tetőt 674. — (a tetszik 
ige tőszava; más codexekben sem ritka (pl. Müneh. c. 59. 106. 
Winkl. c. 227. Nagysz. c. 295. stb.) 

testes : Tudacoznac nemelec azon, hog ha a pokolbeli tüz 
legén ugyan testos es velagos avag nem 79. a pocolnac tüze testos 
es illethheto u. o. —• (testes corporeus; corpulentus M. A). 

tévelyg : Es ha mind tevölgendnec te benned en soha nem 
tevSlgok 169. — (A Winkl. c. megfelelő helyén 153. 1. szintén így. 
V. ö. sot ha mend meggonozbodandnac te benned [et si omnes 
scandalizati fuerint in te] Münch. c. 64.) 

tiloszik: azért nem tilovek meg a vezedelmnec fia ő 
gonoz, es alnoc zandocarol 155. (v. ö. MUgSz. 226. sz., továbbá 
Nyör II. 347. és Mátyás Flór.: Magy. Nytud. II . füz. 47. 73.) 

tisztesít: 6 zenth testóket. . . nag kilőmb kilómb codac-
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kai vristen meg tiztosithe 657. — (Münch. c-ben is : tizteseitem 
en at'amat [honorifico patrem meuml 188. 1.) 

titoh: felmene titoc hazában 487. — (Bécsi c-ben : alkota 
maganac titk hailakat 26. mentől gonozb titk alsagit [machina-
tiones eius pessimas] 65. ki menenec a'titk aiton 169. az nagy 
tytok ydőnek alatta Érdy c 41 kyuan tudny reythet awagy tytok 
dolgokat Weszpr. c 125.) 

továbbá: mert pocolba valamel zomelec mennec, touabba 
nincen ö nekic valtsagnac remensege 335. touabba engömet nem 
lacz 558. — Bécsi c-ben szintígy: en touabba nem engedec 
főidőn lakozókra [ego non parcam ultra super habitantes ter-
ram] 310.) 

törlejtő: kiről codalcodic iras tőrleyte mestőr 67. (v. ö. 
megielonti iras magarazo mestőr 122.) . . . kiről ugmond vers tőr-
leytő mester 134. (így az utóbbi hely a Góry c 7. lapján is. — A 
Bécsiben: a pagimentomon ki Smaragdus es Perimis kőuel tőrleite-
tét uala [super pavimentum emaragdino et pario stratum lapide], 
48. ő teuöiő remenkedet a' torleitetbe (speravit in figmento nctor 
eius) 273. Vessed azt a' tőrleitőbe [proiice illud ad statuarium] 
311. kyralne azonnak zepsegerewl huzu zerbezedet tewrlewyte 
Ehr. c 122. Nagy vyadalth vélek twrletenek Szabács viad. 62. s. 
— s mindezekről így beszéllek Es imilyen szörzést törlíttek Kat. 
v. leg. 1458. s. — törlített irás Debr. c 159. — Mind ezen példák 
szerint a törlejt szó értelme: szerez, alkot, készít). 

tőr : zent Petor kiueue töret Monda haath tőrrel vy ionc . . . . 
monda neki iesus Téged be tőrödet hiuelebe 188. iőttetok mikép
pen tolvayra tőrockel 191. a tőr feyeuel itik vala ütet 250-1. a 
nak vago fel veue az ő tőrét, es eg vágassál el vaga nakath 524. 
a tornec illetése feyet testétől el valazta 628. előtte fenos tőrrel 
(gladio Leg. Aur.) megenvala 669. — Ellenben: legottan tőrrel 
által űttethe 652. — Előfordul azonban a kard szó is a 195. 
lapon. — Az Ehr. c-ben kard még nincsen, mindig csak tőr; pl. 
nem palczelual ewltewztetuen augy tewruel [non lorica succinctus 
vei gladio] 147. kergetegnek kezeben tewr [gladius in manu furiosi] 
93.]; a Bécsi és Münch.-ben is mindig tőr; pl. Nem iőttem bekese-
get ereztenem főidre de tőrt Münch. c 32. — másrészt: monnal 
tőr flaqueus] iő mendeneknéc kőzicbe 160). 

tőzsér: 0 Judas alnoc mestőr, es tőseer 156. o gonoz 
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toseer Judas 212. — így a Winkl. c. megfelelő helyein is (145. é& 
178. 1.); tösér negotiator, mercator MA. 

tíír: magát nem thúrheti uala nag sirastol 541. V. ö. Nem 
tűrnek egy püspökséggel vagy apátsággal [nem elégszenek meg] 
Telegdi, Préd. 647. — V. ö. MUgSz. 203. és 249. sz. 

urság, wroz, urv: ursagot tőttel meg vrozuan népek-
nec alamisnaiat 212—3. Ne akaryatoc kencezni magatoknac ken-
ceth földon, Holot az uruoc ki assaac, es el vrozzaac 497. — 
(Sokkal gyakoribb codexünkben a tolvaj szó, pl. 191. 228. 246. 
271. 284. 295. stb., mely eredeti magyar szó (MügSz. 231. sz.), 
míg ellenben urv, orv a törökből került. MA. szót.-ban; orv fur, 
furax; ellenben tolvay praedo, latro. Codexünkben is meg van a 
kettő külömböztetve egymástól; így: a barrabas vala tolvai (latro) 
228. a tolvaiokat eggiket job felöl, Masicat bal felől fezitven 263.; 
a 271. 284. 295. lapon előforduló tolvaj szó is a keresztre feszített 
jobb latorra vonatkozik. V. ö. nemykoron yennekuala toluayok 
kenerett kyk embereket megtoluayolnakuala [veniebant latron es 
pro pane, qui exspoliabant homines] Ehr. c. 104. attyamfyay 
toluayok yewyetek hozank [fratres latrones venite ad nos] 105. — 
A külömbség mindazáltal nem valami éles a régiek nyelvében 
sem). 

út: immár neged úttal [negyed ízben] 484. ma már 
kevésbbé használatos. 

üresség: üressegöth nem hagot volna ő nekic tanalcz 
gütteni 148. keres vala űressegőt miképpen adnaia nekic űtet 154. 
— (üresség inanitas, vacuitas; otium MA.) 

vajúdni : kinekil vayonni kezdnec azok . . . [quibus ege-
bunt hi, q u i . . . Leg. Aur. —; az Ers. codexben e helyt: vajodni] 
550. (MA. szótárában csak : vajúdni languescere, vajutt elfonnyat, 
syntecticus; tenuatus, languidug, subleetus, morbidus, strigosus. —• 
Baranyai Pálnál: megvajudt vala királyfi éhséggel; Balassánál: 
Vajudt tagjaimat hogy mivel fedezem? EMK. I I ; 267. ós 470. L). 

vallani: bint val benne 1. nagob dicősegőt nem valhat-
nac 31. erdőmőt val 56. kit (részegséget) valaki val, ez Ömmagat 
nem valia 125. mire acarod e pénzt elvennöd kit bynnekil nem 
valhacz 162. binth vallottam 210. bint vallaz 238 mű igazan tete-
menőnkert valoc ez kent 269. ime en drágalátos aiíam mit valloc 
te nemzetidtől 282. martiromsagot válla 460. 464. malasztot 
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vallotvala 467. válla az orzagot 617. meg esmerőd mi viadalonk-
nac erős vallasath (habitum) 624. — a vall ige ezen «habere», 
jelentésben gyakori más nyelvemlékeinkben is ; legérdekesebbek az 
Ehr. codexbeli példák: zent fferench vallót tyzenket tarsot [habuit 
sociosj 1. vylag nem vallót oly czudalatos embereket [non habuit] 
1. arold el mendenedett, kyket vallaz [quae habes] 6. tyztessegben 
vallatykuala [in veneratione habebatur] 36. honnatt vallónk teget 
[unde te habemus] 18.) 

változni: ha meg valtozhatnac kencel, auag ez velagi 
aiandekockal [ha megválthatnák] 335. (A Kat. v. leg.-ban is : itt 
mindentek áldozjék, És attul senki ne változzék (ne váltsa meg 
magát) 1536-7. s. — Bogátmái: Töröktől aranyat vitéz felvivé, 
De monda: változna (felváltaná), más pénzt keresne. Az nagy 
Castriot. 4. r. — Molnár György feleségét, az ki 450 forinton vál
tozott ki. E. Magy. Nyelveml. III, 372. 1.) 

váltság : o meí igőn bodogtalan váltság valaztani az 
örőc kent 107. iay enneköm zerető fiam, minemű váltságot tol ez 
napon, mert ime adatec neköm zolga az vrert, taneytvan a mestő-
rert 363. — (Az első helyen «választása, a másodikon «csere» 
értelme van; de előfordul mai jelentésében is ; mint: nincen valt-
sagnac remensege (a pokolban) 335. V. ö. És őnekik teszen áldo
zatot És ő binéért változatot Kat. v. leg. 1526—7. s.) 

végezet: engomet en vegezetomnec előtte nem lattal (ante 
exitum meum Leg. Aur.) 559. 

vegezhetetlen: vegezhetetlen ken 09. vegezhetetlen 
halai 333. (mindkét helyen «aeternus» jelentéssel). 

vellejt: Eg kicinded nvgodalmnak vtanna esmeg eg kicin-
ded erőth velleythe 359. — értelme : ismét egy kis érőhez jutott, 
— erőt szerzett; a Winkl. c. megfelelő helyén, 92. 1. szintígy. (A 
vév «venni» igéhez tartozó, v. ö. székely vélléget; lásd: Simonyi, 
NyK. XVII, 56.) 

veJierélc: zomiozol nem vizet, sem egebnemü venerekoth 
287. veue a mergöth mint nömős venerekőt, es meg iva 642. — 
Előfordul Ehr. c. 131. i s ; továbbá Münch. c. 62. 101. 105. stb. 
Bécsi c. 182 es en venerekemet [et potum meum]; Jay ki 
venereket ad o barattanac . . . megrezegeituen [vse qui potum dat 
amico . . . ] 272. bort es semmi venereket nem izic (vinum et siceram 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 16 
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non bibét) Münch. c. 107. — Látni való, hogy e szó valami szeszes, 
részegítő ital- félét jelentett). 

verő: micoron lata kezeit verő miat zegekkel által 
zegezni. . . 263. («kalapács» jelentéssel még a 343. 508. 636. 1. — 
MA. szótárában már mindhárom:Térő, pör'óly, kalapács). 

verő: á kenves vernek vereeie 172. es lőn o verey miképpen 
föld[r]e folo cöppeneth veer 178. — (Winkl. c. megfelelő helyén: 
kőnvnek veernek vereeie 155. 1., és : Ion 6 vereie mykeppen földre 
folyó cheppenek veer 159.1.; Münch. c-ben is : es lót 6 vereie 
miképpen, vérnec ceppenete le coroguan a' főidre [et factus est 
sudor ejus, sicut gutta sanguinis decurrentis in terram] 162. 1. — 
MA.-nél: veríték sudor; vö. MUgSz. 606. sz). 

verteiig : immár en zerető fiam latom hog halalodnac 
vtolso horaian ideien vertengez 356. (Ugyanígy Winkl. c. 90 is. 
Teljesen kihalt szó. Igen valószínű, hogy a MUgSz. 951. száma 
alatt kifejtett vBgar — vsgsr — «volvi, circumagi, agitari» alapige 
származéka, t momentán és -ng freq. képzővel; de lehetséges az 
is, hogy az 562. sz. alatti ptg-^r alapigétől való, mint &fórtong [se 
volutare MA.] szónak meglágyult élőhangú mása). 

vesztegel, veszteg ; vezteg lassoc ha iles el iő megzaba-
ditani űtet 286. 288. az calardsag vezteghalgat 312. indvlatlan 
vezteg álla 636, veztegetöc, mert istennec titkon való toruenit 
nem tuggatoc 673. a bőlcnec e zokasa, micoron ninc ideye vez-
tegleni tud 678. zertelen való veztegseg 691. — (veszteg quietus; 
pacate; veszteghalgatás silentium; veszteglek taceo, vesztegség silen-
tium MA. — V. ö. Ének melseges vestegsegeben felkele [in pro-
fundo noctis silentio] Ehr. c. 4. kyk ew paranczyolatyara vezteglenek 
[quae ad eius impérium tacuerunt] 138. műdön mend vezteglétte-
nec volna monda Bécsi c. 38. Es ime léz vezteglo (et ecce eris 
tacens) Münch c. 107. zolasnakees ydeye wagyon westegsegnekees 
Peer c. 96. a veztegseegh tartaas mynd az zerzetnek fundamen
tuma Winkl. c. 127. mind konen el vezteglethetnem halgathatnam, 
de i a y . . . Nagysz. c. 58). 

viadal: mire fúttal el minec előtte a viadal lenne 555. az 
őrdőg esmeg fel kelé a vyadalra 673. — (A kölcsönzött csata és 
harc szók nem fordulnak elő; helyettük van had (pl. 669. 678. 
1.) ós háború (háborúságot [bella Leg. Aur.] kezdenec vele 669.). 

vigaszih, vigaszt: lelöknec mindőn corsagat megvi-
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gazt 'a. . . . a corsagbol ezzent oruossaggal megvigazic 15. (így még 
a 190. 192. 507. 509. 517. 703. 1., «gyógyít*,• illetőleg «gyógyúl» 
jelentéssel; v. Ö. MUgSz. 615. sz. — Nyelvemlékeinkben előkerül 
mind a három ige : gyógyít, vigaszt, orvosol; így pl. mikor meg akar
nám vigaztanom (cum sanare vellem) Bécsi c. 189. a te vereite-
ködnek drágalátos vrvvssaga vigazyon megh Winkl. c. 235. nagy sok 
vakok, santhaak . . . . vygaztatanak meg az zent kyralnak eerdeme 
myat Erdy c. 402. vr isten yohabely teredelmesekett meg vigazt 
ísanat contritos cordel Ehr. c. 72. — az zent kyraal testéének 
előtte meg gyogywltateek Erdy c. 402. gyogeha meg evket sz. 
Marg. él. 138., ugyanígy 140. 142. Jord. c. 293. 638. gyógyul; a 
Nádor-codexben is : gogitassek, gogyhon 703. 1. — Thewr. c. 293. 
en lelkem . . . kegyeus orwos meg orwosollyad, — így a Czech c. 
megfelelő helyén is. — A vigaszik ige is gyakori a nyelvemlékek
ben, sőt még Bátorinál, Komjátinál, Pestinél, Telegdinél is talál
ható. A vigasztal pedig már a régi nyelvben is mai értelmében 
használatos ; pl. megvigaztaltac kiralt (hetificarunt regem) Bécsi 
c. 189. hog megvigaztalnac azocat (ut consolarentur) Münch. c. 193. 

vigydz-ds : monda petornec Ekeppen nem vigazhatale eg 
horaiglan en velem 173. vigazzatoc es ymadkozzatoc (vigilate et 
orate) 174. testéét boytel vigazassal megh öztoueriti vala 588. 
(vigyazoc vigilo, speculor, excubo; v. ö. MUgSz. 616. sz.) 

villdwiodih: minec előtte megvillamodnec (antequam 
illucesceret Leg. Aur.) 574. az Ers. c. megfelelő helyén: megvela-
modnek; a Münch. codexben is : es vilamoduan esmeg iouo a' 
templomba [et diluculo iterum venit] 185. A farkas, mikoron még 
meg nem villámodott volna, és az erdőben j á r n a . . . Pesti G. LVI. 
m. — villámodom fulgurio, fulguro; diluculo MA. — villámodni 
hajnallani, virradni Tájsz. szerint székely szó. A «fulgur» code-
xünkben vellamas (506. 1.); a Bécsi c -ben: Vrnac villamati es 
kődi .132. Vala kedeg o zemele miként villámat Münch. c. 70. Es 
hogy menne leieknek hamarsagaban mykeppen vyllamat [quum 
iret quasi fulgur in impetu spiritus] Ehr c. 138. 

viselni: kezdec az zent testot viselni [vinni] 599. zo 
viselés 691. v. ö. fent halottviselö (Paludinál: mi visel bennünket 
arra, hogy tűzzel vassal pusztítsunk; — és igen-is hogy okok 
viselték őt erre a szemtelenségre 1. Ny őr I, 176.). 

vizeth : íme nekőd vagoc adván fiu vizeth 386. — (ezt 
16* 
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mondja szent János apostol Máriának, kinek őt Krisztus e 
szavakkal ajánlotta: ime! a te fiad. Világos tehát, hogy vizett v. 
viszett (?)-nek értelme «gyanánt, helyettw. — Ugyanígy a Winkl. c. 
115. is: yme neked vagyok adwan/í/w vyzett.) 

vontat: ket fogat neki ki kel vala vontatni 483. fogat 
kivontatvan 489. 

zomcűc: megmar mykeppen azzomak es miképpen a 
regulos neuú mergös kego 128. — (coluber zomoc kigyó M. A). 

zöldség : (a fösvény ember:) mas embórnee zöldségéből 
elfonnad es meg oztöuerődic 120. — (E szó itt «virulást» jelent, 
vagy tkp. «jó módot, jó sorsot»; valószínű, hogy a lat. «viriditas» 
ügyetlen fordítása. 

ZÚgódá/S: a «zolasnak bynei» közt van elsorolva a 690 1. 
származéka a zúgódni igének, mely elég gyakran található a code-
xekben (pl. Debr. c. 64. Winkl. c. 281. Virg. c. 128. [ugyané c. 
125. 1. «zúgódás» is], Kat. v. leg. 1418. 1423. s.); sőt még a 16. 
sz.-beli íróknál is, mint pl. Istvánfinál (BMK. II, 46.), Szeremlyé-
ninél (u. o. 238. 1.); Moln. A. is említi a zugodom (fremo) szót, de 
már csak: zúgolódás fremitus, murmuratio. 

B) Sajátságos kifejezések. 

A vitezöc udvart űtenec 256. 1. (így a Winkl. c. 203. 1. is; 
«letelepedének»; Máténál: et sedentes [milites] servabant eum. 
Gyakoribb ennél a régi nyelvben az udvari tétet kifejezés, melynek 
értelme: házi szolgáit, hozzá tartozóit [rendesen királyról, vagy 
általán nagy úrról mondva] egybehívja, maga köré gyűjti; pl. Ist
vánfinál : Holta kelve Voltér új udvart tétete, Kazdag ajándékot 
arra feltótete BMK. II, 34.; Tinódinál: Legottan új udvart király 
hogy tétete, Vigasságot benne nagy sokat tétete u. o. III, 372. 1.) 
— vessonc nilat rayta kie legőn 267. en ruhámon nilath vetenec 
283. 284. («sortem jacere, sortiri»; Erdősinéi: nyilat vonának 
(Luk. 23.), Pestinél már: sorsot vet.— elottec iaro [elöljárójuk] 515. 
lobi öltözet (mind télben, mind narba mezítelen lábbal iar vala, 
Labi oltözetöfch cak accoron vezonvala fel, micoron pispÖkoknecr 

papoknac eleycben megenvala) 538. — micoron emborsegot ertvolna 
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578. értelme : mikor férfikorra jutott (választanak neki feleséget). 
— vizza való akarat 689. a «zynek bynei» közt van elsorolva s 
alkalmasint «renitentia»-t jelent. — nemzethez való kevansag 689. 
ugyanott; a «nemzet» szó régi jelentését tekintve annyi mint : a 
vérrokon tisztátalan megkivánása. — maganac való erthes 690. 
ugyanott, hol a két előbbi szó; valószínűleg «önzés»-t (philautia) 
jelent, mint Toldy is megjegyzi. — magas hányas 691. az első szó, 
azt tartom, hibásan van irva «magát» helyett; e szerint ((hánya
vetiség))-et jelent V. ö. magahányás (jactatio) Nagysz. c. 356. mit 
hányod vetőd magadat Erdy c. 666. az mi ellenségünk magát 
hányván Thewr. c. 134. 1. 

Az elsoroltakon kivül van még néhány kifejezés codexünk-
ben, melyekben az igeszó némileg szokatlan jelentéssel van hasz
nálva ; ityenek: lelke istembe valtozic 19. a méltó áldozóról van 
mondva, hogy t. i. hasonló lesz az istenséghez, Krisztus testét 
magában hordván a méltó áldozás által istennek mintegy igazi 
képmása lesz. — nag kegos bezedot bocatvan, es mondván 258. 
alkalmasint latinismus; a szentirásban gyakori a: Deus misit ver
bum per prophetam-fóle kifejezés); — kihoz jog am en aruajeiemet 
376-7. (V. ö. feyem hozya fogam Kat. v. leg. 1891. s. mikoron az 
fiának nem volt volna hova feit fognia 400. m. 1. s a Winkl. c. 
megfelelő helyén is (107. 1.) úgy mint codexünkben; jelentése: 
fejét vkire ráhajtja, vagyis átvitt értelemben: vkiben bízik, vkinek 
segélyére támaszkodik.) — beoltozek monostorba 454. e helyett: 
belépett monostorba, vagyis: szerzetessé lett, szerz. ruhát öltött 
magára. — mindőn napon boytol vala, ielős innepoktol megválván 
534. és: germoctol megválván megkereztele keth neguen ezör 
embört 616-7. (vagyis: kivéve a jeles ünnepeket , . . . kivéve a 
gyermekeket); — eghazat rakata 615. 618. («építtete» ; az épít ige 
egyébiránt rendes használatú a codex-irodalomban, csak az Ehr. 
c. 7. különösebb: egyhazy eppeytesre [pro reparandis ecclesiis], a 
mi azonban szintén megegyező az épít eredeti jelentésével [in inte-
grum resfcituere.] — Végre a tesz (facere) ige használatát találjuk 
sajátszerűnek e kifejezésekben: könyörgést tenni 348. segedelmet 
tenni 349. 364. vitézséget tenni 611. (ezek talán nem mondhatók 
latinosságnak.) — Előfordul még így i s : tőn nekic bezedoth 167. 
oth tőnec vacorat 151. 383. imádságot tön, imádság tevén 416. 
420. 499. 512. stb., ten zot 482. vallást tegetoc 653. fohazkoda-
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sokat tezen 541. teeg vegeth 181. alamisnat tezön 531. vendeg-
segot tenne 483; teznecvala sirast 371. nag sirast tón 580. (ezek 
már, legalább részben latinismusok, v. ö. verbum, orationem, 
eleemosynam, coenam etc. facere). A sajátságos igei használatok
ról, tekintettel különösen az igével összekötött névszó ragos alak
jára, alább (a mondattani részben) lesz szó. 

ZOLTVÁNY L. I R É N . 



VOTJÁK NYELVMÜTATVANYOK. 

A votják nyelvről szóló ismertetések eddigelé általában fordí
tott s különösen vallásos tartalmú textusok alapján történtek. Ere
deti nyelvmutatványok jelentékenyebb számban csak ezelőtt két 
évvel jelentek meg a kazáni missionárius társaság kiadásában 
»IIpOH3Be,HeHÍfl HapO^HOÉ CJIOBeCHOCTH, OÖpfl^LI H lTOBtpbH 
BOTHKOBI. Ka3aHCKOfi H BflTCKOö ryőepmfi» («A kazáni és vjatkai 
guberniumbeli votjákok népköltésének termékei, szokásai, babo
nái*) czímen. E gyűjtemény összeszerzője G a v r i l o v B o r i s z , ki 
Vjatkában töltött szolgálati ideje alatt figyelmét a népköltésre és 
szokásokra is kiterjeszté s különösen nagy számban szerzett össze 
dalokat, találós meséket, ezenkívül meséket és imádságokat. 
Ezeket a gyűjtő kissé szabad, de azért elég jól használható orosz 
fordítással látta el s itt-ott, hol a szövegbeli előadás kissé homá
lyos, magyarázatokkal. Mindemellett több helyt a teljesen szaba
tos és biztos fordítás csaknem lehetetlen, részint mivel jókora 
számú a szövegekben az olyan szó és szólás, mely eddigi forrá
sainkban nem fordul elő s így jelentésére nézve egyelőre még nem 
igazolható, részint pedig mivel olyan viszonyokra történik benne 
czélzás, melyek csak a helyi körülmények alapos ismeretével 
érthetők. Mi a könnyebben fordítható darabok közül közlünk 
mutatványokat, mit annál időszerűbbnek tartunk, minthogy az 
ugor nyelvek közül eddigelé a votják nyelv részesült aránylag 
legkevesebb méltatásban nyelvészeti irodalmunkban. E szövegek 
két külömböző nyelvkerületből vannak egybegyűjtve: a kazáni 
kormányzóság éjszaki s a vjatkai kormányzóság déli részéből; 
amannak nyelvét bizonyos hangtani sajátságokon kivűl (pl. hogy 
szókezdő j d'-vé változik benne) erős török hatás jellemzi szókincs
ben és mondatszerkezetben; emezt (ide tartoznak az ünnepdalok s 
a találós mesék közül a 72—120 számúak) főképen az orosz k'öl-
csönszók nagyobb száma. 
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M e s é k . 

1. 
Odik murtlen kik kisnoez vilem. bagini kisnoezlen kik piez 

vilem, pókéi kisnoezlen odik vilem. so murt aciz kulem. bigim kis
noezlen kik pienis ta pokci kisnolen piez, Vistem-taz, odik ninal 
nuleskd minisa, pu koraljam, bigim kisnolen kik piez kiknazili odik 
saéen koraljam, ta Vistem-taz ogyiaz odik saSen korám, agajosiz sod 
voíasa, solen korám puaz til dongiljam. ta Vistem-taz solis egirzd 
sandikd tirem no dödid ponisa, koskem. so odik gurtd pirem no «al-
tinen azves kin vostd)) süisa cirektjam. sod kilisa otis murtjos potil-
jam no dualjam : ntinad azves-a, altin-ah) süiljam. ta «altin» süem. 
odik murt iini sandik azvessd pottem no soli veram : «ojdo rostom!» 
siiem. ta murt ta Vistem-tazez aldalo sima, soli siiem: nojdo rostom 
so köjön ustitek.)) ta Vistern «d'araloz /"» süem. so berd vostiljam no 
ta Vis'tem bertem. so murt pirisa sandiksd uétem vilem saUtrak egir 
potem. so berd nos uz likti medam siisa dasaskem. ta Vistem-taz ber
tem no semnajosizli veram: utáni, mon egiren azves vosti» siiem. ta 
bigim kisno piossd kosem : nminild ti no pudes sutild no egirzd as-
vesen vostili» süem. agajosiz talis dualjam : «to?i kigi süisa vostidh) 
suiljam. ta Vistem süem: aegiren azves kin vostd süisa, cirektjaj no 
jwtisa,, vostizi» süem. sojos nos puzes sutiljam no egirzd sandikd 
tirisa, koskiljam. so gurtd piriljam no egiren azves kin vostd süisa, 
cirektjani kuskiljam. so agla aldaskem murt ircag kutisa potem no, 
umurtez oldása vetlis ti-ama ?» süisa Mugd no zTigd-pd. so berd sojos 
mirdem otis mozmisabertiljam no Vistemles anajzdviiljam. so berd sod 
Vistem-taz dödid ponisa olo kitsi nüesa vatem,no aciz ódig gurtd minem 
no lukaskisa pukisjos dord pirisa akuddi minim kisno lüiskodih) 
siiem- nminam iiiii sandik azvesd vaú)> süem. Ódig nil: «cin-a so 
kilidh) ((őin» süem. nil umond bastod-a?» suem. «basto» süem. so 
berd dödijaz puktisa, nilez as doraz nuem. so berd semnajosizli veram: 
ntani)) suem nkulem anajinim ceber nil vostisa vajiti süem. agajosiz 
nos anajzes viiljam, no acseli kisno baston ponna tajos no ogi minil-
jam. odik gurtd piriljam no Vistem-taz disetem samen «kulem nilen 
ídep nil kirí vostd)) süisa, cirektjani kuskiljam. odik murt potisa, 
sojosiz éugisa uljasa legem, sojos vostini settimtezi, no soli vozzi 
potisa, so Vistdm-tazes bittini bertiljam. sod kabd ponisa, Kamd kus-
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tini Kam dord nuiljam. bagim agajez süem: aojdo tug máig vajisa 
dongisa uskitom!» sojos tag maigli bertem berd ta Vistem-taz otis 
potem no otsi dar tirisa, ponem. sojot liktisa, kabez dongisa uski-
tiljam. so berd «rw» süiljam «ac?nesiz aldasa anajez vittem val, ássa 
no viim inir> süiljam. ta Vistem ódig naleskis korka pirem no sen-
dira pidesaz videm. so berd otsi kik peggem liktisa, pirem. sojos 
arberizes bugirjani kaskiljam vilem. ta d'irzd zntisa, ut'e vilem; 
sendira dbmirasa, koskem. peggemjos uknoti no kiti tekcisa, potisa 
koskiljam. ta Vistem pegtfemjosles odik bumaénik uksozes, odik tu& 
Jes valzes baétem no bertisa koskem. bertem beraz agajosízli veram: 
ntani» süem ((minim vu kugo odik val, odik bumaánik ukso sotiz* 
süem; arakmat vüá kustemdilh süem. agajosiz duam : ((bon otín no 
tace-ik dönjá van-ama h) sasa. — «MJ» süem, ((otsipiridi-kd potemdi 
az poti> süem. tajos so kitti kutirtiskiljam no kiknazá odik kabd pi~ 
risa, Vistemli dongini kosiljam. so dongem no legem sojos otsi bit-
miljam. sojos Vistemez bittini vetliljam, Vistem acsesiz bittem. sojos 
áldani tiriso vilem no Vistem acsesiz aldasa bittem. 

(Mamadis, kazáni gubernium.) 
Egy embernek két felesége volt. Idősebbik feleségének két fia 

volt, az ifjabbiknak egy volt- Az az ember maga megbalt. Idősebbik 
feleségének két fiával ez az ifjabbik feleségének fia Vistem-taz 
(szószerint: esztelen tar) egy napon kimenvén az erdőre, fát vágtak. 
Az idősebbik feleségnek két fia együtt (kettejükre) egy ölet vágott, 
ezen Vistemtaz egymaga vágott egy ölet. Bátyái őt megirigyelvén 
az ő vágott fáját felgyújtották (az ő vágott fájába tüzet dugtak). 
Ez a V. az ő szenét ládába töltötte s szánra rakván útnak eredt 
(elment). Egy faluba bement s azt kiabálta: ki cserél aranyon 
ezüstöt ? — (mondván). Ezt hallván az onnan való emberek kijöt
tek és kérdezték: ,ezüstöd van-e neked, [vagy] aranyad ?' 0 azt 
mondta, hogy arany (ő ,arany' monda). Egy ember kihozta fél láda 
ezüstjét és monda neki: ,rajta, cseréljünk!' •— (szóla). Ez az 
ember meg akarván csalni V.-t (ezt a V.-t megcsalom, mondván) 
[ezt] monda neki: ,rajta, cseréljünk csak úgy felnyitatlanul !£ Ez a 

Y. [azt] monda: , jó l van/ Azután cseréltek és V. visszatért. Az 
az ember [haza] érvén, mihelyt a ládát kinyitotta, csupa szén került 
elő. Azután készülődött, hogy talán még előjő [egyszer] (nemjön-é 
talán még? —mondván). Ez a V. visszatért és családbelijeinek 
elmondotta: ,ime ón szénen ezüstöt cseréltem* — (monda). Az 
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idősebbik asszony megparancsolta fiainak: ,menjetek ti is, éges
sétek el fátokat és cseréljétek be a szenet ezüstön' (monda). Bátyái 
kérdek tőle [t. i. a bolondtól] : ,te hogyan beszéltél, mikor cserél
tél' (tkp. te hogyan beszélvén cseréltél) ? — (mondák). A bolond 
feleié : ,ki cserél ezüstön szenet' (mondván) kiabáltam és jöttek 
(jővén) s cseréltek — (monda). Ok is [tehát] fájukat elégették és 
a szenet ládába töltvén elindultak. Ama faluba tértek be és elkezd
ték kiabálni: szénen ezüstöt ki cserél be? (mondván). Az előbb 
megcsalt ember rudat ragadván kijött és [azt] mondván : ,úgy-e 
bár ti embercsalók vagytok' (embert csalva járók) — ugyancsak 
ütögette (ütötte, ütötte) [őket]. Azután ők [nagy] bajjal megme
nekülvén visszatértek és V.-nak az anyját megölték. Azután V. őt 
[t. i. anyját] szánra téve valahová elvitte (elvivén) s eltemette ; 
maga pedig egy faluba ment s az [épen] összegyülekezve ülő nép
séghez (ülőkhöz) térvén, szóla: ,ki lesz közületek (kiktek lesztek) 
az "én feleségem' — monda, — ,nekem egy fél láda ezüstöm van' — 
{monda). Egy leány [monda] ,igaz-e ezen szavad?' Jgaz! ' •— 
-feleié. A leány szóla: ,elveszel-e engem?' ,Elveszlek', monda 
[t. i. V.]. Azután szánjára ültetvén a leányt haza (magához) vitte. 
Most (azután) rokonainak [ezt] monda: ,ime' (monda), ,megholt 
anyámon egy szép leányt cseréltem' (cserélve hoztam) — (monda). 
Bátyái is megölék tehát anyjukat s hogy maguknak is feleséget 
szerezzenek (feleségszerzés végett), ők is úgy elmentek. Egy faluba 
betértek s V. tanítása szerint elkezdtek kiabálni: ,holt leányon ki 
cserél eleven lányt' — (mondván). Egy ember kijővén, elverte 
őket s elkergette (elvervén, kergetvén küldte). Ok, hogy nem sike
rült nékik cserélni (cserélni el nem érvéjük), megharagudtak 
(haragjuk kelvén) és visszatértek megölni V.-t. Öt [t. i. V-t] zsákba 
dugva elvivék a Kámához, hogy beledobják (beledobni a Kámába). 
Az idősbik bátya szóla: ,rajta, hozzunk (hozván) egy komlórudat s 
taszítsuk be' (taszítva dobjuk be). Mikor ők komlórúdért vissza
fordultak (visszafordulásuk után), V. kijött onnan és gyepet töltött 
(töltve tett) oda. Ok [t.i. a bátyák] megjővén a zsákot beletaszították 
(taszítva beledobták) [a folyóba.] Azután szólának: ,imé ő ben
nünket rászedve anyánkat megölette volt, most mi őt magát öltük 
meg' — mondák. Ez a V. egy erdei kunyhóba tért fea ós a háló
padlásra (aljába) feküdt. Azután oda két szökevény tért be (jővén 
bement). Ezek holmijaikat szóllyel tzedegetni kezdték volt; ő [pedig] 
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fejét fölemelvén nézi vala [és] a hálópadlás Összeesett (összedőlvén 
ment). A szökevények az ablakon át s a hol [lehetett] kiugorván 
elmentek (kijővén mentek). Ez a V. a szökevényeknek egy tárcza 
pénzét s egy igen jó lovát [magához] vett és haza ment (visszafor
dulván ment). Visszaérkezte után [így] szóla bátyáinak: ,ime' — 
monda — ,nekem a víz ura egy lovat s egy tárcza pénzt adott' 
(monda); ,köszönet érte, hogy a vízbe taszítottatok' (vízbe taszí
tásotokért) •— monda. Bátyái kérdek : ,hát ott olyan világ van V — 
mondván. ,Ej! ' — szóla — ,ha oda mentek, nem lesz kedvetek 
kijönni' (nem jön kijövéstek) — monda. Azok hittek e beszédnek 
és mindketten egy zsákba bújván megparancsolák V-nak, hogy 
taszítsa be őket [a folyóba]. 0 betaszította s [ott] hagyta [őket]. 
Azok oda vesztek. Ok V.-t igyekeztek (jártak) megölni s V. őket 
magukat ölte meg. Ok törekedtek volt csalni, de V. őket magukat 
rászedvén elvesztette. 

Odik murtlen kűri piez vilem. odik piez bunen to dord pinié-
kini minem. minisei viiem berd piniskini kuékem. piniékon dirjaz to 
peri potem no piniskisles d'uam : utón tad mali piniskod ?» süem. pi~ 
niskis veram: «to poskin marván, sod pottiskov süem. ta to peri 
pirem no anajezli veram: «acmd korkaez bittini liktem murt vaú» 
suem. so berd veram anajez piezli: «min, valcd nurjaski, tond vor-
miz-kd pottoz)) süem. to peri pertem no uojdo valód nurjaé* 
kom.')) süem. — nej, ton monenim nurjaékhi ? min, tini, otin 
minam su ares pintem babája van; min, sóin nurjaski ht süem. 
ta minem no «,a,aBaH no^BO^ /» iusa vagem. gondir «ö — ö» süsa 
va$em no ta kurdam. kurdasa bertem anajez dord no veram anajezli: 
«uj, anaj» süem «su ares babajez van vilem, og pob) ö — ö usüsa 
vagiz no kuaraezles kurdaj)) süem. so berd nos kosem anajez bikini. 
to peri potem no • piniskisli veram: nojdo bigom, kirí orcoz)) süem. 
piniskis veram soli: ntini, minam pal ares vinivan, «uai',uat» susa, 
min ali potoz)) süem. to peri «uat', uah) sasa verasa, mind vilem, kec 
kiz ulis potem no vortisa koskem. kec sörd ta no bitfisa minem vilem 
sbtimtd, so köjön keclié biézd no ajemta. so berd anajez dord bertem 
no veram: «pal ares viniz van vilem. so sora no vüini öjlo,- mond 
viűsa, dal karisa, dal karisa bi$d, o$i no öj söti» süem. so berdana* 
jez veram: amin, ta cokmordd potti no legd, kuddi vild vuttodi)> 
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süe?n. ta te kujo potem no piniskis dord minisa, veram: «da, ta 
éokmorez irgiti/)) süem. piniskis veram: «da, acit atfl'a irgiti !» 
te peri cokmorzd irgitem no üsisa muzemd vijem. cokmorzd 
bastisa sotem no ta piriékis cokmorzd kutem no te peri, »da, 
irgiti!*) süem. ta veram: adugdi ali; tini, so pilem med 
vuoz» süem. te peri veram: «cu, cu, en irgiti/» süem. so berd 
te peri cokmorzd bastisa, pirem. so berd nos sigim sal erval pottem 
no «dd, tad nipijasa, nuldi)) süem. piniskis veram: «da, acid nuldi 
éjftaa süem; aciz nipijasa, nuldem. ta piniskis puksem no vortil-
lini kuskem. te peri veram: «cu, cu! viod, viod!» süem. so berd er
vet Izd pir ti s a koskem. anajezli veram: «anaj, valez viiskd vaU süem. 
so berd te peri potem no aukso soto, ud d'eti-ah) süem. piniskis ve
ram: (da sl'apaez tiros karid-kd, ug d'eti)) süem. te peri anajez dord 
pirem no veram: uukso sotid-kd odik sl'apa, ug d'eti ÍücL» süem. ana
jez kosem. piniskis sl'apazd usto karem, ukéozd tirini kosem. tirisa, 
tirisa, mirdem tirmitem. so berd korkaz perizd nüetem. nuikizi 
ajiljam vuko ki, sod peri bastem no nüem. so berd atfiljam usiez, 
piniskis sod no perili nuini kosem. peri bastisa iutisa nuem. so berd 
korkaz vuiljam no ta kugoez agl'a pirem no kisnoezli veram: «mon 
sid pöstini koso,ton urnáid van» sü)> süem. ta periez öt'isa pirtem no 
kisnoezli sid pöstini kosem. ta kisnoez amaid van no maid van?» 
süem. kartez veram: a odik perilen d'iriz van,)) süem no peri korkaez-
lis pal seregzd £utem no potisa koskem. so köjin peri bertem. 

(Mamadis.) 

Egy embernek három fia volt. Az egyik fiú elment hárshéjjal 
a tóhoz fonni. Megérkezvén (menvén, odajötte után) fonni kezdett. 
Fonás közben (idejében) kijött a tó manója és kérdé a fonótól: 
.te minek fonod ezt ?' — (monda). A fonó felele: ,a mi a tó belse
jében van, azt kihozom' — (monda). A tó manója bement [t. i. a 
vízbe] és anyjának monda: ,[itt] van egy ember, ki házunkat elvesz
teni jött' (magunk házát elveszteni jött ember van) — (monda). 
Ezután [azt] feleié az anya fiának: ,menj, birkózzál meg vele 
(együtt), ha tégedet legyőz, kihajt [bennünket]' — monda. A tó 
manója kijött ós monda: ,nosza, birkózzunk (együtt).'— ,Ej, te én 
velem akarsz birkózni (tkp. birkózol)! menj, ime ott nekem egy 
száz éves fogatlan nagyanyám van, menj, avval birkózzál meg !' — 
monda. Ez elment s oda szóla: adavaj podvod!» (mondván). 
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A medve* ö-ö-t (mondván) felelt s ez [t. i. a manó] megijedt. Ijedten 
visszatér anyjához ós monda (anyjának): ,ej anyám' — (szóla) -*~ 
,egy százéves nagyanyja volt, [az] egyszer ö-ö-t mondott (mondva 
felelt) és ÓD hangjától megijedtem' — (monda). Ezután ismét [azt] 
parancsolá anyja, [hogy versenyt] fusson (futni). A tómanó elment 
s szóla a fonónak: ,nosza, fussunk, ki halad előbbre!' — (monda), 
A fonó válaszola neki: ,ime van nekem egy fél éves unokaöcsém, 
menj 8 mondd: «uaty, uaty» (uatyot mondván), mindjárt kijön' — 
.(monda). A tó manója, «uaty, uaty» [hangokat] mondván (mondva 
szólván) elment, a fenyő alól egy nyúl jött elő s felugorván (?) 
eliramlott. 0 is futott (futva ment) a nyúl után, [de] nem érte el 
(el nem érvén); úgy [hogy] a nyúlnak farkát sem látta [végre]. 
Azután anyjához téré s elbeszélé: egy fél éves unokaöccse volt, az 
után haladni nem lehetett: engemet várva pihenést meg pihenést 
tartva (téve) fut s így sem érhettem utói' —(monda). Azután [ezt] 
monda anyja: ,menj, vidd ki eme furkódat, dobjatok, ki viszi közü
letek (kiktek viszitek) magasabbra' — (monda). Eme tóúr kijött s a 
fonóhoz menvén, monda : ,nosza, hajítsd ezt a furkót!' — (monda). 
A fonó felele: ,no dobj te magad előbb!' —(monda). A tó manója 
feldobta a furkót s [az] leesvén a földbe hatolt. Elővévén a furkót 
[most] átadta s ez a fonó megfogta (a furkót), [mire] a tó manója 
monda: ,nos hajíts !' Ez [a fonó] felele : ,megállj (most), ime az a 
felhő hadd jöjjön elő !' — (monda). A tó manója szóla : ,hó, hó, ne 
hajíts!' — (monda). Azután a tó manója furkóját vévén, bement 
[t. i. a vízbe]. Erre (azután) ismét egy hét öles kanczát hozott ki 
és monda: ,nosza vedd föl ezt (terhűl) s vidd!' A fonó felele: 
,nosza vidd előbb te magad!' — (monda); ő (maga) felvévén 
[magára] vivé. A fonó ráült s elkezdett ügetni. A tó manója monda: 
,hó, hó, megölöd, megölöd' — (monda). Azután a kanczát bevezet
vén elment. Anyjának szóla: ,anyám, a lovat meg akarta ölni 
(megöli vala)' — (monda). Most (azután) a tó manója kijött és 
monda:,pénzt adok, nem bántasz-e ?' (nem érintesz-e?). A fonó 
felele: ,ha ezen kalapot tele rakod (teszed), nem bántlak' — (monda). 
A tó manója anyjához ment s szóla : ,azt mondja, ha egy kalap 
pénzt adsz, nem bántlak'—(monda). Anyja parancsolá, [hogy tegye]. 
A fonó kalapját kilyukasztotta, parancsolá, [hogy] a pénzt bele-

*) Őt értette a fonó nagyanyjának. 
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töltse.(beletölteni). Töltötte,töltötte [míg] nagynehezen tele töltötte. 
Azután haza a manóval vitette. Amint vitték (vivéjök), megláttak 
egy malomkövet, ezt [is] fölvette a manó s vitte. Azután megláttak 
egy boronát, a fonó megparancsolá a manónak, [hogy] azt is vigye 
(vinni). A manó felemelvén (megfogva felemelvén) vitte. Azután a 
házhoz értek; a gazda előre ment és [azt] monda feleségének : ,én 
parancsolom, [hogy] ételt főzz (főzni), te mondd: «mid van?»' — 
(monda). 0 a manót behíván bevezette és [azt] parancsolá feleségé
nek, [hogy] ételt főzzön. Felesége szóla: ,mid van, mid van?' 
Férje felele : ,egy manónak a feje van' — monda és a manó fel
emelte a háznak egyik oldalszögletét és eliramlott. Ily módon tért 
vissza a manó. 

3. 
Valján vilem nules vogmaé kocis Iván Kotovsik nimo. so nules 

vojmasa vetlon dirja og pol soli-pd ociram duci. kocis vag'em ducili 
«tonkinh> éusa. duci veram soli: «Iván Kotovsiklen sión, duón 
daéaéez* éiiem. Iván Kotovsik kurem soles páter; so sod nüem 
bogim bérig girikd. so berd Iván Kotovsik koséin sil vajini. 
duci sil! utcani minem, no kion kutem iz éettem. duci-pd kurd 
kionles; kion-pd sild: «ug éotiéki». druci, «suak lü, Iván Ko
tovsik nimo tűrd kurd-pd)) éüiz. so berd kion odik makessd éotisa 
legem, duci Iván Kotovsik dord vajem no-pd soli veram: «md, 
ma Iván Kotovsik, odik makes sil! vaji tinid)) éüem-pd. — «Oj rali
mat, oj rakmat, min noéik gind ötca-pdn siiem. so berd duci vanzd 
ötcasa, vajem : gondirez, kionez, kecez, kir pariéez, koniez. vanzd 
vajem no bérig kotirin-pd be rgalo, Iván K. dord pirini kurdamiékiz. 
koniez-pd koso : «ton pir-pd !» suo. koni-pd éuiz: <nninam bizi kiig, 
biztim kutoz)). so berd-pd kecez kosizi ; kec-pa éuiz : «minam kai mi 
evei, non ug piriéki pa>*} süiz. so bere-pd gondirez kosiljam : «ton ba-
tir babaj, ton piri-pdh) éüiljam. gondir-pd éüiz : «ojdo, aciz no potoz 
ali-pd)) süiz. so berd Iván Kotovsik «?nali ug likto ini tajos?» éüisa, 
potd vilem. niriz parislen niraz d'etem no parié kurdasa, őirektis-
kem: apik/n süisa. Iván Kotovsik dulasa, tubem bérig vild, gondir 
tubem bagim kiz d'ild, so kiz uld parié pirem. so berd kema ulem 
berd Iván Kotovsiklen kötiz sumam no bérig d'iliékiz éirani vaékem 
no uskisa uld vilem. solis uskemzd gondir ag"d vilem. soki parié 
bizzd virtem, sod Iván Kotovéik sir éüisa, tekcem no parié kurdasa 
«pik/» éüisa, cirektiékem. solis kurdasa, Iván Kotovsik kiz d'ild 
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tubem, solié tubemzá agisa gondir a mond süni tuba)) suisa, kurda-
meniz kiz dilisen tekcem no kulem. Ivari Kotovsik so nuleskin ali 
no-pd uld. . (Mamadis.) 

Hajdan volt egy Kotovsik (tkp. kandúr) Iván nevű erdőt 
őriző macska. Midőn ez erdőt őrizve járkált, egyszer találkozott 
vele (szembejött neki) egy róka. A macska odaszól a rókának: 
,te ki vagy ?' — (mondván). A róka felele (neki): ,Kotovsik Ivánnak 
étel- és ital-készitője [vagyok]' — (monda). K. I. tőle szállást kért; 
az felvitte őt egy nagy hársfaodúba. Azután K. megparancsolá, [hogy] 
húst hozzon. A róka húst keresni ment és előtalált egy farkast, ki 
egy juhot fogott volt. A róka [húst] kér a farkastól; de a farkas [azt] 
mondja: ,nem adok*. A róka felele (monda): ,hamar (gyors légy). 
Kotovsik Iván nevű előljáró kéri/ Erre (azután) a farkas egy czom-
bot engedett át (adva engedett). A róka elvitte K.-hoz ós szóla neki: 
,nesze, nesze K., egy darab húst hoztam neked' — (monda). ,0h 
köszönet, óh köszönet' — monda — ,menj ismét, hidd össze gyű
lésbe [az állatokat].' Azután a róka mindenkit összehiván, elhozta 
a medvét, farkast, nyulat, vadkant, evetet. Mindnyájukat elhozta, 
de [ezek] csak a hársfa körűi forgolódnak, mert féltek bemenni 
K.-hoz (K.-hoz bemenni féltükből). Parancsolják az evetnek: ,te 
menj be !' — (mondják). Az evet pedig szóla : ,Az én farkam hosszú 
megfog farkamnál [fogva].' Azután meg a nyúlnak parancsolák; a 
nyúl felele (monda): ,nekem nincsen erőm, én nem megyek be' — 
(monda). Most a medvének parancsolák: ,te erős vagy, apó, menj-
te be!' — mondák. A medve felele : ,nosza, maga jön már ki' — 
(monda). Azután K. gondolván (mondván), hogy miért nem jönnek 
már be ezek, kijött. Arra a vadkan orrához ért, s ez megijedvén 
elkiáltotta magát: ,pikle K. megharagudva felkúszott a hársfára, 
a medve felmászott egy magas fenyő tetejére, ugyan azon fenyő 
alá elbújt a vadkan. Azután hosszú idő múlva K. megéhezett, 
(hasa m.), a hársfa tetejéről lejött tehát egerészni s lefelé nézegetett. 
Az ő leselgetését (nézegetését) látta a medve. Ekkor a vadkan meg
mozgatta farkát; ezt K. egérnek gondolván, ráugrott s a vadkan 
ijedve kiáltott fel: ,pik!' Ettől megféleműlve K. a fenyőfára kúszott; 
az ő felkúsztát meglátván a medve, azt gondolta félelmében 
(féltében), hogy őt megenni mászik fel (,engem megenni mászik 
fel' •—• mondván), a fenyőfa tetejéről leugrott és meghalt. Kotovsik 
Iván még most is él azon erdőben. 
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4. 
Odik murt köcisa, gureg bánd korka puktem, pókéi gidf lestem, 

solen pudoez vilem: odik enni, odik kunan, odik i£, odik kaza. gure$ 
ulin kionjos ido vilem, sojos ad'amilis pudoez vanzd södisa, acsez 
sutem puksisa, kenés kariljam, buskel dord guretf bánd minisa, sión 
kurini. liktisa, kirg'alo-pü: «ton $es buskel!, mil'emiz sutem en vi, 
odik cuni sot süni/)) süsa. ukno vi&ijin pukisa tek kirgalo-pti, bus-
kelli ijini érik ug soto-pd, cuni kurisa. peres kisno nerad lüesa,. 
kartli cuni sotini kosem ; kart kisnolis kilzd kilzisa, kionjosli cuni 
kuStem no veram: ataberden liktild ini» süem. kionjos tau karisa 
koskiljam. odik arna ulisa, nos liktiljam vetil kurini, nosik ukno 
viZid puksisa, kirgani kuskiljam vetil kurisa. nos kisno nerad lüesa, 
vetil sotini kosem kartli ; so nosik kustem. so berd kionjos og pol di-
sem berd no kitsi no ug kosko-pd ; so peres aciz no nerad lüem, kor-
kaié potini ug lu-pd. cistoj púdozd kionli sudisa bittem ; so berd nil-
pizd no kisnozd no sotem, peres ognaz gind kilem. «ta kionjosiz ki$i 
karom ini» süsa tek nalpasa uld-pd. so berd bakiin kudi vurisa, 
korka ajd osem, aciz kudid puksem. nos kionjos liktizi-pd ; og kesék 
ukno vi&ijin kirgasa pukem berd ukuarami ug kiliskidirn süsa, bas-
kit dord liktizi-pd, korka a$d pirizi-pd. so kuspin peres kudijin vir-
jem no goziez cigem ; peres bagim kudien üsem kionjos vild, ok vit'zd 
kudien paskatem, muzon kionjos kurdamenizi baskit vild tubisa, ogez 
ogzd paskatiljam. so berd peres kudiis potem no bagim purten kion
josiz viem ; küzd bazard pottisa vuzam, so uksoen jurt lestisa ali-kd 
no uzir idd. 

(Maimis, vjatkai gubernium.) 
Egy ember elköltözvén, egy dombra házat épített s egy kis 

istállót csinált. Az ő lábasjószága volt: egy csikó, egy borjú, egy 
juh, egy kecske. A domb alatt farkasok éltek, azok észrevevén 
hogy az embernek barmai vannak, minthogy ők maguk éhesek 
voltak (éhesen ültek), elhatározták, [hogy] elmenvén a szomszédhoz 
a dombra, ételt kérnek. Oda érkezvén énekelgetik: ,te jó szomszéd, 
ne hagyj meghalnunk éhen (ne ölj meg éhen), adj egy csikót enni! ' 
— (mondván). Az ablak tövében ülve ugyancsak énekelgetnek, a 
szomszédot nem hagyják aludni (nem adnak szabadságot a szom
szédnak alunni) csikót kérvén. Az anyus (öreg asszony) ezen 
bosszankodván, megparancsolta férjének, [hogy] a csikót adja oda; 
a férj felesége szavát meghallgatván a farkasoknak kidobta a csikót 
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és szóla: ,ez után ne jöjjetek többé!' A farkasok köszönetet 
mondva (téve) elkotródtak. Egy hót leteltével (hetet élvén) megint 
előjöttek tehenet kérni; megint az ablak tövéhez leülvén, elkezdtek 
énekelni, tehenet kérve. Az asszony ismét megbosszankodott s meg
parancsolta férjének, hogy adja ki a tehenet; az ismét kiadta. Ez 
után a farkasok, [miután] egyszer rászoktak, nem mentek el sehova 
sem; maga az öreg is megbosszankodott rajta, a házból pedig 
kimenni nem lehetett. Összes barmát a farkassal föletetvén, azután 
gyermekét, nejét is oda adta; az öreg csak maga maradt. ,Hogyan 
bánjak el most ezen farkasokkal ?' gondolkodik magában. (Azután) 
egy nagy kosarat varrván, azt az előházban fölakasztotta, maga 
[pedigl a kosárba beleült. Ismét eljöttek a farkasok; [miután] 
egy darabig az ablak tövében énekeltek, gondolván hogy hangjuk 
talán nem hallatszik (hangunk nem h. mondván), a lépcsőhöz 
mentek s beléptek az elöházba. E közben az öreg megrázkódott a 
kosárban és a kötelet elszakitá; az öreg a nagy kosárral ráesett a 
farkasokra, mindjárt ötőjüket (ötjét) a kosárral agyonnyomta; a 
többi farkasok ijedtükben a lépcsőre mászván egyik a másikát nyo
mogatta. Azután az öreg kijött a kosárból és egy nagy késsel meg
ölte a farkasokat; bőrüket a vásárra vivén eladta, azon a pénzen 
házat szerzett s talán most is ól gazdagon. 

5. 
Valjana odik pereslen nilpiez lüemta. so peres og ninal tir 

bastisa, pispulis lusjani kuskem. odik buskel! liktisa duam: umar 
leétiékod ton ?» so veram : «pi» süem, nsoli nim luoz Vanka, so giroz, 
mond sudoz)). lestisa hittem no girini husid legem. Obida kisno so 
pizd agisa, as korkaz nuem no vi£-uld ponisa, horgasa, odik arna 
suderri; odik arna sudem herd aciz emeg'li koskem, nilizli gur estini 
kosem, Vankaez piáim kosem. gur £uam herd so viS-idisen Vankaez 
pottem no kuj vild pukéini kosem. Vanka puksem no gurd ug teri-pd; 
nil Vankali kuj vilisen vaskini kosem, auski, kigi mon pukso /» süem 
no nil kuj vild puksem. Vanka sod gurd kustem, so nil otsi pi&em 
Vanka aciz nos viS-uld vaskem. nillen anajez emeg'en hertem no 
gurzd ütem. ut'em herd veram: «oj Vanka, tu£ g"es pizemed vilem* 
süem. so herd nilzd guris pottem no puksisa siem, lijossd sendirad 
kustem. siem herd veram : a sendirad tuhisa, Vankalen liez vilin po-
giljaékono)) süem. Vanka viS-ulisen vagem : «pogiljaski nakaz niled-
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len Mez vilin /» süem. Obida kisno veram: «o; ton Vanka, górd póni 
ali kenő ülepen vilemed» süem, «cukagd a cini todo toná ma ka-
rini i> süem. 

Cukagejaz cuknaik sültem no gur estini kuskem, odik ardana 
pu hittem, gur zuam berd vagem : «Vanka, pot tatsi, puksi kujvild» 
süem. Vanka potisa, kvj vild puksem, no kigi no gurd ug teri-pd, 
Obida kisno vagem: ((uski, kigi mon puksov süem no huj vild puk-
éisa, vogmatd vilem. so puksem béreik Vanka gurd ássd kustem no 
gurez borgam. Obida kisno telmirini kuskem: nburkarik, Vanka 
mond en bitti, guris potini leg, vot tinid gur ágin vatemin odik ger-
sok zárni ukso, odik gersok azves» süem. Vanka veram : «pes aj, 
minam luoz» süem. Obida kisnoez bittem berd Vanka gur ágii ukso 
bastem no diúaz bertem. so berd kisno bastem, Glaz kard kupcali 
goétiskem, tu2 uzir ula-pd. minam pes-ajd soli Kuzonié tarnak nüem; 
so sod tui sektam, kuar nan pizisü, kec pöétisa, sur-no arak-no tros 
lüem. pes-ajd juemiskiz Glaz karié kigi potemzd no ug todi. 

(Maimis.) 
Hajdan egy öregnek nem volt gyermeke. Az öreg egy napon 

fejszét fogván, egy darab fát kezdett megfaragni (tkp. fárúl 
lefaragni). Egy szomszédja hozzámenvén kérdó : ,mit csinálsz te ?f 

Ez feleié: ,fiút; — annak neve Vanyka (Ivánka) lesz, az szántani 
fog s engem el fog tar tani/ Elkészítette, és kiküldte szántani a 
mezőre. Obida asszony azt a fiút meglátván a maga házába vitte 
és a padló alá tévén elzárta (elzárván), egy hétig etette; miután egy 
hétig etette maga a málnabokorhoz ment s lányának megparan-
csolá, [hogy] fűtsön be a kemenczébe és süsse meg Vanykát. Mikor 
már lángolt a kemencze, az [t. i. a lány] a padló aljából kivezette 
Vanykát és parancsolá hogy a lapátra üljön. Vanyka ráült, de a 
kemenczébe nem fért be; a leány [tehát] megparancsolta Vanyká-
nak, hogy a lapátról szálljon le s monda: ,nézd, hogyan ülök én!' 
és felült a lapátra. Vanyka őt a kemenczébe dobta, a leány ott 
megsült, Vanyka [pedig] maga ismét a padló alá ment. A leány 
anyja visszatért a málnával és megnézte a kemenczét. Miután 
megnézte, szóla: ,óh Vanyka, igen jól sültél meg'. Azután kivette 
lányát a kemenczéből és leülvén megette, csontjait feldobta a 
hálópadlásra. Miután megette, szóla: ,felmászván a hálópadlásra, 
Vanyka csontjain fogok henteregni' — (monda). Vanyka kiszóla a 
padló aljából: ,henteregj szajha leányod csontjain'. Obida asszony 
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felele: ,ej te Vanyka, veres kutya, még életben vagy, holnap reggé 
tudom én, mit tegyek veled'. 

Másnap reggel korán felkelt s hozzá fogott a kemencze befü-
téséhez (a kemenczét fűteni), egy rakás fát használt fel. Midőn 
már égett a kemencze, szóla: ,Vanyka, jer ide, ülj a lapátra !c — 
Vanyka kijővén, a lapátra ül t : de sehogysem fért be a kemenczébe. 
Obida asszony szóla: ,nézd, hogyan ülök énc és a lapátra felülvén 
megmutatta. Miután Ő felült, Vanyka őt. magát dobta a kemenczébe 
és elzárta a kemenczét. Obida asszony könyörögni kezdett: fegyel
mezz Vanyka, ne ölj meg, hagyj kimenni a kemenczéből, ime neked 
egy fazék aranypénz s egy fazék ezüst, mely a kemencze előtt van 
elásva/ Vanyka felele: ,anyóka, enyém lesz az!£ — monda. Obida 
asszony megölése után Vanyka a kemencze előtt való helyből ki
vette a pénzt s visszatért haza. Azután feleséget vett, Glazov városba 
kereskedőnek, iratkozott [most is] igen gazdag. Az én nagyanyám 
neki Kazánból dohányt vitt, ő (őt) jól megvendégelte lepényt sütvén, 
nyulat sütvén, sör is, pálinka is elég volt. Nagyanyám annyit ivott, 
hogy nem tudja, hogyan jött ki Glazov városból (n. ivása miatt, 
Gl. városból hogyan kijöttét sem tudja). 

6. 
Odik pol odik pup bazard minem vilem. klrlz kic-pi viziié Al-

dartazes agem. ta pup amond örekcamez uz lu» süsa, sod örekcaskini 
koséin. Aldartoz süem: «minam örekcaskon pujid tátin evol, korka 
kiliz» süem. pup süem: nmond ni no ki$i örekcamed uz lu» süem. 
aldartaz, uagar-da pujimd vaj-ka tönd bj-ka örikca, ali vil' puktem 
korkamd soto» süem. pup amin, pujidd vaj !» süem. Aldartaz, «vaj} 

zaman urobojad pukéisa vajo» süem. «mon suem, tond ta kic-pi vi2i-
jin örikcalo, minam örikcaékon kié-pia ía» süem, v-ton tátin ul, mon 
odik casin vuo» süem no urobojaz pukéisa vortisa koskem. pup kün 
cas viiisa ulem. viiisa, viiisa liktemtd bére,pup Aldartaz dora koskem. 
Aldartazpuplié valzd kemalaé keljam. Aldartaz pup liktitoé nil-kisno 
dis disasa, sid pöétini kuékem. pup Uktisa pirem no sod kisno murt 
süisa, solié d'uam: akarted kitin h) süem. — «ali ginek odik pupez 
örikcasa, solié valzd baétem no sod vuzani d'at ujezd koékiz» süem. 
pup so berd asliz aciz veram: uakn süem, a inon sod otsi minoz süsa 
uliéko val» süem • Örikcamez ta vilem, ta minim kulesié sigemdon 
tejikd izjan leétiz; odik pol d'irzd pini med éiozt) süem. so berd ,,He 

17* 
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XBaJlHCL, 6ory M0.IHCB l" vsiiemzi cm vilemv süem. so köjön ali-ká 
no isem valez. 

(Mamadís.) 
Egyszer egy pap a vásárra ment. Egy görbe nyírfa aljában 

meglátta Aldartaz-ot («csaló tarfejű »-t). A pap azt hivén, hogy 
őtet meg nem csalhatja (,engem megcsalása nincs' — mondván), 
megparancsolá, hogy csalja meg öfcet. Aldartaz szóla: ,az én csaló 
zsákom nincs itt, otthon maradt' — (monda). A pap felele:,enge
met sehogy sem csalhatsz meg'. A csaló monda:,nohát, ha elhoztam 
zsákomat és téged meg nem csallak, én most újon épített háza
mat adom neked.' A pap felele : ,menj, hozd a zsákodat!' Aldartaz 
szóla: ,hadd, szekeredre ülve rögtön elhozom; én megmondtam, 
ezen nyírfa aljában csallak meg (tégedet); az én csaló (csalásra 
való) nyírfám ez; te légy itt, én egy óra alatt (órában) eljövök' — 
(monda) ós felülve a szekérre elindult. A pap három óráig várta. 
Várt, várt, s miután még sem jött (várván, várván meg nem jötte 
után) elindult a csalóhoz. A csaló már régen túladott a pap lován 
(elvezette a p. lovát). A csaló a pap megjöttóig asszonyruhát 
öltvén, ételt kezdett főzni. A pap megérkezett és őt asszonyember
nek gondolván (mondván), kordé tőle: ,hol van férjed ?' — (monda). 
,Most épen egy papot csalván meg, elvette tőle lovát és azt eladni 
ment a másik megyébe' — monda. A pap azután maga magához 
szóla: ,óh' — monda — ,én pedig azt hiszem vala, hogy ő oda 
jön, [de] ez volt az ő csalása; ez nekem legalább is hetven rubel 
kárt szerzett; egye meg egyszer a kutya a fejét!' Azután gondola 
(monda): ,igaz bizony a mit mondanak (a mondásuk); «He xBa-
JTHCB, őory MOJTHCB» (ue dicsekedjél, istennek imádkozzál!). Ilyképen 
most is csak oda van (elveszett) a lova. 

Talá lós mesék. 
Madiskon kii.1) 

1. sioz, sioz no töd'i ösoz. — vuko izem. 
2. luloez liútem iijoz. — död'i valez üjoz. 

*) E találós mesék közül az 1—71 számúak a kazáni kerületből, a 
72—105 számnak Maimis, a 106—120 számúak Glazov vidékéról vannak 
feljegyezve. 
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3. Áut agajo vino og ind ibd. — skal kiskem. 
4. zil-ol tros os koskoz. — d'ö ultiz sorig koskem. 
5. sujtem, pidtem vild tuboz. — sin. 
6. odik birkenci ulin nul' vil' kisno. — zök. 
7. ia dunnejin k'újn kiig. — sures, ketier, v'ú. 
8. tagi ut'isa vari, tagi ut'isa evei. — gi£Í; ágin utid-kd ov&l, 

miskirí utit-kd van. 
9. kik söd kij kaik vald val, ven d'U bittisa zagez uz vormi. 

— Un. 
10. korka kotir d'ez kiskem. — £uj. 
11. kotires tijin vir zoroz. — til nir tktk-m* 
12. korka sigin Uz bugor. — didik. 
13. kotires tijd pi-pu kuar vialoz. — sidd iikmas kujam. 
14. peres g'us kisno busiez kotirjaloz. — surlo van busiez ara. 
15. mizig bittisa ml val, siisa öj bitti. — ser. 
16. sulis pufiin kurek sit'. — igi. 
17. kotires surojin cu£ cipi. — pin. 
18. korka dilin pal sbk'óri. — toleg. 
19. inmarisen, muéemisen nimiz odik. — kigilien nigili. 
20. eksej i$ vuristem. — kurek-piz. 
21. odik bekcejin kik törli arak. — kurek-piz. 
22. vallis bogim, kureklis pici. — enercak. 
23. ogez, minő süd, ogez uk siid. — kuas. 
24. arsin eksej dírzd micoz. — turim turnam. 
25. dksej igi kicel'tik. — mirik dilin limi. 
26. kik turto ku pin söd er-val. — vü. 
27. korka dilin pal kuas miskilja. — dir sinam. 
28. gur ulin voz bukó. — vü diiis. 
29. ta korkan mon dir. — momi kor. 
30. liptir-loptir Andrej, ciniez peliez dir dilaz. — cag vofon. 
31. tödi sandik puskin söd kitaj. — mörjo. 
32. bagim gidisen pici gide istirtod. — gurisen ucogd egir 

kiskon. 
33. lapek Pet'ka ven vuzaé. — urbo. 
34. sitk-salk vag dir. — sulik birton. 
35. ikce vakci sit, dudes. — til nir. 
36. lud dor kotir sil' paga. — pale$. 
37. pirikiz Üzen piroz, potikiz töd'ien potoz. — nin puppi. 
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38. d'iho dilin vöjo kümes. — díbo dilin limi. 
39. kik})ni daruz kutiéko, sortiz po'iiéko. — éidka kutcam. 
40. busiez töd'i, kidisez söd; kin kigd soa, so todoz. — goz-

jaskem. 
41. pici Petka górd i$i vuzaloz. —• emej. 
42. sujtem, pidtem pis-pu d'ilá tuboz. — nan guzem. 
43. nul'ez cahoz, surisez ektoz. — val pid no val biz. 
44. odik sárim kenerez sertisa hittod, béren kitin ka$ini donzd 

iid setti. — cag kesém. 
45. aámak puzimlen ulez, ulezli hidd karez, karezli hidd piez. 

— kőéi. 
46. sureslis juzit, kizlié lapek. — tutim. 
47. minoz minoz, pötiez uz lu. -—• miié lobem. 
48. aciz uk a$i, murtli vogmatá; aciz gulkoj, cot ponini toda. 

•— ci i. 
49. söd taka pircizd pösatoz. —purti. 
50. pukoz pukoz, voSerez uz lu. •—• do-gi. 
51. ta dönnejin knjn evei. — ind tubon pagtfa evol, vallen 

surez evol, papalen d'olez evol. 
52. ares oslis mussd arsin siisa ud hitti. — zed. 
53. viliez töd'i poliz söd. — morjo. 
54. dumet dilin val knajoz. — cersem. 
56. sandik pidesin sulmon vei, — sulem. 
57. £it düá hittisa, nin-a$d kec bittisa. — katanci. 
58. dödiez koskoz, turtoez kel'oz. —- vitéz koskd, darez kila. 
59. korka sárin kuca pi ütoz. — zolob vü vijam. 
60. korka koiirin éi telbugo. •—- korka bordis íaji. 
61. korka dilin kug nido kobi. — koso. 
62. egizen nunilen cacaez gumiraz uz bitmi. — cuhor gin-sapeg. 
63. pelmit guin sala posiljaskoz. — gurin gur-cu£on posil

jaskoz. 
64. pirikiz kitaj pasen piroz, potikiz sed deremen potoz. — 

nin pnppi. 
65. pelmit korkan vil ken hordoz. — miis. 
66. aciz os, biziz pis. — vert pisién senis. 
67. peres $us kisno vir salgd. — til nir vija. 
68. gidisen korkasen nimiz odik. — isk'ál no ös-kal. 
69. odik bekcelen egesez sii. — kában nerga. 
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70. minikiz gurtez uékoz, bertikiz busiez uskoz. — pecter. 
71. sírt uz su, sart üz síi, pini uz södi, adami uz södi. — budem. 

72. luloez lultem nuld. — kuasen vetlon. 
73. luloez lultem vili. — bordáz sir l'akiskisa kugiliez bittd. 
74. ves ulos kaliklen korám silepez og a§á üsd. — vit tiron. 
75. kora, kora, vovse silepez ug usi. — kurek siá. 
76. tir nid bidsa makd kul'to bidéa liiem. — cag. 
77. tué ku$ ginez binisa ud bitti. — süres. 
78. badar ul vild limi uz tupta. — iskal sur. 
79. tué $eé ursez kutini ud disti. — kij. 
80. $es vallen pitiez uz toski. —pizlen koskem ber vilezuztoski. 
81. korka bordin taka sin. — kor bor din ul. 
82. tué ku$ juciz inmard sugem. — sin inmard su$em. 
83. korka jilin gondir ektd. — sin morjoié potd. 
84. eksejlié tabazd beriktini ud vormi. — insirez íutini ud 

vormi. 
85. ludisenlen, inmisenlen nimiz odik. — toles, toleg. 
86. lud-dor kotirin sil terkd. — tilo-burdo kar. 
87. sioz no guaz piroz. — purt. 
88. lud sorin küstem kion ceted. — usi. 
89. tuM ges uloso vild puksini ud disti. — gondir. 
90. kionen gondiren vacd sin usko. — uknoen guren. 
91. gurd ku% bizo koso piraloz. — nan kuj, 
92. kort zir pirti tödí jurmek potaloz. — ven pisid senis 

pirtem. 
93. korka sigin vej tus. — sundi. 
94. busi sorin voé katanci. —pis. 
95. korer jumal pu éulmin. —• umortois cecd. 
96. ecker pecker pu jilin. — pas-pu mul'i. 
97. ullasan budd, vallásán vo$. — kusman. 
98. niljos murtlen cik vina jutek banez cizektoz. — górd 

kusman. 
99. pidiz nut, sur ez van, tusez vari. — kec taka. 

100. vallásán ponod, ullasan vijaloz. — voronka. 
101. tödi bugorez cué bugor ujoz. — lud kecez foci ujoz. 
102. küssd kekatisa kuloz. — kös kiz. 
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103. nal adami vacd sin uskoz. — ös janak, kosuk janak. 
104. Darjaen Marjáén vacd sin uékozi. — viien voldeten. 
105. sandik puskin vil murt hordoz, uskod no vil' murtez uz In. 

— sandik vorsam vágd. 
106. sikisd mad pitsani uk lu ? — sundi. 
101. sikalez gidaz, biéiz gid vilin. — sin. 
108. kik iska vinos kudmi orcom, kudmi orcom süsa, minő no, 

no hugi no ug orci,jalam cos minő. — kuas. 
109. dödiez mind, sakanez kild. — vüen jöen. 
110. penmit korkam püS gerttd. — mus sus lestd. 
111. sujiz zárni, poskesez pu. — sundien kosaken. 
113. lud sorin buris van. — meza. 
114. lud sora födi bugor pogiljaskd. — lud kec. 
115. iz kar kotir limi pel'td. — vuko izon. 
116. kustem kion lud sorin celjaskd. — kutes. 
117. cut, gorib peres kisno luditi vetleno, otis visak jüez sid. 

— surlo. 
118. kik poci puni val biá dorinik mind no ug uj sod. — aj 

kotosajos. 
119. korka kotirti bin-gozi kiskemin, bin-gozid nos osilemin 

pesterjos. — korka juj poci uknoosin. 
120. kik bratojos ejeljajozi coM odik ogzd adjo no, uk bigato 

vetlini odik ogzínd kanod. — dödi éidjos. 

\. Eszik, eszik ós fehéret okád. — Malom őrlése. 
2. A lelkest üldözi a lelketlen. — A szán üldözi a lovat. 
3. Négy testvér egy hetyre lő. — A tehén fejese. 
4. A padló alatt sok ökör jár. — A halnak járása a jég alatt. 
5. Kartalan, lábatlan fölfelé hág (emelkedik). — Füst. 
6. Egy fátyol alatt négy menyecske. — Asztal. 
7. Ezen világon három hosszú van. — Út, kerítés, folyó. 
8. így nézvén van, így nézvén nincs. — Köröm; ha elől [t. i. 

a tenyéroldalról] nézed: nincs, ha a kézháton nézed: van. 
9. Két, kígyóként fekete lovam van, mindössze egy tűfoknyi 

szemetet nem bír el. — Szem. 
10. A ház körül drót van húzva. — Moh (a gerendák közt). 
11. Kerek tóban vér (eső) esik. — A világító-szilánk leégett 

végének (üszkének) leesése. 
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12. A háztetőa kék golyó. — Galamb. 
13. Kerek tóba nyárfalevél hull .— A levesbe laskát dobnak. 
14. Egy öreg orosz asszony körüljárja a mezőt. — A sarló 

az egész mezőt learatja. 
15. Egy ökölnyi húsom vala, nem bírtam megenni (tkp. evén 

nem végeztem). — Fenkő. 
16. Válú végén tyúk-ganéj. — Fülbevaló. 
17. Kerek rúdon sárga csibe. — Fog. 
18. A háztetőn fél kenyér. — Hold. 
19. Az égből valónak ós a földből valónak neve egy. — Csil

lag és féreg (csillaggal f.) [t. i. ezek nevei a votjákban hasonlók]. 
20. Fejedelmi sapka varrás nélkül. — Tyúktojás. 
21. Egy hordóban kétféle pálinka. — Tyúktojás. 
22. Lónál nagyobb, tyúknál kisebb. — Nyereg. 
23. Egyik mondja : megyek, másik mondja: nem megyek.— 

Hótalp. 
24. Évben (évenként) a fejedelem borotválja a fejét. — A 

széna kaszálása. 
25. Fejedelmi sapka csillogása. — Az ág végén a hó. 
26. Két kocsirúd között fekete kancza. — Folyó. 
27. A háztetőn egy fél hótalp korcsolyázik. — Fejnek 

fésülése. 
28. Kemencze alján sárga ív-fa Uyra]. — Szivárvány (vil

imé szószerint: víz-ivó). 
29. Ezen házban én vagyok a fej. — Mestergerenda. 
30. Bandi tipeg-topog; ujja, hüvelyke a fején. — [Világító-] 

szilánktartó. 
31. Fehér ládában fekete nankin-[szöv8t]. — Kémény. 
32. A nagyobb istállóból a kisebb istállóba czipelsz. — A szén

nek a kemenczóből a tűzhelyre való áthúzása. 
33. Tűt áruló alacsony Petyka. — Poloska. 
34. «Sil'k-saík» [hangot adó] tönkölykalász. — [Női] kendő 

ki varrása (BMinHBame). 
35. Egy kicsiny rövid húsdarabka. — Világító-szilánk le

égett vége. 
36. A mező széle körül hús létra. — Vadberkenye-fa. 
37. Midőn bemegy,kéken megy be; midőn kijön,fehéren jön 

ki. — Hársfa [melyet a szobában lehámoznak]. 
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38. Czölöp tetején vajas hagyma. — Czölöp tetején hó. 
39. A két szélén tartom, a közepébe beledugom. — Harisnya 

felvevése. 
40. Mezője fehér, magja fekete; ki azt veti, az ismeri. — írás. 
41. Kicsiny Petyka, vörös sipkát árúi. —Szamócza. 
42. Kartalan, lábatlan, a fa tetejére mászik. — A kenyér 

kelése. 
43. Négy veri a [taktust], ezer tánczol. — A ló lába és a 

ló farka. 
44. Egy surim (karó-köz) kerítést szétvagdaltál, azután nem 

tudtad összeállítani. — A [világító-] szilánk hasítása. 
45. Alacsony fenyőnek ága van, minden ágán fészke van, 

minden fészkében madárfia van. — Borsó. 
46. Az útnál magasabb, a nyírfánál alacsonyabb. — Fű. 
47. Megy, megy, nyoma nincs. — A méh repülése. 
48. Maga nem lát, [de] az emberre mutat; maga süket, [de] 

számot vetni tud. — Az ujj. 
49. Fekete kos farát melegíti. — Üst. 
50. Ül, ül, árnyéka nincs. — Pincze. 
51. Ezen világon három nincs. — Égbe felmenő létra nincs, 

a lónak szarva nincs, madárnak teje nincs. 
52. [Egy] éves tinónak a máját nem eszed meg esztendőn 

át. — Köszörűkő. 
53. Teteje fehér, belseje fekete. — Kémény. 
54. Kötőszíjon kövéredik a ló. — Fonás (az orsó a rátekeredő 

fonáltól vastagodván). 
56. Láda fenekén töprenkedő gyöngy. — Szív. 
57. Éjjel teve nagyságú, nappal nyúl nagyságú. — Függöny 

(mely t. i. a női lakosztályt elrekeszti, s melyet nappal össze
hajtanak). 

58. A szán halad, a rúdja (kettős rúdja) marad. — A folyó 
halad, partja marad. 

59. A ház mögött kutyakölyök ugat. — Az eresz-víz cse-
pegése (folyása). 

60. A ház körül szőrgyeplő. — A ház falának moha. 
61. A háztetőn hosszúnyelű merőkanál. — Szarka. 
62. Ikergyermekek himlője soha el nem múlik. — Tarka 

nemezcsizma [mely nem hagyja a színét]. 



TALÁLÓS MESÉK,. 2 6 7 

63. Sötét árokban császármadár verekedik. — A kemenczé • 
ben verekedik a kemenczeseprő. 

64. Midőn bemegy (a házba), nankin subával megy be ; mi
dőn kijön, fehér ingben jön ki. — Lehántott hársfa. 

65. Sötét szobában fiatal menyecske sír. — Méh (a kasban). 
66. Maga ökör, farka kender. — Tü likában czérna. 
67. Öreg orosz asszony vért köp. — A világító szilánk (le

égett) vége lehull. 
68. Az istállóból valónak és a szobából valónak neve egy. — 

Tehén és ajtókilincs. [A votjákban neveik hasonlítanak egy
máshoz]. 

69. Egy hordónak abroncsa száz. — Asztag sorai. 
70. Mentében [t. i. mikor a mezőre megy] a falút nézi, visz-

szafordultában a mezőt. — Hárs-kosár. 
71. Nem mondja ezt: sirt, nem mondja ezt: éart; a kutya 

nem veszi észre, az ember nem veszi észre. — A növés. 
72. Lelkest visz lelketlen. — Hótalpon való járás. 
73. A lelkest megöli a lelketlen. — A famózga a rajta meg

ragadt hangyát elveszti. 
74. Az egész kerület népének forgácsa egy helyre esik. — Adó

fizetés. 
75. Vág, vág, semmi forgása nem hull. — A tyúk eszik [az 

orrával csapdosván]. 
76. Egy fejszenyélnyi holmi kévényiletfc.—A [világító] szilánk. 
77. Igen hosszú nemezt össze nem göngyölhetsz. — Út. 
78. Juharfaágon nem áll meg a hó, — Tehénszarv. 
79. Az igen jó ostort nem mered megfogni. — Kígyó. 
80. Jó lónak lábnyoma meg nem marad. — A hajó menésé

nek nem marad utója [utána való nyoma]. 
81. Ház-falában kosszem. — Gerendafalban ág (ág csöge). 
82. Igen hosszú rúd, istenig (égig) ér. — A szem istenig 

(égig) ér. 
83. A háztetőn medve tánczol. — A füst kimegy a kéményből. 
84. A fejedelem tepsijét nem birod megfordítani. — A szérűt 

fel nem birod emelni. 
85. A mezőről és égből valónak neve egy. — Csikó, hold 

(a votjákban hasonló szók). 
86. A mező körűi [itt-ott] hústányér. — Madár. 
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87. Eszik és a barlangba megy. — Kés (t. i. melyet hü
velybe dugva, az övben viselnek). 

88. Mező közepén csípőtlen farkas ugrál. — Borona. 
89. Igen jó lóra nem mersz ráülni. — Medve. 
90. A farkas a medvével (egymásnak) szembe néznek. — 

Ablak és kemencze. 
91. A kemenczébe hosszúfarkú szarka megy be. — Kenyér

lapát. 
92. Vasrúdon át fehér [tengeri] nyúl jön ki. — A czérna 

bedugása a tü likába. 
93. A háztetőben vajas csésze. — Nap. 
94. Mező közepén zöld függöny. — Kender. 
95. ízes-édes [holmi] a fa belsejében (szívében). — A köpű 

méze. 
96. Picziny gömbölyű a fatetőn. •— Mogyoró. 
97. Alulról nő, felülről zöld. — Eetek. 
98. Lányoknak, a nélkül hogy csak kevés bort is ittak volna, 

kipirul az arczuk. — Czékla (vörös répa). 
99. Lába négy, szarva van, szakála van. — Kecskebak. 
100. Felülről teszel be, alulról folyik. — Tölcsér. 
101. A fehér golyót űzi sárga golyó. — A nyulat űzi róka. 
102. Derekát szorítván, meghal. — Száraz nyírfa [t. i. elpusz

tul, ha fejszével köröskörül meghántolják]. 
103. Négy ember egymással szembe néz. — Ajtóküszöb és 

szemöldökfa meg a két ajtófélfa. 
104. Darja ós Mária szembe néznek. — Padló (szobaföld) és 

mennyezet. 
105. A láda belsejében menyecske sír; megnézed és a me

nyecske nincs [ott]. — Láda-zárás (a zár nyikorogván.) 
106. Szekrénybe mit nem lehet zárni? — Napvilágot. 
107. A tehén az istállóban, farka az istálló felett. — Füst. 
108. Két testvér versenyre kelve, megyén (tkp. «melyikünket 

haladjuk túl» azaz: í-melyikünk haladja túl a másikat» — mond
ván mennek), de egyik sem haladja túl a másikat, mindig együtt 
mennek. — Hótalp, 

109. A szán megy, a gyékény marad. — Víz és jég. 
110. Sötét szobában szitát kötnek. — A méh lépet készít. 
111. Karja arany, kössöntyűje fa. — Ablakkeret és napfény. 
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113. Mező közepén gerenda van. — Mesgye. 
114. A mező közepére hengeredik egy fehér golyó. — Nyúl. 
115. Kőváros körűi hó fúvódik (fú). — Malom őrlése. 
116. Csípőtelen farkas ugrál a mező közepén. — Cséplőfa. 
117. Egy sánta, púpos asszony megy a mezőn át, s onnan 

minden gabonát leeszi. — Sarló. 
118. Két kis kutya a ló farka mellett megy, de azt el nem 

éri. — A két első kerék. 
119. A házon köröskörűi kötél van húzva, a kötélre meg 

kosarak akasztvák. — A ház moha kis ablakokkal. 
120. Két testvér halálig egyre egymást nézi s nem jöhet 

egyik a másikhoz vendégnek. — A szántalpak. -

D a l o k . 

(A Kazáni guberniumból. 

Kirgan kiljos. 

Odikzá duóm, kikza duóm ; 
uz deta ogez kugoli f 
kugo duovjos todci use-ká, 
küjn arna luiz, um evei. 

Aj, vu vijaloz, vu vijaloz, 
vu ku$a ia$ek ujaloz; 
so $a$eklen mil-kid vu vilin 
mil'am mil-kid nil vilin. 

Tiljostes l'ugit Zuatela, 
jorgiliostes kiromi; 
okzá vuzalom surisen, süen 

söd sin-kasjostes aldalom. 

É n e k s z ó k (dalok). 
1. 

Egyet iszunk, kettőt iszunk; 
nem elég-e egy a gazdának ? 
Ha a gazda az ivóknak eszükbe jut 
három hétig nincs álmuk. [(esik), 

2. 
Ej, a víz folyik, a víz folyik, 
a víz mentében egy lúd úszkál ; 
ezen lúdnak rajta van az esze a vizén, 
nekünk az eszünk a lányon. 

3. 
Tüzeiteket világossá gyújtsátok, 
verebeiteket kizsigereljük; 
egyet eladunk ezerén, százon [t. i. 

kopekán], 
fekete szemöldökű [lány]aitokat meg

csaljuk. 
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Guretf vizijad pokci suresed 
cik pid volcontem lüesal-kd ; 

pokci no tiris valcd ulim, 
cik lukiskontem lüesal-kd. 

Pokci no husi gigek busi, 
kuroez van no d'iríz nacar; 
mitam lul gazán kidokd ininiz, 

d'ivorez van, no acíz evei. 

Gidík-agdes voUt cuííld, 
tubilgi suon med potoz : 

éeé karindased Ukton drrja, 
val dlbo s'úsa, med dumoz. 

Kuala-agad osem éuried 
vajo-biz liktisa, med puksoz; 
zok vilad voldem iök kiseted 
deiilet liktisa, med puksoz. 

Anajd gurzd estem-dir, 

morjoti sinez pota-dir; 
baskic vliijaz potisa, vit'e-dir 
«nunikad bertd» süsa, ute-dir. 

Gid'k-a$ad kutem kiijn keneted 

sanaed vaskoz tuz cukna; 
vordem nunied sou-kd luoz, 
dauired orcoz tuz erkd. 

4. 
Hegy tövén [elmenő] kis ösvényed, 
bár lenne olyan, hogy a láb rajta 

megne csússzék; 
kis korunktól fogva együtt éltünk, 
bár úgy lenne hogy el ne válnánk. 

5. 
Kicsiny mező, rozs mező, 
kalásza van, de feje silány ; 
a mi kedvesünk (szeretőnk) messze 

ment el, 
híre van, de maga nincs [itt]. 

6. 
Seperd simára udvarodat, 
hadd nöjjön ki [rajta] a bajnócza 

[cserje] ; 
hogy jó testvéred megjöttekor, 
gondolván [hogy] ló-czölöp, hozzá 

kösse [lovát], 
7. 

Házad előtt felakasztott rudadra, 
eljővén a fecske, üljön rá ; 
asztalodra terített abroszodra 
eljővén az áldás [bőség], üljön rá. 

8. 
Anyám bizony befűtött a kemen-

czébe, 
[hisz] a füst kijön a kürtőn át; 
a lépcső aljára kijővén bizony vár, 
néz úgy mondván: «gyerkem vissza

tér)) 
9. 

Az udvarodat körülvevő három kerí
tésre 

rászáll a csóka jókor reggel; 
ha nevelt gyermeked életben marad, 
életidőd igen kedvesen múlik. 
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cukna sultisa, utjaltim, 
zanari tipi díljosad; 
kidbká minisa öj vuneti 
kiétisa ponem éin-kastes. 

zök kotirad puksem kanoed 
müen no puni med pond ; 
mi tátié koskem berd 
müleé no ceskid ideld. 

Ajkaj no arlen orcemez • — 
küékié putolen poétemez; 
poétono puto medik poétoz 
orcontem dauir lüsal-ká. 

Vilin kigili küjn gind, 
ta dirja nüjos tuz pokci • 

so pokci miien salamez 
müen no kenem tié gind. 

éöd nules éörti södpilem liktd, 

lokit no kizet lüesal-kd; 
ta éekit zaman Ukton dirja 
kokiié nuni lüesal-kd. 

Kuzon karlen kibei a$az 
kik murtjos ukéo lidgo ,-
bördisa bördisa Udgo, 
bertini paspurt kuro. 

éöd nuleskad uno vetlim, 
éulo nidjostes öm setti ; 
uno vetlim, eéit vetlim, 
tileékid £eézd öm setti. 

10. 

Eeggel felkelvén, felnéztünk 
a zöld tölgyfa tetejére; 
messze menvén el, nem felejtettem 
[mintegy] oda öntött szemöldökeit. 

11. 
Az asztalod körűi leült vendégnek, 
tegyetek [elibe] mézet és kanalat; 
innen elmentünk után 
méznél édesebben éljetek. 

12. 
Ejhaj az esztendőnek múlnia kell, 
a derekről az övnek lenyűnie: 
a lenyűvendő öv hadd nyüjjék le, 
[de] végtelen (elmúlatlan) lenne bár 

az életidő. 
13. 

Fenn csupán három csillag van, 
ez idő szerint a lányok nagyon kicsi

nyek; 
a kicsiny lánynak ajándéka 
csak méz és kendermag. 

14. 
Fekete erdő mögött vonul el fekete 

felhő, 
bár lennék sűrű [lombú] fenyőnél; 
ama nehéz idő ha eljön, 
bár lennék egy bölcsőbeli gyermek. 

15. 
Kazán városnak [egy] boltja előtt 
két ember pénzt olvas; 
sírva, sírva olvassák, 
visszatérni útlevelet kérnek. 

16. 
Fekete erdőben sokat jártunk 
ostornyeleteket nem találtuk meg: 

sokat jártunk, keveset jártunk, 
ti nálatok jobbat nem találtunk. 



272 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

cukna no sinkit uz sajkiúki ; 
kivitek ugim uz poti ; 
cik siditek, direktjeitek 
pinal no mii-kid uz vétiúki. 

Asjan igjamda kelisem 
kotiraz gajtan kutild 
so gajtanjostd kelisoz-kd, 
banadi bizen zirgild. 

Agaj tinid mar sotom ? 
Bukaris vajem vuz evei ; 
ton agajez atfem berd 
pid d'ilam silini kai evol. 

Vilin göderi göldirtoz, 
val dirin sirmet iingirtoz ; 
ta kugojos dord liktem berd, 
azvesen zárni íiltirtoz. 

Vilin torogoj kirgadir, 
tulis lüemzd södisa. 
so tulisti guzem-kd luoz, 
gerides kutitek en kild. 

17. 
Eeggel a köd nem tisztul ki, 
a be nem vetett gabona nem kel k i ; 
valami játszás, nevetgetés nélkül 
a gyermek szive (kedve) nem nyílik 

ki. 
18. 

Fölvett asjanotok illik rátok, 
köréje zsinórt varrjatok; 
ha ezen zsinórotok illik, 
orczátokat kenjétek meg fri^-zel. 

19. 
Bátyám, mit adjak neked ? 
Bukharából hozott árúm nincs ; 
téged bátyám hogy láttalak, 
lábomra állni nincs erőm. 

20. 
Fönn a menny dörög, 
a ló fején fénylik a fék; 
ezen gazdákhoz ha jősz, 
ezüst és arany csendül meg. 

21. 
Fönn egy pacsirta énekel, 
a tavasz meglettét észreve vén. 
A tavaszon túl ha a nyár beáll, 
ekéteket csak fogjátok meg. 

Uzien bori kismatos, 
marik no dbmis Horni ? 
uzied kismaloz bisasez evei, 
mileskim kuikiez todis evei. 

£aH-£al vijas osmestd 
kakit no kustim, dugditim ; 
mil'emli pufiit' minisjosiz 
odik kii verarn no dugditim. 

Míg a kerti s erdei szamócza megérik, 
milyen gyümölcsöt eszünk ? 
szamóczád érik, leszedője nincs, 
a mi gondjainkat tudó nincs. 

23. 

Csörgedezve folyó csermelyedbe 
drágakövet dobtunk, megállítottuk ; 
a velünk szembejövőket 
[csak] egy szót szólva megállitottuk. 
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Oti no táti vetlem samen, 
dangis no korka piriékem ; 
dangis no korka evei vilem, 
acmd kedolen korkaez vilem. 

Oti no táti vetlem samen 
kazaen erőm lüimi ; 

kaza no pi evei vilem, 
acmelen kazak-pi vilem. 

Takja igjamdi ketisem, 
kijadi azveé zundes lüesal-kd; 
nalpaéko,nalpaéko,uk veraski, 
tunndminam kunilam liisalit-

ka.. 

Mi tatsi Uktim val uljasa, 
duskimi ukno vizijad ; 
mi Ukton dirja ti vitid-dir, 
liz didik samen görlasa. 

Ukno vizidi gol ginek, 
götten saskaez ok ginek ; 
tu gurtin murtjos tu£ uno, 
minam gaZamd ok ginek. 

Gureg no bordád sód pusnered, 
söd pusner pelin söd suter ; 
söd suter kaik sinjosid, 

górd namer kaik bafíjosid. 

Uboen, uboen voz sugoned, 

vo&isen ki$i éiomi ? 

NYELVTÜD . KÖZLEMKKYEK. XVII . 

24. 

Amint oda s ide járkáltunk, 
eltévedve egy házba megyünk be ; 
eltévesztve nem volt a ház, 
a mi rokonunknak háza volt. 

25. 

A mint oda s ide járkáltunk, 
egy kecskével barátkoztunk meg (let

tünk barátok); 
de nem volt kecske, 
a mi kazak-xmk volt. 

26. 

Felvett sapkátok illik, 
kellene [még] kezetekre ezüst gyűrű; 
gondolkodom, gondolkodom, de nem 

mondom; 
lennél ma az ölemben (honom alatt). 

27. 
Mi ide jöttünk lovat hajtván, 
kifogtuk az ablak alatt, 
a mig jöttünk ti bizony vártatok, 
kék galamb módjára turbékolva. 

28. 
Ablakotokban rózsa van csak, 
a rózsának virága csak egy van; 
ezen faluban ember igen sok van, 
az én szeretettem csak egy. 

29. 
Hegyednek oldalán fekete csalánod, 
fekete csalán közt, fekete ribiszke ; 
mint fekete ribiszke [olyanok] sze

meid, 
mint a vörös málna [olyanok] orczáid. 

30. 
Ágygyal ágygyal [t. i. sok kerti ágy-

gyal] van zöld hagymád, 
amúgy zölden hogyan esszük meg ? 

18 
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vo£ sugon kaik voé mugormi, 

l'ukiskisa kigi álomi. 

Azvesno paki, altin nido, 
macit manara sirlani ; 

agajos Uktem kilziskini 
vogit uz lu-a kirgani ? 

VÍ31I no vijas osmesed, 
mar kisetjostes miékidi ? 
ton, tvganá, fwl sektaskod 
mar mug settisa piromi 2 

Tasmae evei kuasani, 
ukoe ei'ol rurini ; 
tinad milid-kidet olo kled, 
mon kilcin evei todini. 

swndi guialoz sunitlí, 

tőle3 guzaloz l'ugitli; 
mil'am idemlen erkinligez 
atajen anaj vari dírja. 

siireslen geszá kin todá ? — 
gongirtisa minis val todá. 
arles sekitzá kin todd ? 
mugorü vüem pi todá. 

Samavaredles motor ez 
bujolles evei, maneries • 
tiledli murtjos kizino 
motoi'les ovel, ujolles. 

mind zöld hagyma zöld a testünk 
[azaz: fiatalok vagyunk], 

elválván hogyan élünk meg ? 
31. 

Ezüstös kés, arany nyelű, 
a mecset minaretjét faragással díszí

teni [való]; 
eljöttek az öregek hallgatni, 
nem szégyenlünk-e énekelni ? 

32. 
Sebesen folyó csermelyed, 
mely kendőtöket mossátok (henne)? 
te, testvérem, jól vendégelsz, 
minő okot lelünk, hogy meglátogas

sunk? 
33. 

Szalagom nincsen szegélyzésre, 
arany fonalam nincs kivarrásra; 
a te gondolatod vájjon milyen, 
én angyal nem vagyok, hogy tudjam, 

34. 
A nap fölkél melegségre (melegség 

czéljára), 
a hold fölkél világosságra; 
a mi életünk szabadsága 
addig tart, mig atyánk-anyánk van. 

35. 
Az útnak jóságát ki tudja? 
a poroszkálva menő ló tudja, 
az óv nehézségét ki tudja? 
a fölserdtilt legény tudja. 

36. 
Szám0várótok szépsége 
nem színétől van, [hanem] alakjától; 
titeket az emberek megszeretnek 
nem a szépség, [hanem] a serénység 

(ügyesség) miatt. 
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37. 
sin vucdlen kujajaz A sin vize mentében, 
gadíz cibor vudor van; tarka mellű (melle tarka) hód van; 
•pe?imit süisa, minitek en kiti, azért hogy sötét van, ne maradj el, 
tolej-kd evol, kijili van. ha nincs is hold, van csillag. 

38. 
Tod'i kec-pili pusjos póni, 
kec-pi ezli evol, tiiezli; 
ukno viéijaz tenkd póni, 
anaezli evol, nilizli. 

Azves no zundes bagim uz li, 
cinijad-kd ponod söd uz li ; 
jes atikajlen nffiz piez 
kitsi-kd no minoz kur uz li. 

Kamali kaled uko-kd luoz, 
bordiskid kustemed uz poii ,• 
liktem kunoed osaloz-kd, 
doriskid leverned uz poti. 

Paksimi vallen gesjosaz, 
vaskimi Margan karjosd ; 
so Marján karez kin a jeni ? 
bordiékem durtles kin tirem ? 

Mi tatsi kit'i liktimi? 
sala no cihsono l'agjostid, 
mi tatis kiű bertomi ? 
vacil müs lobon siirestid. 

Uzien bori kiématoé 
mar dumis siisa ulomi ? 
ton tuganjosi ud-kd lüi, 
mar eseb settísa ulomi ? 

Egy fehér nyírfára jegyeket tettem, 
nem a nyírfára, [hanem] a nyírhéjra; 
az ablakra pénzt tettem, 
nem az anyának, [hanem a lányának. 

39. 
Az ezüst gyűrű nem nagy, 
ha ujjadra teszed, nem lesz fekete ; 
a jó atyának lánya, fia 
bárhová megy, nincs bosszúsága. 

40. . 
Ha kamali szalagod arany fonál, 
magadról ledobni nem jön kedved; 
ha jött vendéged magasztal, 
magadtól (tőled) elereszteni nem jön 

kedved. 
41. 

Felültünk jó lovakra, 
lementünk Marján városába; 
Marján várost kilátta? 
a házat a hol fölnevelkedett, ki unta 

meg? 
42. 

Mi ide mezen jöttünk? 
császármadár fütyülő fenyvesen át; 
Mi innen mezen térünk vissza ? 
fiatal méh repkedte úton. 

43. 
Míg a kerti s erdei szamócza megérik 
milyen gyümölcsöt evén, éljünk ? 
ha te atyánkfia, nem volnál, 
mily tanácsot találva, élünk ? 

18:: 
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áíök vilad tiros sided naned 
vagjosles evei, cabejles, 
acmelen tagi gaéaskemmi 
adamiles evei, inmarleé. 

Tódí no kalpak ted'i med lo 
sioned vöjen mü med lo ; 
öjen no umed um med lo, 
cukna no umed sak med lo. 

Töd'i no kamlen sukiez 
kozisen kőid sukkiékoz ; 
ta tuganjoslen sidez nanez 
gurtisen gurta kiliskoz. 

Ukoen uris mi pinimi, 
mi tilediz kitisen atfomi? 
cukna sultisa vuli-ka vaskod, 
vü sures vilin a$omi. 

Liz puris vallen pidaz bugol, 
bugolez vandis egol van; 
um sulmaskild, um bördild, 
kujkiez bastis inmar van. 

Búréin no puto, punaz uko, 
kertemii btda íikatd; 
ta gurtin odik motor van, 
agemli bidá divata. 

Kotires tijin kik Ind é&£, 
cal' ibirni no kik cosen ; 
mamik no tisak g'úl mender, 
cal' igomi no kik cosen. 

44. 
Asztalodon sok ételed, kenyered, 
nem tönkölyből van, [hanem] búzá-
hogy egymást így szeretjük, [ból; 
nem embertől való, hanem istentől. 

45. 
A fehér kalap legyen fehér, 
ételed legyen vaj és méz ; 
éjjel, az álmod legyen álom, 
de reggel legyen álmod éber. 

46. 
A fehér Kámának habja 
Öbölből öbölbe verődik; 
ezen atyánkfiának étele kenyere 
faluról falura híres (hallatszik). 

47. 
Mi aranyfonállal ostort fontunk, 
mi titeket honnan látunk ? 
reggel felkelvén, ha vízért lementek, 
a víz[hez vivő] úton meglátunk. 

48. 
Kékesszürke lónak lábán békó, 
békót elvágó reszelő van; 
ne búsuljunk, ne sírjunk, 
bánatot elvevő isten van. 

49. 
Selyem öv, végén aranyfonál, 
minden fölkötéskor szorít; 
ezen faluban egy szépség van, 
minden látáskor örvendeztet. 

50. 
Kerek tóban két vad kacsa, 
mindjárt lelőttük a kettőt egyszerre ; 
puha vánkos, rózsapárna, 
mindjárt alszunk [rajta] ketten együtt 
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51. 
ciríijad ponem zundesed, 
alli no balli kas küld, 
kas küld evei, marjos küld ? 
aslid no motor nil küld. 

éumik pidestd utisa, dini, 
didik papalen d'eliz van ; 
ta tugan dord pirisa koski, 
konalo d'umalo sidez van. 

Ujjadra tett gyűrűd, 
fényes kő kell [beléje] ; 
kő nem kell, mi kell [hát] ? 
Magadnak szép leány kell. 

52. 
Poharad fenekét nézve, igyál, 
galamb madárnak teje van [benne]; 
ezen atyánkfiához látogass e], 
[neki] édes kedves étele van. 

53. 
Púkon viladi mar pukiskod, Székeden mit ülsz ? 
olo umjostd potd-ua ? avvagy aludni akarsz-e ? 
sinjostes Mrmek mar kariskod, szemeidet mit hunyorgatod? 
olo sektamdi potd-ua f vájjon meg akarsz-e vendégelni? 

Pici 7io pici poski pi 
vild potisa sok potd ; 
uminam nunid bertd» süsa, 
anajd potd pufiit'am. 

Kec-pi no kapka tuj giri, 
ustiskd medam tol evel-li ? 
millam atajen anajmi 
sagind medam, mi evol-li ? 

Pokci no papa, cuS papa 
kidbkin evol, no vog vilin • 
mitam gazam no tuganjosmi 
kidbkin evei, no acmd gurtin. 

54. 
Piczi, piczi fecskefiók 
magasra főlszállva búslakodik; 
«az én gyermekem megjön — mond-
anyám kijön elibém. [ván, 

55. 
Nyirfa-kapu, bádogsark, 
kinyílik-e talán, [ha] szél nincs ? 
a mi atyánk s anyánk 
epednek-e tán, ha mi nem vagyunk 

[velük]? 
56. 

Kis madárka, sárga madárka 
nincsen messze, csak a réten ; 
a mi szeretett atyánkfiai is [ban. 
nincsenek messze, csak a mi falunk-

57. 
Azves no zundes kin uz póni, Ezüst gyűrűt ki nem tesz fel, 
aslaz cinijaz tupamzd ? a maga ujjára illőt ? 
tuganez tugan kin uz kari rokonát ki nem szereti, 
aslaz milaz-kidaz esamzd? a maga szíve-kedve szerint valót? 
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Vilad no disam karmol dd, 
éök vilii pontsa vandld-a ? 
mugorid veskid, bafiid ispaj, 
bagalma bakcajin budid-a ? 

Töd'i dikiklen piossá 
kutitek kili nan vilié; 
anajen atajles kaderzá 
toditek kili pinalis. 

Zuatem köj-til kisoz-a $ 

kirgas no pios vistem-a í 
inmarisen egei' uz-kd vui, 
nuSnaeri pios kuloz-a $ 

Tnrnatek turim kuasmoz-kd, 
kaudan siiiskom mi soá ; 
divortek salam legisjosiz 
lul ga£an siiiskom mi soe. 

guzit 110 guzit gureg" dílti 
val vortitozi motorjos ; 
pinal milkides gil'kindirsa, 
salam legozi motorjos. 

Valjosiz likta gongirtisa, 
bad'-pu bukozd segasa ; 
tuganez dord tugan likta 
ges milzd-kidzd ustisa. 

Ta£ uno sáska p&lin ; 
sarana sáska kudravoj; 
tu£ uno kálik pelin 
milam tuganjos zolotoj. 

58. 
Eeád öltött lajblidat 
asztalra tévén szabtad-e ? 
termeted derék, arczod gyönyörű, 
nem almakertben nőttél-e ? 

59. 
A fehér galambnak fiait 
meg nem foghattam a kenyérről ; 
anyának-atyának becsét 
meg nem értettem fiatalság miatt. 

60. 
A meggyújtott faggyúgyertya elal

szik-e ? 
az éneklő fiú esztelen-e ? 
ha istentől nem jön a halál, 
szükség miatt meghal-e az ember ? 

61. 
A lekaszálatlan fű ha elszárad, 
mi kaudan-nak nevezzük azt ; 
valaki hír nélkül ajándékot küld, 
azt kedvesnek mondjuk. 

62. 
Magas, magas hegy tetején (el) 
lovat ugráltatnak a szépek ; 
az ifjú szivét felizgatva, 
ajándékot küldenek a szépek. 

63. 
A lovak ügetve mennek 
fűzfa dugájukat (rúdiv) rázván ; 
testvéréhez megy a testvér, 
szívét jó kedvre kinyitván. 

64. 
Igen sok virág között 
a liliomvirág fürtös ; 
igen sok nép között 
a mi rokonunk aranyos. 
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Korka no berad umortoed 
arnali bidd med paldoz ; 
milam no siem duem ponna 
inmared kiktem med sotoz. . 

Vilad no disam disjosta 
goZmo agiékd sin agam ; 
éukna no guíam hindi kaik 
muso agiékod sin agam. 

sidemá pottsa ug-dir sidiski, 

altin kubizmi no uz-kd lü ; 
kirgamdpotisa ug-dir kirgaéki, 

aslam esjosa uz-kd lü. 

65. 
Házad mögött méhkasod, 
minden hétre rajozzék; 
a mi ételünkért, italunkért, 
istened kétszeresen fizessen meg. 

66. 
Reád öltött ruháid 
csikósnak látszanak szemem előtt; 
a reggel felkelő napként 
kedvesnek látszol szemem előtt. 

67. 
Játszani jövén kedvem, nem játsz-

hatom, 
ha arany kobzunk nincs [velem]; 
énekelni jövén kedvem nem énekel

hetek 
ha társaim nincsenek [velem]. 

Kureg duseslen piosiz 
telit pufiit gonzd sinaloz ; 
mugord viiem pinal pios 
kesijaz van-bur lukaloz. 

Apikaj puksoz puzili 
tiir uknoedlen vizijaz • 
kikiez azves, baniz sundi, 
so-dir no milam apajmi. 

tfuMt no tfuzit gureg dtltid 
asalci kában kin sürem 1 
d'aratiskod-a mali duaskod ? 
aslad tuganezles kin tirem ? 

Ojdold acmes es luom, 
kird potha sidomi ; 
so sidemjosmi kelisoz-kd 
pirak no valce ulomi. 

A héjának fiai 
szél ellenében fésülik tollúkat; 
a felnőtt fiatal legény 
zsebében vagyont gyűjt. 

69, 
Néném a (himző) mintához ül 
felső ablakod párkányára; 
keze ezüst, arcza nap, 
ez a mi nénénk. 

70. 
Magas, magas hegy tetején 
asalci asztagot ki hányt föl ? 
«szeretsz-e ?» minek kérdezed ? 
a maga rokonát ki unta meg ? 

71. 
Rajta, legyünk mi társak, 
a mezőre menvén játszszunk; 
ha ezen játékunk tetszik, 
éljünk mindig együtt. 
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72. 

Girini potikid nalpasa poti 
arnali bidá med artoz ; 
kában sürikid nalpasa süri: 
odigez vuéli med kéloz. 

Turim turnanez tu£ cekit. 
kuso sukkonez tu£ suldir: 
arak püstonez tuS cekit, 
kirtfasa d'uonez tué suldir. 

Mitam atajmi tu% usto vilem, 
husid potisa girini ; 
atajles usto mi-dir lüim, 
daszá kirgasa d'uini. 

Ojdolá kibei lestomi, 
ciltero karomi dan ponna • 
acmes tugan luomá 
jes kálikjosli dan ponna. 

Ojdola sidini potomi, 
ukmiso kutez kutcasa ; 
ojdola acmes kodo luomi. 
$es kalikjosiz todmasa. 

Kuzoná mini bertontem, 

kalamper basti vuzantem, 
so kálamperez niljosli éoti, 
odik éid oknaz igontem. 

iát zal' no vijas osmesed 
mai miskid urdes kisetdá f 
milestim Hktemez todemtd kaik 

mai pirid datlen gidbecaz. 

Ha szántani mész, azt gondoljad: 
hétről hétre hadd gyarapodjék ; 
ha asztagod hánysz, azt gondoljad : 
egyik maradjon öregnek [t. i. a más 

évre 
73. 

A széna kaszálása igen nehéz, 
a kasza élesitése igen mulatságos; 
a pálinka főzése igen nehéz, 
énekelve való megivása igen mulat-

74. ságos. 
A mi atyánk igen ügyes volt, 
ha a mezőre kiment szántani ; 
atyánknál mi ügyesebbek lettünk, 
a készet énekelve elinni. 

75. 
Kajta, csináljunk bódét, 
tegyük czifrává dicsőség kedvéért; 
legyünk mi rokonok 
jó embereknél [való] hírnév végett. 

76. 
Eajta, menjünk játszani, 
kilenczes háncsbocskort vévén fel; 
rajta legyünk mi leánykérők, 
megismervén a jó embereket. 

77. 
Kazánba mentem, hogy vissza ne 

térjek, 
szegfűt vettem, hogy el ne adjam ; 
azt a szegfűt a lányoknak adtam, 
hogy egy éjszaka egyedül ne háljak. 

78. 
A csörgedező csermelyben 
minek mostad oldal kendődet ? 
mintha megérkeztemet nem tudtad 

volna, 
minek mentél idegennek kuczkójába? 
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79. 
Uramtid oréis cekit inget, Az utczán elhaladó nehéz fuvarok, 
búréin $ük medam,mar medam? selyem fuvarok tán, vagy micsoda? 
milemiz vordis anajen ataj A mi szülő anyánk (anyával), atyánk 
tutigis medam, mar medam ? páva talán, vagy micsoda? 

80. 
Kijat no ponem söd pötfi 
pu korán dórin lüsal-kd ; 
niljoslen vuli vaékonzi 
val Huktan vades liisal-ká. 

Uramtidi orcon dirja 
vilam kamzold val medam ? 
tátin no tagi gürlanmi 
öjön no vetam val medam ? 

Kilét valles éirkemlikzd 
dódid kitkisa tododi • 
$iget murtles gigitlikzti 
süresá potisa tododi. 

Tuala turnam turimd 
lapek kec-pilen vizijaz ,-
mil'am no sidem ierekiam 
Kanisar vilién kugajaz. 

Kv>$ turimedlen vizijaz 
dalán no uzi kismasal ; 
miVam no budem kirjosin 
uci papaed kirgasal. 

Tolón no a%i mon tond, 
tunnd no agi ínon tond ; 
tué uno kálik poskisen 
tu£ muso a$i mon tond. 

Kezedre tett fekete kesztyű 
lenne bár favágás idején; 
a lányoknak vízhez való lemenésük 
lenne bár lóitatás idején. 

81. 
Midőn ucczátokon elmentem 
rajtam volt vajjon lajblim? 
mulatságot, milyen itt van, 
álmodtam-e vajjon [valaha] éjjel? 

812. 
A barna lónak gyorsaságát, 
szánba fogván tudjátok meg ; 
a fiatal ember derékségét 
útra menvén tudjátok meg. 

83. 
Ma kaszált szénám 
alacsony hársfa tövében; 
a mi játékunk, nevetgetésünk 
Kaniszar vize mentében. 

84. 
Magas szénádnak tövében 
bár érnék mindig földi eper ; 
a mezőkön, hol mi felnőttünk, 
bár énekelne fülemile madarad. 

85. 
Tegnap is láttalak téged, 
ma is láttalak téged ; 
nagyon sok nép közül 
nagyon kedvesnek láttalak én téged. 
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86. 

nuleskin eme3 kisma-dir, 
kismamez viiijaz vija-dir; 
turliez todam use-dir, 
odigez kötma portd-dir. 

Uzien bori kismatos 
mar dumis siisa ulomi ? 
ta dirja ad'ami tuz erőd, 
mar kajla settisa ulomi t 

Ikem noberad raj anaed, 

kud pala videmzá um toski; 
mugormi du2asa vüá-dir, 
kud pala lüemez um toski 

Vekéi no vekci birkencimd 
miskon kuspeti kin bastiz? 
vekéi no nazik mugormá 
búdon kuspeti d'at bastiz. 

Ta kem no kejit buranen 
kigi no liktid ton tatsi f 
kid'okié intiez matin karisa, 
saginisa liktim mi tatsi. 

salajosidlen kirgamzi 
ofama borda sukkiskoz ; 
Kansar niljoslen kirgamzi 
Kansar vüosad sukkiskoz. 

Ukmiso kutin vetlisez 
pid-l'ogas süiskom mi sod; 
mil'am sin sora uskisez 
lul gaSas süiskom mi sod. 

Az erdőben málna érik, 
az érettje tövéhez hull ; 
sokféle jut (esik) emlékezetembe, 
belsőmet [csak] egy fúrja. 

87. 
A kerti s erdei szamócza megértéig 
mily gyümölcsből fogunk élni ? 
ez időben az emberek igen rosszak 
mily cselt találván, fogunk élni ? 

88. 
Szérűd mögött (szérümögödben) tön

köly sorod, 
merre felé fekszik, nem tudjuk; 
testünk már fölnő, 
merre jutunk nem tudjuk. 

89. 
Finom, finom takarómat 
mosás közben ki vette el ? 
finom és gyönge testemet 
növése közben idegen vette el. 

90. 
Ilyen hideg zivatarban (zivatarral) 
hogyan jöttél te ide ? 
a távol helyet közelié tévén, 
epedve jöttünk mi ide. 

91. 
Császármadaraid éneke 
ucczámhoz verődik; 
Kansar leányainak éneke 
Kansar vizeihez verődik. 

92. 
A kilenczes háncsbocskorban járót 
mi nyalkának nevezzük (őt); 
a mi szemünk közé nézőt 
mi kedves szeretőnek nevezzük (őt). 
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gaikd potem voz tubilgi 
lusal-ká miHam kirjosin ; 
ta nuZnajosiz atfitoé 
kökiis nuni lüsal-ka. 

Bnsi no sorad küjn puzhned 
dírjossa sala med sioz ; 
milemli orod nalpaslis 
dírjossa pini med sioz. 

Azves no kaci andano 
ukojo disez vandono; 
t'ódt no carka, eeskit arak 
milam oromlen duonez. 

Kansar, vuosmi tuz ke$t 
vija-dir medam do lüésa ; 
Kansar kirjosmi asil kir, 
vetli-dir medam pi lüesa. 

93. 
A Jaik partján termett zöld tubilgi 
lenne bár a mi mezőinken ; 
ezen nyomorúságok látása helyett 
lennék bár bölcsőbeli gyermek. 

94. 
Mező közepén három fenyőd 
fejeit hadd egye császármadár; 
a nekünk rosszat gondolok 
fejeit hadd egye meg a kutya. 

95. 
Az aczélos ezüst olló 
aranyos ruhát vágni való ; 
fehér pohár, édes arak 
az én barátom itala. 

96. 
Kansari folyóvizünk igen hideg, 
talán bizony jég foly [benne]; 
Kansari rétségünk szép rét, 
gyermek lévén, hiszen [ott] jártam. 

V j a t k a i da lok . 
(a Malmizsi kerületből). 

Pörtmaskon g ur. Ü n n e p d a l o k . 

Ektoz, cetcoz gondir pied sü, 
as pidizli aciz bázisa. 
(oroszul: «oj Hubl'u dusenko ! 
tubjaznuski, doíidal da 
zoniy, paren molodojv) 
lobhoz, koskoz gajegedik sü, 
as burdezli aciz bázisa. 
(«oj l'ubl'u stb.»,) 

Tánczol, ugrál medvebocsod, 
a maga lábában bizván. 
(«óh, szeretlek lelkecském! 
kedvesét várta 
vőlegény, ifjú gyerek») 
Eepűl, indul ludad, 
a maga szárnyában bízván. 
(«óh szeretlek . . . stb.) 
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kirmoz, bastoz dusesedik síi, 
as pidizli aéiz bázisa. 
(«oj lublu stb.o^) 

Sóidat lestem iz korkajos; 
kijár bastem apajos ; 
éistoj giná vált takja. 
kenős tirjos kenakjos, 
cistoj ginéi búréin kalpak. 
kor gid tirjos éu& valjos, 
cistoj giná búréin iznes. 

Kosako, kosako korkajos, 
zárni vi£o kor ka agjos. 
éidirak, éidirak pilemjos. 
sitfil liktem turjos, 
sitfil koskis gagegjos. 
vaskim, vaskim kam ku$a. 
°j"OJ, oj-oj, ekejos, 
éeber giná apajos. 

Das kik ero kabaná, 
zárni zirin beraltom • 
sor-soner uékem sinmidá 
sures soner uékitom; 
irkin búréin kúton kikidá 
sermet-geg kutitom. 
kuaro pulen kuar ulti mi kos

kom 
viSijo pulen vii vütiz mi kos

kom; 
varié samen sirtisa mi kos

kom; 
moi duses samen Mrmisa mi 

koskom ; 
koéo samen éetcasa mi kos

kom. 

Megszorítja, elviszi ölyvöd, 
a maga lábában bízván. 
(«óh szeretlek stb. . . .) 

2. 
A katona épített kőházat; 
a nénék ugorkát vettek; 
egyáltalában fényes a sapkájuk. 
A szérű telve ángyokkal, 
valamennyinek selyem a kalapja. 
Az istálló telve sárga lovakkal, 
valamennyinek selyem a sörénye. 

3. 
Ablakrámás házak, 
arany padlós pitvarok. 
Sűrű, sűrű felhők. 
Ősszel jött nyírfajdok, 
ősszel induló ludak. [tében 
Lementünk, lementünk Kámamen-
hej-hujj, hej-hujj, gyermekek, 
csupa szép nénék! 

4. 
Tizenkét soros asztagom, 
arany rúddal forgatjuk ; 
egyenesen [reánk] eső szemedet 
az út irányába ejtjük (fordítjuk); 
csak a selymet fogó kezeiddel 
a fék szárakat fogatjuk. 
Leveles fának levele alatt megyünk 

mi el j 
gyökeres fának gyökere fölött me

gyünk mi el; 
ölyv módjára repülve megyünk mi el ; 

öreg ölyv módjára megragadva, me
gyünk mi el ; 

szarka módjára ugrálva, megyünk 
mi el. 
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Nilgi vil zikija 
Való vil Bugaznoj. 
so ceber Vanuikadili salam 

verald. 

Puimo pelin podmes van. 
kisnod peres, pia pinal. 
Obraskalen emes piez 
ogez padja s, ogez burlak. 
vekéi dera vuz ug lo su, 
Göl'gan apaj nil ug lo su. 

Nilyi-n [t. i. folyón] van Zsikija [falú] 
Valo-n van Bugaznoj. 
A szép Ivánkátoknak mondjatok kö

szöntést. 
6. 

A fenyvesben méhkert van. 
Feleségem vén, fiam gyermek. 
Ambrusnak vejei 
egyik iródiák, másik hajómunkás. 
Vékony vászon árú nem lehet, 
Göl'gan néne lány (többé) nem lehet. 

zók vild puktem sid nanjos, 
z"ók vild puktem bad'anjos 
paltkaskitek uz uld. 
jirjili koskis gagekjos 
(it'ag, fyg» sutek uz koski. 

vil bici kadik ponarez 

usoz-kd no «£on» uz sü. 

Az asztalra tett leves ételt, 
az asztalra tett tálakat 
ki nem töltvén nem lehet élni. 
A fejünk fölött elmenő ludak 
«t'ag, iag» gágogás nélkül nem men

nek el. 
Az új, szentjánosbogárként (világító) 

lámpa, 
ha leesik, nem ad «zsong» hangot. 

Kuaí paren mi liktim, 
das kik paren mi koskom ; 
bittir in-idis turinez, kuarez 
virgitisa mi koskom. 
teld vuim no kig pu jugiten 

mi potim : 
ludd vuim no ju jugiten mi 

koékim,; 
gurtd vuim til jugiten mi po

tim. 
tatsi liktikimi zuas g'eciez mi 

ágim — 
so no küld öjlaé milemli í 
Odokt'a motorez ágim no — 

Hat páron jöttünk mi el, 
tizenkét páron megyünk el ; 
az ég alatt való minden füvet, levelet 
megmozgatva megyünk el. 
Elmentünk az erdőbe s a nyírfa vilá

gánál haladtunk ; 
elmentünk a mezőre s a vetések vi

lágánál indultunk ; 
elmentünk a faluba s a tűz világá

nál haladtunk. 
Ide jöttünkkor égő rókát láttunk — 

ő is nemde kell nekünk ? 
A szép Avdotyát láttuk, 



2 8 6 VOTJÁK NYELVMUTATVÁNYOK. 

so no kaid öjlas mil'emli? 
Estek sogollen sinmiz 
Odokia motor pala beriktem. 

ő is nemde kell nekünk ? 
Nyalka Észteknek szeme 
szép Avdotya felé van fordítva. 

Kitsi vetlid uromd ? 
tugdá biéani öja vetli. 
kitin kelid uromd 1 
kapkadi kuspad öja kel. 
maja ralid uromd ? 
nil-pu da lista öja vat. 
main mistaskid uromd f 
cukna usem lis vüen 
öja mistaski uromd. 
main cuskid uromd ? 
sitfil usem badar kuaren 
öja cuski uromd. 

Pokci Tujmi, bagim Tujmi 
surjosin 

das kik par gageg ujaloz. 
malios, malios tfageges vordis-

kod, 
odik tödi mamikez ponna ? 
kidökd, kidökd koskem apika-

jos 
og uj kelőn umez bus kilern. 
kid'okd, kidökd koskem vorgo-

ronjos 
odik argiron geriezbus kilem. 

vo£ beri% kad'joz kalikd val, 
jukiskontem kiosmes jukono 

luim. 

Hova mentél barátom ? 
bizony komlódat szedni mentem. 
Hol háltál barátom ? 
biz, kaputok közt háltam. 
Mit terítettél barátom ? 
bizony szurokfenyőlevelet terítettem. 
Mivel mosakodtál barátom ? 
reggel esett harmat vízzel 
bizony mosakodtam barátom. 
Mivel törülköztél barátom ? 
Ősszel esett juhar levéllel 
bizony törülköztem meg, barátom. 

10. 
A kis Tujmi, nagy Tujmi patakokban 

tizenkét pár lúd úszkál. 
Minek, minek nevelsz ludakat 

egy fehér pehelyért ? 
A messzire, messzire ment néűék, 

egy éjszaka sem háltak (az úton). 
A messzire, messzire ment ifjak 

szántó ekéiket egy évig használatla
nul hagyták. 

Zöld hársfaként voltak korác&aim, 
el nem válandó kezeinket el kellett 

választanunk. 

11. 
Uram ku$a vetlon samen Uccza hosszant a mint jártam 
kunolipirim,—voMesenvajd; vendégül mentem [hozzátok], — ne 

haragudjatok! 
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oj suom, kaj suom, 
ga%asa veraskom ta kilmes. 
ceskit, ceskit osmestes 

jutni vaskem val, — vozdes en 
vaja; 

oj suom, kaj suom, 
gazasa veraskom ta kilmes. 
ceskit, ceskit vinaostes 
juini pirem val, — voides en 

vaja ; 
oj suom, kaj suom, . .. 

oged dord oged pirisa 
juono medlo,— vo£des en vaja; 
oj suom, kaj suom . . . 
otis, tátié, kidokis murt evei, 

pirisa potisa vetliskom, — voz
des en vaja ; 

oj suom, kaj suom, 
jaratisa veraskom ta kilmes. 

sur durd potem sod sutered 
vuja, busja kismam-a, evol-a? 
silód potem emeged 
zorja, kua$ja kismam-a,evol-a? 
vir jild potem uzien borién 

sundi sorin kismam-a, evol-a? 
jag vird potem ceber pnZimed, 

vol'noj kaliklen mii-kid so vilin, 
vird potem ceber beri$ed, — 
pinal kaliklen mii-kid so vilin, 
tolod potem ceber pi-pued, — 
keclen mii-kid so vilin. 
vird potem ceber ti-pied, — 
polák kaliklen mii-kid so vilin. 

ej ! haj ! azt mondjuk, 
szeretve mondjuk e szammkat. 
Édes, édes patakokból 
lementem volt inni — ne haragud

jatok ! 
e j ! haj ! azt mondjuk 
szeretve mondjuk e szavunkat. 
Édes, édes borotokat 
inni, bementem —ne haragudjatok; 

ej! haj ! . . . stb. 
Legyen bár, hogy egyikőtökhöz a má

sik bemenvén, 
innia kell, — ne haragudjatok ; 
ej! haj! . . . stb. 
Innen-onnan messziről való ember 

nem vagyok én, 
be s elmenve járok [hozzátok], — ne 

haragudjatok; 
ej! haj! azt mondjuk, 
szeretve mondjuk e szavunkat. 

12. 
A patak meltett nőtt fekete ribiszkéd, 
viz, köd mellett ért meg, nemde? 
a berekben nőtt málnád 
esős időben ért meg, nemde ? 
Dombtetőn nőtt kerti s erdei szaraó-

cza 
a napfény között érett meg, nemde ? 
fenyvesdombon termett, szép fenyő

fád, — 
szabad népnek rajta a gondolata 
Dombon termett szép hársfád, — 
fiatal népnek rajta a gondolata, 
Eéten termett szép nyárfád, — 
a kecskének rajta a gondolata, 
Dombon t rmett szép tölgyed, — 
a polyák népnek rajta a gond lata. 
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t&loá potem ceber ke$-pued, — 
cas, cas, uéiioz kuarez. 

Mila?n valjos savraska su. 
t'ód'i ginci tödi kalpako niljos. 
Matron apaj sur durin su. 
go£tet goStisa sulmam, póni 
éulemjossi sutaltiz. 

Pókéi p\£en mi liktim, janim, 
bagimpiéen mi koskom, janim,-
kuaro pulen kuar ultiz mi kos

kom ; 
liso pulen lis ultiz mi koskom; 

koni bijon vugalti mi koskom; 

sala sibson sur durti mi kos
kom ; 

dukja godkan jag virti mi kos
kom ; 

moj duses éamen kirmisa mi 
koskom; 

varié éamsn sirtisa, mi koskom. 

Kistir, kuastirtslaloz kam\&ed, 

ullan vallan juZaloz vu bused; 
lul'jem busmitamgina so vilem. 
odigez no mi kad'ez cik evei. 
mil'am ginii mil-kidjos gubi 

vilin, 
dos dórin poskied pukoz. 

Mitam da-i tőre töre-a? 
kec v\% idd pitcam kemeé. 

mil'am kujo kujo-a t 

Réten termett szép nyírfád, — -
«csas, csas» (zörejjel) leesnek levelei. 

13. 
A mi lovaink sárgák. 
Fehér, csak fehér kalpagú lányok. 
Matróna néne a pataknál. 
írást írván szívemre tettem; 
egész szivemet meggyúlasztotta. 

14 
Kis hajóval jöttünk mi, lelkem, 
nagy hajóval mentünk mi el, lelkem; 
leveles fának levele alatt megyünk 

mi el; 
tűlevelű fának tűlevele alatt me

gyünk el; 
evet futotta alacsony helyen me

gyünk el; 
császár-madárfüttyü patak mellett 

megyünk el 
fajd kiabáló fenyvesdombon me

gyünk el; 
öreg ölyv módjára megragadva, me

gyünk el; 
héja módjára repülve, megyünk el. 

15. 
«Kistir, kuasiir* (hangon) zörög ná

dad, 
alá s föl száll a víz köde; 
csak a mi lélegzetünk az. 
Nincs senki sem olyan, mint mi. 

A mi gondolatunk a gombákon. 
Parton til a fecske. 

16. 
A mi násznagyunk násznagy-e? 
A padló alá zárt kecskebakhoz ha

sonló. 
A mi gazdag urunk úr-e ? 
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Sarapul kufojos kémes. Sarapul gazdag uraihoz hasonló. 
mil'am da-i kazak kazak-a ? A mi kazakunk (vőlegényvezető) ka-

zak-e ?• 
donskoj kazakjos kémes. A doni kozákokhoz hasonló. 
mil'am da nunjosmi nun-a ? A mi bátyáink bátyák-e ? 
nur vild potem nur Hz kémes. Mocsári halmon termett fenyühöz 

hasonlók. 
mil'am ako ako-a? A mi nénénk néne-e? 
Hz jild puksem górd kazjos fényűn ülő vörös A:a^-okhoz hasonló. 

kémes, 
milam suzer suzer-a f A mi húgunk húg-e ? 
vog vild potem atalmas sáska A réten növő atalmas virághoz ha-

kemes. sonló. 
mil'am kenak kenak-a ? A mi ángyunk ángy-e ? 
tiié potem ebekjos kémes. A tóból kijött békákhoz hasonló. 

17. 
Ta gurt-aj pios tutik bon ja- Ezen falunak legényei igen serények, 

tires, — 
busi-daj sorazi ad'karisa ulozi. a mezők között vigadoznak. 
ta gurt-aj niljos tutik bon ja- Ezen falunak leányai igen serények, 

tires, — 
katarisi sörazi ad'karisa ulozi. függönyük mögött mulatoznak. 
kuatied cerektoz, sulmistiz ce- Harisod kiabál, szívéből kiabál; 

rektoz ; 
atased cortoz, kid'okd kiliskoz. kakasod kukorikol, messze hallatszik. 

18. 
Das kik-daj vettoz tari kitfem Tizenkét vettoz [földbe] kölest ve-

val, tettem volt, 
das kik-daj surim kener kutem tizenkét surim kerítést fontam volt 

val, [köréje], 
kec takay t'afir, bil'dirgan kariz. a kecskebak, a gyaur szétrontotta. 

- ' 19. 
Itim sora tari kigem val, A szérű mögé kölest vetettem, 
golgirili podgori. a verébnek hasznot tettem (?) 
pinaljiristim kisno basiem val, Gyermekfejemnél fogva feleséget 

vettem, 
vorgoronli podgori. az ifjaknak hasznot tettem; 

HYM.VTÜD. KŐZI/KMÉNYEK. XVII. 1 " 
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pinái jiriétim kenak baétem 
val, 

koco pili podgori. 
pinal jiriétim apaj éotem val 

emes-inli podgori. 

tfuZiti, ffUéiti guregjos vari sü; 
so gureg jilin sures van sü ; 
so sures vilá pas-pu potem ; 
so pas-pulen viíiez gibedli bi-

rem; 
so pas-puleé éaékaza lub-Tub 

éiem. 
kik apajos, kik apajos gis ulti 

koskiljam; 
ogezlen-pá nimiz Marban veé 

vilem, 
ogezlen-pá nimiz In$i vei vi

lem. 
kik apajos beriéeti kik ekejos 

koskiljam ; 
odigezlen-pá nimiz Kimofej 

vilem, 
ogezlen-pá nimiz Paviol vilem. 
das kik ekejos bazará pukéil-

jam ; 
das kik apajos sojos berisá 

miniljam. 

Milam icemenmiicemen kad'-aí 

mitam icemenmt kizati vetlié 
éuj gur ulo sorjos kadr, duli-

doj ! 

Gyermekfejemnél fogva ángyot sze
reztem, 

a szarkafióknak hasznot tettem. 
Gyermekfejemnél fogva férjhez ad

tam a nénémet, 
Sógoromnak hasznot tettem. 

20. 
Magas, magas hegység van; 
ezen hegy tetején van egy ú t ; 
ezen úton nőtt egy mogyorófa; 
a mogyorófa gyökere a posványba 

terjedt; 
a mogyorófa virágát a l'ub-l'ub-[madár] 

eszi. 
Két néne, két néne ment el a hegy 

alatt; 
egyiknek neve éppen Marján volt, 

másiknak neve éppen In$i volt. 

A két néne mögött két fiú ment e l ; 

egyiknek neve Timofej volt, 

másiknak neve Paviol volt. 
A tizenkét fiú a vásáron leült, 

a tizenkét néne utánuk ment. 

21. 
A mi kis-menyünk olyan-e mint 

egy kis-meny ? 
A mi kis-menyünk olyan, mint egy 

nyírfán járó 
sárga mellű nyest. Hujjajah ! 
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I m á d s á g o k . 

(Vösaskon kü). 
1. Inmard kozma, bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard, 

mu kilcin, jü kilcin, ges suddd burdd sot inmard, kilcin inmard, amin. 
Bigim inmard, kilcin inmard, ges inmard, mu kilcin, jü kilcin, 

pudo terlikli jes s&llik sot, vuzen bura vaiskom, vilzd no sotisalid-kd 
inmard, kilcin inmard, amin. 

(Maimis.) 
1. Istenem kegyelmezz, nagy istenem, angyal istenem, jó 

istenem, föld angyala, gabona angyala; jó szerencsédet, áldásodat 
add meg istenem, angyal istenem ! Ámen. 

Nagy istenem, angyal istenem, jó istenem, föld angyala, 
gabona angyala; a lábas jószágnak adj egészséget; az óért [ó ter
mésért] hálát adunk, adnád meg az újat [t. i. termést] istenem, 
angyal istenem! Ámen. 

2. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, sollik, 
tazalik, tinislik sot inmard, sum potimon suddd burdd sot inmard, 
bigim inmard, amin. 

(Maimis.) 
2. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő istenem, 

egészséget, erőt, nyugalmat adj istenem; örvendeztető szerencsé
det, áldásodat add meg istenem, nagy istenem! Ámen. 

3. Osto inmard, bigim inmard, kildis-vordié inmard, bigim 
inmard, amin inmard. 

Vösaskem vöémd kabil basti inmard, bigim inmard, sünit ni-
nalen, sünit valen-pasen ut'i vordi inmard, bigim inmard, amin 
inmard. 

Gid'-tir, lud-tir pudodd sotisa, ikem tiros jüdd éotisa, ulisalid-
kd, inmard, bigim inmard, amin inmard. 

Giron valez köj karisa, kig"em jüez bur pottisa, vit cinien palt-
kemmd kuaíton kurojo karisa, daltitisalid-kd inmard, bigim inmard, 
amin inmard. 

Jibirtisko jirmd tinid ponisa, dismonez palen karisa, geézd 
punii vaisa ulisalid-kd inmard, bigim inmard, amin inmard. 

19* 
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VuS bereketin jibirtisko, vit bereketdá tir sotisa, bigim eksejli 
vit tirisa, acmeli köt tirisa, ulini kilditisalid-ká inmara, bigim in
mara, amin inmara. 

Ki orcemlis, kii orcemlis ui inmara, bigim inmara, amin 
inmara. 

Mon soliko inmara, bigim inmara, vanzli verani mon ug to-
diski, inmara, bulganzd kabil basti inmara, bigim inmara, amin 
inmara. (Mamadis.) 

3. Uram istenem, nagy istenem, teremtő és felnevelő iste
nem, nagy istenem, ámen ! 

Könyörgött imádságunkat fogadd istenem, nagy istenem, 
meleg napokkal, meleg ágysubával őrizz, nevelj istenem, nagy 
istenem, ámen! 

Lábas jószággal tele istállót, tele mezőt adnál, gabonával 
tele szérűt vajha adnál mindig, istenem, nagy istenem, ámen! 

Szántó lovunkat kövérré tevén, elvetett gabonánkat jól ki
keletvén, mit öt ujjal vetettünk el hatvan kalászává (szálúvá) tévén 
vajha gyarapitanád, istenem, nagy istenem, ámen! 

Imádkozom hozzád, fejemet hajtván (leborulván); távoztasd 
az ellenséget, bár mindig a jót hozd elembe (hadd csak a jóval 
találkozzam), istenem, nagy istenem, jó istenem! 

Az ó áldással hálát adok; adnád meg új áldásodat elégsége
sen; s úgy intéznéd istenem, hogy a nagy czárnak adóját meg
fizetvén, magunk is mindig jól lakjunk, nagy istenem, ámen! 

A kéz túlmenésétől (t. i. gyilkostól), a nyelv túlmenésétől 
(t. i. rágalomtól) óvj meg istenem, nagy istenem; ámen ! 

Én bűnös ember vagyok istenem, nagy istenem; mindent 
elmondani nem tudok, istenem ; valami van, fogadd kegyelmesen 
istenem, nagy istenem, ámen ! 

4. Osto inmara sot, en kusti, ton kuamin kuroen potti. semoto 
vezi, semoto puktimon sot. seties, tolles acit ui, en kusti inmara. 
vösaskiskom tinid so ponna, bura vaitek um kettiski. 

[Húsvétkor] : vösaskiskom tinid armis liktem bugim nunal 
ponna, bura vaitek um kettiski. 

[Pünkösdkor]: inmara ton kapcilikda sot, kapci mildá-kiddá 
sot turnani, tona bura vaitek um miniski. 

(Malmís.) 
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4. Uram istenem add, ne vess el (ne hagyj el)! Termessz 
harmincz kalászszal (tkp. szállal)! Add, hogy asztag mellé asztagot 
rakhassunk! Zivatartól, széltől magad óvj meg, ne vess el iste
nem ! Ezért imádkozunk hozzád, s bizony hálát fogunk adni. 

[Húsvétkor az utóbbi szavak helyett ezt mondják:] Imádko
zunk hozzád az egy év után megjött nagy nap (-ünnep) miatt; 
bizony hálát fogunk adni. 

[Pünkösdkor ezt:] Istenem, add kegyelmedet, könnyű elmé
det add a kaszáláshoz [t. i. víg kedvet adj]; nem megyünk a nélkül 
hogy hálát adnánk. 

5. Ostá iúmará kildisiná, suddá éot kildisiná, geé nilin pien 
ídimon. bigim eksejmi geé med uloz, solis vitsá vostini, kaznazá 
tirini med jurttod. ostá iúmará Mldiéiná, geé Zivot sud éot, geé Zivo-
ten geé ulini med kildod, geé uvaúen-buren ulini med kildod. bigim 
eksejmi milossá med éotoz. geé arzá med éotoz. véakoj pritcaleé 
vogma kildisiná, killeé, dejleé vogina, tillié, pideé vogma. ostá iú
mará, ger ber judo: geé med vuttod. 

(Glazovi kerület.) 
5. Uram, istenem, Kildiéinem (? teremtőm), add szerencsédet 

teremtőm, hogy jó lánynyal-fiúval (gyermekekkel, családdal) éljünk. 
Éljen jól a mi nagy czárunk; segíts az ő adóját megváltani (meg
fizetni), kincstárát megtölteni! Uram istenem, teremtőm, adj jó 
barom szerencséjét [t. i. szerencsét, hogy jó barmunk legyen]; 
intézd, hogy a jó barommal jól éljünk (élni); intézd, hogy gazdag
sággal éljünk (élni)! Nagy czárunk hadd adja meg kegyelmét, jó 
(békés) éveket adjon! Mindenféle bajtól őrizz meg, teremtőm; 
[rágalom] szótól, dögletességtől őrizz! tűztől, fától őrizz! Uram 
istenem, szántás után hozd jól elő gabonádat! 
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S z ó j egyzék . 1 ) 

alli no balli jelentésére nézve szorosabban meg nem határozható 
játszi kifejezés; alli no balli kas kula körülbelől ennyit jelent: 
csillogó-ragyogó v. fényes kő kell D. 51. 

ana sor, paszta (föld) (nojioca) D. 88. 
apikaj néne D. 69; W. apaj. 
art- gyarapodik, nő D. 72; tat. art-, 
asil szép D. 96; v. ő. csuv. asla. 
asalci jószagú, széles levelű fű, mely réteken nő D. 70. 
asjan női fejdísz a votjákoknál D. 18. 
aímak alacsony T. 45. 
ecker-pecker picziny, gömbölyű valami (Me.íiKO-Kpyrjiafl Bem*>) 

T. 96. 
a$ elő, előrész T. 118; W. az. 
egei' halál D. 60; W. ezel: tat. arab ágel. 
egiz iker T. 62; tat. egiz. 
egol reszelő D. 48; W. ego. 
ektí- tánczol, ugrál T. 4 3 ; W. ökti-. 
eme$ málna (gyümölcs) M. 5, D. 86; W. bmez. 
er sor; das kik ero kabandm tizenkét soros asztagom Md. 4. 
erká szabad, kényünk szerint való D. 9 ; tat. irka kényes, v. ö. 

irken szabad. 
ij't sapka T. 20; W. izi. 
ikce-vakci kicsiny-rövid (MejiKiö) T. 35 ; v. ö. votj. vakéi kurz, 

ici wenig, klein, zürj. icet id. 
iska-vin testvér, atyafi T. 108. 
igi fülbevaló T. 16; W. ugu, ugi. 

x) E jegyzékben csakis azon szók vannak felsorolva, melyek Wiede-
mann votják szótárában nem találhatók, vagy ha találhatók, csak változott 
alakban, képzésben, esetleg eltérő jelentésben. Eövidítések: W. — Wiede-
mann szótára, hol e jegy nincs kitéve, értendő, hogy az illető szó nem 
található Wiedemann szótárában; M. = Mesék; T. = Találós mesék; D . = 
Dalok; Md. = Maimisi vagy ünnep-dalok; Im.= Imádságok. A betűk mellé 
helyezett számok az illető dal vagy mese számát jelölik. A ritkított betűvel 
kiemelt jelentés csakis Gavrilov szövege alapján tulajdonítható az illető 
szónak. 
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ircag emelő rúd M. 1 ; or. pH»iarT>. 
istirt- czipel, vonszol (nepeTamnTB) T. 32. 
obida boszorkány neve ( = or. oÓM,a,a); külömben jelentése: ,eér-

tés, bosszantás', obida karini sérteni, bosszantani. 
erőd rossz D. 87 ; W. urod. 
erőm barát, e. lüni barátkozni D. 25; W. urom, orom. 
uci fülemile; uci papa f. madár D. 84 ; W. ucu. 
ágim téli gabona, t. vetés D. 17; or. Ö3HMT>. 

ujol serény, éber, s e r é n y s é g . ü g y e s s é g ű . 36. 
uris ostor D. 47 ; W. urs. 
hab zsák M. 1 ; tat. kab. 
kaci olló D. 95 ; W. kaci. 
kalamper szegfű D. 77; tat. perzsa kalemper. 
karnali nyakfüzér ezüst pénzdarabokból, melyeket a votják 

lányok szalagokra tűznek fel D. 40. 
kamzol lajbli D. 58 : or. KaMSOJiB. 
kapcilik kegyesség lm. 4 ; v. ö. W. kapci leicht, milde. 
kas kő, drágakő D. 5 1 ; tat. kas (jüzük káéi gyűrűbe foglalt 

drágakő). 
kaudan fűnek neve, mely gyökerén szárad D. 61 ; v. ö. csuv. 

katan csalán, tat. kitan, alt. hadán len; kirg. kaudak avarfü és 
magy. katáng. 

kaz vörös szinü madár neve Md. 16. 
kazak szolga, v ö l e g é n y v e z e t ö (.npyacKa npH jKeHHX'fe) D. 25é 

kec-pi nyir, nyirfa D. 38; W. kic-pu. 
ketfit hideg, hűvös D. 90, 96; W. közit. 
kémes hasonló; kec k. kecskéhez hasonló Md. 16. 
kener kerítés, sövény Md. 18; W. kener. 
kési zseb D. 68; W. kisi; tat. p. kesa. 
kibei bolt, árulóhely D. 15; tat. kibet bolt, raktár. 
kiejt- vet (serere) D. 17 ; W. kizi-. 
kilét barna (ló), pBiadfi (D. 82). 
kili- marad, fennmarad D. 21; W. keli-. 
kiceltik csillogás, tündöklés T. 25. 
kir- kimos, kiváj, k i z s i g e r e l D. 3 ; áorgiliostes kiromi őy^eM'B 

iiOTporuHTi. BopoÓBeBi.; W. unterwaschen, ausspülen, aufwühlen. 
kirtfal- énekel D. (czím); W. kirzal-. 
kiri£ görbe, meghajlott M. 6; W. kri£. 
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kirínak karmi hunyorgatni, hunyorgatást tenni (MHraTb) D. 53 ; 
v. ö. kirmisti- das auge zudrücken. 

kolosa kerék T. 117; or. KOjieca. 
kosak ablak Md. 2 ; or. KOCHKT. thürstock, fensterstock OTBepHHK, 

OKOHHHfi K.) 
koso szarka T. 61 ; W. koco. 
kubiz hegedű, koboz D. 6 / ; tat. koboz. 
kuj- összeállít, összefog T. 44 ; W. kuc-, hitték-. 
ku$a hosszában, mentében D. 2 ; W. kuéa. 
kudravoj fürtös, göndör D. 64; Ky^paBbiíí. 
kunil hónalj D. 26; v. ö. zürj. kun-ul. 
kupca kereskedő M. 5 ; W. kupec (or. Kyiieub). 
kuso kasza D. 73 ; or. Koca. 
kutil- varr, rávarr D. 18; v. ö. zürj. kvatlal- leicht annahen. 
kutirtiékiljal- hisz, bízik; tajos so kiül kutirtiékiljam aTH IIOBIÍ-

pHBfflH 3T0My CJIOBy M . 1. 
kü$ hosszú, magas M. 3, D. 84 ; W. kuz. 
kümeé foghagyma T. 38; W. kumié. 
gajtan zsinór, madzag D. 18; or. raftT-am.. 
geri eke, szántó vas D. 2 1 ; W. góri, göra. 
gersok fazék M. 5 ; W. gorsok ( = or. ropuiOKb). 
gertti- köt (BH3aTb) T. 110; v. ö. görd, gördet knoten. 
gibed posvány, mocsár Md. 20 ; v. ö. zürj. gibíd morastige stelle. 
gis hegy, domb Md. 20. 
gon$irt-üget,poroszkál; gongirtísa minié pbicbio H^ymiíí D. 35,63. 
gorib púpos, görbe hátú T. 117; g. páres ropőaxaa CTapyxa; 

or. rop6b púp. 
gót rózsa D. 28 ; tat. perzsa gól. 
göldirt- mennydörög, dörög D. 20. 
görlal- turbékol D. 27. 
gulbec kuczkó a kemencze mögött (sane^eicb) D. 78; or. TOJiÖeirb. 
gulkoj süket T. 4 8 ; or. rüyxofi. 
gur mell; cu$ gur ulo éorjos kad' olyan, mint egy sárga mellű 

nyest Md. 21. 
gur ének, pórtmaékon g. cBHTOiHaa írBCHa Md. (czím). 
gürlan mulatság, vígság (BeceJibe) D. 81. 
jatir serény, ügyes Md. 17. 
jibirt- meghajtja magát, köszönt, köszön lm. 3 ; W.jubirt-. 
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jos part Md. 15; W. 30Z. 
juciz ('? juc) hosszú, vékony rud (atep^b); ku$ juciz inmara 

su^em hosszú rúd égig ér T. 82. 
jurmek tengeri nyúl T. 92. 
taz tar, kopasz M. 1.; tat. taz. 
téíbugo szőrgyeplő (B03Hía) T. 60. 
tuala ma D. 83. 
tubilgi bajnóczacserje D. 6; (orosz neve: TaBOJi05KKa). 
tur nyirfajd Md. 3 ; W. túri kranich. 
turim fű, széna D. 6 1 ; W. turin. 
turto kétágú kocsi v. szánrúd (orjioÖ.ia, gabeldeichsel) T. 26. 
tus válú, c s é s z e T. 93. 
tűi háncs, hárskéreg D. 38; W. tui. 
dongiljal- tol, betaszít, bedug M. 1; W. dong-. 
derem ing T. 64 ; W. dörem. 
dulal- megharagszik, felbőszül M. 3. 
sagin- búslakodik, eped D. 55; tat. sayin- id. 
salam (ajándék no^apoKb) D. 13; ar. tat. salam, sálam béke, 

üdvözlet. 
sarana liliom D. 64. 
sendira hópadlás (nojiara) M. 1, 5 ; v. ö. cser. söldöra. 
senis czérna (HHTKa) T. 66, 92. 
sikál tehén T. 107 ; W. skal, iskal. 
sirla- faragással diszít D. 31 ; tat. sirla- metszett alakkal (czifra-

sággal) ellát. 
sou egészséges, ép D. 9.; az orosz fordítás kissé szabad a 

BOCiraraHHbra .felnevelt' szóval, mert sou = tat. sau, tör. sag id. 
sököri kenyér T. 18 ; W. sukuri. 
zanari zöld, kék D. 10; z. burcin kék selyem. 
zirtfil- dörzsöl, ken D. 18; W. zirzi-
zod köszörűkő, fenkő T. 52; W. zud. 
sdttrak csupa, csak is; sal'trak egirpotem (yBa^ajit) O,H,HH TOJibKO 

yrjiH M. 1. 
sana csóka D. 9 ; W. cana. 
ser fenkő, köszörűkő T. 15. 
sikis szekrény, láda T. 106. 
sinkit köd D. 17.; W. cingid. 
siral- egerész M. 3 ; W. sir egér. 
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sirt- repül, gyorsan halad; varia samen sirtisa MH (noli^eMi) 
TaKt ace CKopo, Kan-b HCTpeÖí. Md. 8. 

sogol nyalka Md. 8; or. morojiL. 
ied fehér T. 64. 
Zivot marha, lábas jószág lm. 5 ; or. JKHBOTT. (plur. -OTH). 
íittirt- cseng-bong, csendül D. 20. 
zingirt- fénylik D. 20; W. zangral- id. 
z%2-ol padló alatti hely, padló alatt; z. tros os koskoz no&'b 

nOJIOMT. XORWI'b MHOrO ÖHKOBT. T . 4 . 
zokit, $okit hő, rekkenő, tikkasztó, s ű r ű D. 14; z. no kizet 

lüesal-ká (xopomo ŐH) ecjiH ŐM ŐHJia rycTan ejma. 
Suatel- gyújt, éget D. 3 ; W. juat-, Suat-. 
cab- ver, üt T. 43 ; W. cap-. 
cabej búza D. 44 ; W. cabei. 
éag (világító) fenyőszilánk T. 30; W. cag. 
col gyorsan, hamar D. 50 ; W. caX. 
carka pohár, ivóedény D. 95 ; or. qapna csésze. 
ceber szép, csinos M. 1 ; csuvas, altáji ciber, ceber. 
cecá méz T. 95 ; W. ceci. 
céljaik- ugrál, tánczol (cKaKaTb) T. 116. 
ceskid édes, kellemes D. 12; W. ceskit. 
cibsono fütyölő, fütyölős D. 42; W. cipson. 
cidirak sűrű; c. pilem sűrű felhő Md. 3. 
cik valami, bármi D. 4.; W. óik. 
ciltero karmi czifrává tenni; c. karomi c^iwiaeMi) ee CT> pi^Őoii 

D. 75. 
cini ujj D. 39; W. cini. 
cipi csibe T. 17 ; W. cipi. 
cirkemlik gyorsaság, sebesség D. 82; v. ö. W. cirken sehnell, 

rasch. 
cistoj: c. pudozá összes barmát M. 4 . ; or. IHCTOH tiszta. 
cibor tarka D. 37; W. cubor. 
ciiekt- kipirul, kigyulad T. 98; v. ö. cié- warm werden. 
cokmor bunkós, furkós bot M. 2; W. cokmar. 
éosen együtt D. 50; W. cocen. 
cot szám, számolás T. 48 ; or. c^eTt. 
éöi kacsa D. 50; W. cöz. 
culka harisnya T. 39; W. culok, or. HVJIOK'Í,. 
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cut sánta T. 117; W. cut. 
g"agek lúd D. 2 ; W. gag'eg, fazék. 
geci róka Md. 8 ; W. gici. 
g'ig'ek rozs D. 5 ; W. cizek. 
g'iget fiatal ember, legény D. 82; tat. jigit, gigit. 
g"igitlik legénység, derékség D. 82; tat. gigitlik. 
gitkindir* felizgat, felbátorít D. 62. 
g"in gyűlés, tanácskozás M. 3 ; W. %in, Zijin. 
g%r% ajtósark D. 55 ; v. ö. zürj. gir. 
goci róka T. 101; W. gici, duci. 
gu&al- fölkel (a napról), emelkedik D. 34; W. gu£al-. 
guZ%t magas D. 62 ; W. gu£it. 
gük fuvar (BŐST.) D. 79; tör. jük (gük) teher. 
t'amak dohány M. 5 ; W. tarnak. 
d'ar gyöp, száraz fű M. 1; or. ,a;épHT> rasen. 
d'etal- elégnek lenni, kijut D. 1.; uz d'eta ogez kugoli? ne 

aocTaHeTCH JIH o ,̂Ha xosiiirny. V. ö. tör. jit-, jet* ér, elér, kijut, elég
nek lenni. 

divat- örvendeztet D. 49 ; W.juvat-. 
del tej D. 52 ; W. jól 
dö-gi pincze T. 50; W. jedi; v. ö. gu Verem. 
éekit nehéz D. 14; W. sökit. 
sel zivatar, vihar lm . 4 ; W. sit. 
semol asztag lm. 4. 
sig'hn hét (számn). M. 2 ; W. sizim. 
sin-kas szemöldök D. 3 . ; W. sin-kac. 
sirektjal- nevet, mosolyog D. 17; W. serektjal-
sirmet fék, zabola D. 20; W. sermet. 
solik vétek, bün lm. 3 ; W. solik. 
sul válú, hosszúkás tál (JIOTOKI.) T. 16. 
sulik kendő, zsebkendő (njiaT0K'i>) T. 34. 
suro rúd T. 17; W. éuru. 
sür- felhány, felkavar D. 70, 72 ; W. sur-. 
nazik gyönge; n. mugor gyönge test D. 89; v. ö. tat., perzsa 

nazek vékony, finom. 
nerad lüi- bosszús lenni, bosszankodni M. 4 ; or. He pa.ni>. 
nir, ebben: til nir a világító szilánk leégett vége (orapKH jiyiHHH) 

T. 35. 
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nijili féreg T. 19; W. nizili. 
nidna szükség D. 60, 93 ; orosz Hyayja. 
lob- repül, repked D. 42.; W. lobi-, lobal-. 
liptir-loptir tipeg- topog T. 30. 
lis harmat; lis vü harmatvíz Md. 9. 
tag fenyőerdő D. 42 ; W.jag. 
paki kés, zsebkés D. 3 1 ; tat. piike. 
pald- rajzik (méhről) D. 65. 
pattki- vet, elvet; vit' cinien paltkemma öt ujjal elvetettünket 

lm. 3. 
paltkaski- kitölt, kiont (npojiHTt) Md. 7. 
páter szállás, kvártély M. 3 ; zürj. patera (KBaprapa). 
pel't- fú, fuvódik, felfúvódik (pa3^ysaTí.cfl); limi pál'ta cniirb 

pas^yBaeTCH (BiiTpoMi.) T. 115; v. ö. W. pöljal- blasen, hauchen. 
peres vén, öreg Md. 6 ; W. poréi. 
pes-aj nagyanya, öreg anyó M. 5 ; W. pec-aj. 

. pester nagy kosár hárshéjból T. 119; v. ö. zürj pester id. 
pinal fiú, gyermek D. 17; W. pinal. 
pid-togas nyalka, topogó, (merojiaxa frauenzimmer, das den 

putz liebt) D. 92 ; v. ö. W. pid l'ogal- treten. 
pirci far (3aflHHii,a), h£tsó rész T. 49. 
piz tojás T. 2 1 ; W. puz. 
pizi hímzés, himző minta D. 69; W. pu&i-. 
podmes méhkert Md. 6 ; W. podim. 
ponar világító lámpa; or. *0Hapb. 
port- fúr; kötmá portádir belsőmet fúrja D. 86 ; v. ö. W. porton 

bohrer, vu portét wasserstrudel. 
posiljask- verekedik, küszködik (ÖHTBCH) T. 63 ; v. ö.pos- reiben, 

zerdrücken, verknittern. 
pögi kesztyű D. 80; W. p'óz. 
pöti nyom, lábnyom T. 47. 
punií ellen, szembe D. 23 ; W. punit. 
pui-ner csalán D. 29; W. puz-nör. 
badan tál, nagy facsésze Md. 7 ; tat. badjan. 
bagalma alma D. 58; (bag-alma • vö. tat. perzsa bag kert). 
bekcej hordó T. 21 ; or. Őo^Ka. 
bérig hársfa M. 3 ; W. böriz. 
bisal- szed, leszed (pl. szamóczát), gyűjt D. 22, Md. 29; W.biéal-. 
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biz arczkenőcs, máz D. 18 ; v. ö. tat. bize- ékesít, meszel. 
bici Sz. János bogárka Md.,7; v. ö. tat. bögek. 
bil'dirgan karmi szétrontani, feldúlni Md. 18; v. ö. tat. bülder-

feldúlat, felosztat. 
birkenci takaró, fátyol D. 89; v. ö. tat. börkán- betakaródzni, 

börkaüc takaró. 
birton kivarrás (BfciniHBaHie) T. 34. 
bittir minden Md. 8; v. ö. bid minden, egész. 
? bujöl (bujolles) szín, festés D. 36; W.; bujou tat. bujau festék, 

festés. 
bulgan meglevő lm. 3 ; tat. bulyan. 
bumaznik pénztárcza M. 1 ; or. óyMaatHHKT.. 
búréin bársony D. 49 ; W. burcin. 
vacil fiatal, kiskorú D. 42. 
vaj tönköly (nojiőa) D. 44, 88. 
val-pas ágyruha, ágytakaró lm. 3 ; v. ö. zürj. vot-pas. 
vált fényes; v. takja fényes sapka Md. 2. 
várté ölyv Md. 4. 
vask- elrejtőzik, elbuvik M. 3 ; W. vatisk-. 
veskid derék, megtermett; mugorid veskid cTaHi> TBOH CTpoÖHHÜ 

D. 58; v. ö. W. ves gerade, ganz; zürj. veskid recht, richtig, gerade# 

vigil sebesen folyó, rohanó (TeKymifi) D. 32; W. vizil strömung. 
visak minden, mindenféle T. 117; or. BCHKÍH. 
vog rét, kaszáló D. 56 ; W. voé. 
vojit szégyenletes, illetlen D. 31 >' W. vozit. 
volc- megcsúszik, kisiklik D. 4 ; pid vol'contem lüésalká nycTB 6 H 

c^-iajiacL TaKOK), *ITO He.ib3a ÓBLIO BOBce nocKO.iL3HyTLca; W. 
votat- glátten, volit glatt, volotsit- verrenken. 

voronka tölcsér T. 100; or. BopoHKa. 
vort- felszök, felugrik; kec vortisa koskem BMCKO'IHJII. 3aíiirí> H 

uoöeata.iTj M. 2. 
vortit- ugráltat, szöktet (lóról) D. 62; v. ö. W. vorgem val 

reitpferd. 
vudor Gavrilovnál így: u,an;ia «gém«, W-nál pedig: «biber, 

fischottter*; de zürj. vurd fischotter, moj biber ( = votj. mij, möj). 
vuko-ki malomkő M. 2. 
vsakoj minden, mindenféle lm. 5 ; or. BCHKOÜ. 
macit mecset D. 3 1 ; tat. macet. 
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manara minaret D. 31 ; tat., arab manara. 
maner alak D. 36; tat., orosz manir mód, divat. 
mender vánkos, párna D. 50 ; W. minder. 
milos kegyelem, malaszt lm. 5 ; or. MHJIOCTB. 
miskiljal- korcsolyázik (KaTaTtca) T. 27. 
minik fatuskó, tőke (nem.) T. 25. 
momi-kor mestergerenda T. 29; TV. mumi-kor. 
mörjo, merjo kémény T. 31, D. 8 ; TV. murjo. 
müs méh D. 42 ; W. nius. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



KISEBB KÖZLÉSEK. 
F o r d í t o t t n é p e t y m o l o g i á k . 1 ) 

Bég ki van mutatva, hogy a nyelvek fejlődésében a legjelen
tékenyebb tényezők egyike a hasonlóságokon alapuló analógia. Az 
ujabb nyelvtudomány sok oly nyelvtani törvényt magyarázott 
meg belőle, melyen a régibb nyelvészek nem voltak képesek 
eligazodni. Az úgyn. «népetymologia» is, melyet először Förste-
mann e néven mutatott be a nyelvtudománynak, voltaképpen 
szintén analógián alapúi. A mint az egyes nyelvtani alakok, kép
zők és ragok, úgy egyes szók és kifejezések is befolyhatnak egymás 
alakulására. Ha eszmetársitásnál fogva nyelvtani alakokat hozunk 
más hozzájok közel álló alakokkal kapcsolatba, hamis analógia 
származik; ha pedig fogalmas szók és kifejezések hatnak ilyen 
módon egymásra, nép-, mondhatnók hamis etymologiát kapunk. 
A nyelvtudomány, legelső elnevezöje iránti kegyeletből, az előbbi 
névnél állapodott meg. Pedig Förstemann, a legelső «népetymolo-
gus», tárgya meghatározásában és felosztásában általános szem
pontokból indult ki. 

Mindenek előtt a forrásokat jelöli ki, melyek a népetymo-
logia talaját leginkább megtermékenyítik. Ilyennek tartja első 
sorban a nyelveknek eredeti állapotuktól való elfajulását (ent-
artung), továbbá a népeknek idegen népekkel való érintkezését. A 
népetymologiai tevékenységben általában háromféle irányt külöm-
böztet meg. Először n é p i t , azután t u d á k o s t és végül t u d ó s 
etymologiát. Legrégibb keletű a nép ártatlan etymologizálása, ezt 

x) Ueber deutsche Volksetymologie von Kari Gustaf Audresen. Dritte, 
atark vermehrte Auflage. Heilbronn. 
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követte a tudákosok erőltetett szóbonczolgatasa, és csak ezek után 
keletkezett a valódi, a tudományos etymologia, a nyelvtudománynak 
egyik czélja és feladata. Ép úgy mint a tudós, a nép is etymolo-
gizált, ő is fürkészte a szavak eredetét, őt is ép úgy bántotta a 
kíváncsiság, hogy a szók összefüggését megmagyarázza magának. 
De vájjon csakugyan szófejtő számba vehetjük-e a népet, midőn 
psychikai momentumok hatása alatt érthetővé akar egy előtte 
érthetetlen szót tenni ? vagy pedig midőn egy szokatlanul hangzó 
kifejezést saját nyelvéhez hasonló hangzásúvá akar gördíteni? 
Példáink, és e példákból elvont tanúságok, mind azt vallják, hogy 
nem. Mikor például a görög vsxpo|Aavteía (todtenbeschworung) szót 
• közép-felnémet nigromanzíe-nek mondta, és ennek alapján a 
mai németnek «schwar zknnst\err> szava keletkezett, nem annyira 
etymologizáló hajlam mint inkább analógia működött, mely a tel
jesen érthetetlen vsxpos-t a hozzá közel álló és jóval ismertebb 
niger-ve\ hozta kapcsolatba. Hasonlóképpen járt el a magyar nép 
is a vsxpo|xavT£ta alakból vált garaboncza szóban, mely Erdélyi 
Közmondások gyűjteményében garóbontóvaA van összefüggésbe 
hozva. Gara fenhéjázót, veszekedőt jelent a nép nyelvben, bontó 
meg a bont fogalmához simul. Egynehány példát még felemlítünk. 
Ismeretes fogalom a német nép előtt a Canarienvogel, de mint
hogy az első szó ismeretlen előtte, nem érti. Eszmetársulás 
folytán eszébe jut ez érthetetlenhez egészen hasonló ismertebb 
szava, és ennek hatása alatt Canaillenvogel-t mond. A magyarban 
szintén érthetetlen a kanári név, és csakugyan mondanak is 
némely vidéken kanáli madarat. Ugyancsak ilyen félreértésre 
adott alkalmat az oleum petrae vagy petróleum név, melyben meg 
a petra (kő) szónak a Péter tulajdonnévvel való hasonlósága 
vezette félre úgy a magyar mint a német népet, s az előbbi 
Szentpéter olajnak, az utóbbi meg Ole Péter és Péter ölnék nevezte 
el. A landsknecht szót is a német félreértésből lanzknechtnek írta, 
mintha a lanze (lándzsa) szót ismerte volna fel benne. Népünk 
már mindakét szót megmagyarosította lánczkenet-té, sőt a haus-
knechthöl is házkenet-et csinált. Ilyen még a diachylon-pfiaster szó 
is, melyet a német diakónus pflasternek értett félre, minthogy ezt 
a szót jobban ismerte az előbbinél. A magyar a diachyloriből 
deák-ír-at csinált, később meg deák Jiastromot. E példák eléggé 
mutatják, hogy csak az analógia, a szók idegen hangzása változ-: 
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tattá el a néppel az egyes szókat, nem pedig a szók eredetének, 
egymással való összefüggésének kutatása. A népetymologia mindig 
csak érthetetlen szókat keres. Ha csakugyan etymologizálni 
akarna a nép, többet törődnék a szavak eredeti jelentésével, nem 
rendelné annyira alá a logikai összefüggésnek a szavak kiejthető-
ségét. A német nópetymologiája voltaképpen németesítés, a magyaré 
meg magyarosítás. 

Andresen könyve, mely rövid idő folyamán három kiadást 
ért, az umdeutschungoi fel is veszi a népetymologia momentumai 
közé, de csak is mint egyik momentumot az anlehnung, umbil-
dung, zurechtlegung, umdeutung kifejezések sorába. A népetymo-
logiát meg úgy határozza meg, hogy az olyan erő, mely két 
etymologiailag egymástól egészen távol eső szót kapcsol egybe, 
és megkülömböztetendőnek tartja ettől a népetymologia egy 
másik faját, mely az érthetetlen, szokatlan és idegen szót nem a 
valóság (etymon) szerint, hanem csak a csábitó látszat után itél 
meg. Nem sorozza egy rangba ezeket a népetymologizált szókat 
az előbbiekkel, pedig később maga mondja igen helyesen, hogy 
«in sorgloser hingabe an den gleichklang genügt es etwas zu 
habén, worauf sich stützen lásst, etwas zu denken, das zu passen 
scheint, mag es, bei lichte betrachtet, noch so unsicher und 
unwahrscheinlich oder unzweifelhaft verkehrt, ja völlig sinnlos 
sein». Andresen könyve különösen az anyag rendkivűli gazdagsá
gánál fogva becses, és e tekintetben koránt sem áll arányban vele 
a lényegtelen momentumokon nyugvó felosztása. Jellemezni pedig 
alig jellemzi a népetymologiát. Förstemann is elmondott körül-
belől annyit, a mennyit Andresen könyvében találunk, úgy hogy 
Weise, a ki eddig legmagvasabban írt a népetymologiáról,1) joggal 
mondhatta, hogy «bis jetzt noch nicht über interessante einzel-
heiten hinausgekommen und eine eingehende charakteristik der 
volksetymologie noch gar nicht unternommen worden ist.» 
Andresen, ugy látszik, inkább a nagy közönségnek szánta könyvét, 
és e czéljának feláldozta az anyag tudományos felosztását. 

Már Förstemann kiemelte az idegen népeknek egymással 

*) Zur Charakteristik der Volksetymologie. Steinthal : Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. XII . Barid. 
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való érintkezéséből keletkezhető népetymologiákat, de anyaga 
kevés volt hozzá; Andresen meg könnyedén túlsiklott e kérdésen. 
Igaz, hogy a népetymologiában nem jöhet számba a szó idegen 
vagy hazai, illetőleg meghonosúlt és meg nem honosúlt volta, de 
más felől igen érdekelheti az egyes nyelveket annak vizsgálása, 
hogy szókincsére mennyire hatottak a népetymologia utján is 
idegen népek nyelvei. Ezt a kérdést választottam dolgozatom 
alapjául és czélom Andresen könyvének ismertető birálatával 
kapcsolatban a magyar szókincs ama részét csoportosítani, mely 
véletlen egyezés, de különösen fordítás folytán idegen népek 
népetymologiájával kapcsolatba hozható. Annak kimutatása, 
hogy sok feltűnő és meg nem érthető kifejezésünk, szólásunk 
hogyan keletkezett már az idegen nyelvben is félreértett kifejezé
sekből, továbbá, hogy sokszor mennyire egyezik vagy tér el 
népünk eszejárása az idegenétől, igen tanulságossá teszi feladatun
kat a nép-psychologiára, és a nyelvek szókincsének fejlődésére 
nézve. Szép példa arra a Papmonya nevti növényünk, mely a 
németből származott át hozzánk, hol szintén félreértés adta neki 
e nevet. Az Árum ugyanis Fuchsiusnál 1542-ben még Pfaffen-
binde-nek hangzik, mivel a virág hüvelye a papoknak középkori 
felálló gallérjára emlékeztet. De már Lonicerusnál 1545-ben 
Papenpint a neve. Innen ered a magyar név puszta fordítás utján 
(Nyelvőr IX, 61). Igen tanulságos a tejgyertya elnevezés eredete is. 
A milly-gyertyábzm a milly-i, mely a gyertya feltalálójának a neve, 
a tul a dunai németek nem értették még, és mivel a gyertya színe 
külömben is fehér, igen alkalmasnak látszott a milch-re gondolni, 
így származott a milchkerze, és ebből van a tej-yyertya, tejes gyertya 
lefordítva. 

Andresen, mielőtt még anyagát felosztaná, azokkal a szókkal 
kezdi meg gyűjteményét, melyekben a népetymologia, természete
sen csak véletlenségből, eltalálta a valót szemben a tudósok szó
fejtésével. Meerkatze-t p. sokan a szanszkrit markata-Ysd (majom) 
hozták összefüggésbe, pedig tulajdonkép onnan vette nevét, hogy a 
(meer) tengeren át jött és hosszú farka egészen hasonló a (katze) 
macskáéhoz. A zsidó-riasztó hephej)-et némelyek a keresztesek 
egyik táborának zászlaján levő H. E. P. betűkből származtatták, 
melyek azt jelentették volna : Hierosolyma est perdita. Pedig e szó 
nem más mint a kecskék hívogató szava (hehe), a mit később a 
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kecske és a hosszú zsidó szakái közti rokonságnál fogva, emerre is 
alkalmaztak. Ugyanilyennek tartja Andresen a hexenschuss szót is, 
és más magyarázat mellőzésével a hexe-t tartja eredetibbnek. 
E nézet ellenében számba vehető P. Thewrewk Emil véleménye, 
ki e hexe-ben a német hechse, latin coxa «csipő» elrontását látja és 
e szerint a magyar boszorkány-lövet (tkp. oldalnyilallás) fordított 
népetymologia volna. (Közérdek 1875. évf.) 

Andresen anyagát mindenekelőtt két főcsoportra osztja, a 
szerint a mint a népetymologiai adatok vagy csak is a nép nyelvé
ben vannak meg, vagy pedig az irodalmi nyelvben is járatosak. 
Az első vulgáris, az utóbbi meg irodalmi (literarisch) népetymolo
gia. E felosztási alapnak a népetymologia lényegéhez egyáltalában 
semmi köze. Keletkezésökben semmi külömbség, a mit egyébiránt 
Andresen maga is elismer, midőn azt irja: «an und für sich 
betrachtet gibt es nur eine einzige natürliche und ungekünstelte 
volksetymologie; der unterschied zwischen vulgárer und litera
richer volksetymologie bezieht sich lediglich auf die heutige gel-
tung». Felleisen pl. mely a latin valisia, franczia valise megnéme-
tesitése az irodalmi nyelv szava lett, mig a mordsackerieren a 
fr. massacrieren helyett csak is a nép nyelvében járatos. Vulgáris 
példa az is, midőn a tambour-t a német tambauer-vé németesíti, 
szakasztott olyan módon mint a hogy czimbolondos a czimbalmos-ból 
van elferdítve. Avagy mikor a kölni nép a magyar dolmány szót 
dollmantel-vé nemesíti. A régi németségben a fiskai sokszor frissgar-
nak van nevezve, a mi népünk meg fiskáros-nsuk hívja, mintegy a 
kár-ra, gondolva, melylyel az ügyvédkedés, bíráskodás jár. Ezek mind 
vulgáris népetymologiák, ós mint látható, a különbség mindössze is 
az, hogy az előbbi csoportnál még nem tudják a szó valódi erede
tét, az utóbbinál már ismerik ós így nem használja az irodalmi 
nyelv. Elnevezésekben különösen nagy a szerepe az e fajta nópety-
mologiáknak és nem egy példát idézhetnénk, mely az egyik nyelv
ben csak mint vulgáris szó ismeretes, míg a másik irodalmi szavai 
közé sorozta. A dÁaconuspflaster pl. vulgáris, mig a mi deákflas-
trom-wak irodalmi népetymologia. E kettős felosztásnak még az a 
rossz oldala is megvolt Andresen könyvében, hogy a tulajdonnevek, 
illetőlek elnevezések közül némelyeket a vulgáris, másokat meg az 
irodalmi népetymologia rovatában kellett tárgyalni és így az anya
got ketté választani. 

2 0 
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A vulgárisnál sokkal rendszeresebben van felosztva az iro
dalmi népetymologiába tartozó példák csoportja. Mindenek előtt 
a nomen propriumokat veszi elő, és azután tér át az appellativu-
mokra. Csakhogy itt sem bocsátkozik a tulajdon és köznevek közti 
külömbség fejtegetésébe, pedig érdekes lett volna ezeknél kimu
tatni, hogy mennyire függ össze az eredeti és a félreértett szók 
jelentése a közneveknél, és hogy mennyire nem lehet erről szó a 
tulajdonneveknél. 

A tulajdonnevek népetymologiájába tartozó adatokat több 
alosztályba sorozza, melyeknek alapjául a külömböző fogalom
köröket veszi. Külső momentumokon alapúi ugyan ez a felosztás 
is, de ép a tulajdonneveknél aligha lehetett volna jobbat találni. 
Az egyes csoportokat a helyi fogalmakéit (lokal-begriffe) kifejező 
szókkal nyitja meg. Ilyen pl. Köln egyik korcsmájának czimere 
todten juden, mely az alnémet to (zu) den jnden félreértéséből szár
mazott. Épen olyan mint a mi Falurosszabeli Makkhetes korcsma-
czégérünk, mely a korcsma zsidó gazdájának Modche Hars héber 
nevéből van megmagyarosítva. Az ismeretes budai disznófö erede
tileg nem a saukopf-nak, hanem sauquelle-iaek (disznóforrás) felel 
meg. A budai német mai napság is így nevezi. A félreértést s így 
a disznófejnek valósággal ott diszelgését a fő elavult «fórrás» 
jelentése okozta, (v. ö. kútfő = kutforrás). A Kohlbach nevű 
helységet Tarpatak-nak fordították, mintha kohl, ka-hl és bach 
szók volnának összetéve, pedig e név eredetileg Kolb-aach-níik 
hangzik. 

Sok és érdekes anyagot találhat a népetymologia a hely és 
uccza-nevekben. Ez utóbbira vonatkozólag a mi németjeink is 
ugyancsak kitettek magokért. Ismeretes példa a lipótvárosi götter-
gasse, mely nevét egy Göd nevű helységtől nyerte, hova ez ucczán 
keresztül vezetett az út. A bálvány-uccza a félreértett göd-er gassc-
ből van fordítva. Kohlplatz-b&n kohl tulajdonképen ((káposztát, 
zöldséget)) jelentett. Ezt később összetévesztették a kohle szén 
jelentésű szóval, és már Pest szerte széntér a neve. A következő 
uccza-nevekben német népetymologia van. Kinizsi ucczánkat a 
fővárosi német Chinesergasse-n.dk nevezik; a Vörösmarti ucczát 
meg elébb magyar népetymologiával Vörös Marczi-nok tették meg, 
ezt aztán a józsefvárosiak Rother Martin-nak fordították. Vesselényi 
ucczánál jobban érthető a Wasserleni-gasse, egy élczlapban meg 
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Yesselényi dédanyja, egy széltiben ismert mosónétól Wáscher Leni
től van származtatva. 

A városok, várak elnevezéseiben is sok a félreértés, és ennek 
alapján történt megnémetesités. Németországnak pl. egy Berglicht 
nevű helysége a régi Vergiliacum-ból került ki; Schweizban meg 
Landenspiel nevet adtak a régi Lantines j)uhil-n&k. Erdély német 
neve szintén népetymologián alapszik. Eredetileg ugyanis Sebenburg 
(Szeben vár) volt a neve, mert Szeberi volt tudvalevőleg az első 
német gyarmat. A nép azáltal tette e nevet érthetőbbé, hogy 
Siebenbürgen-re változtatta, és ennek következtében a tartomány 
czimerébe is hétvárat vettek fel. Már Kézai krónikája is «septem 
castrao néven emlegeti, s a székely pogány krónika «terra septem 
silvarum»-ról szól. Farkas német-magyar szótárában egy Münich-
meierhof Barátmajor-nak van fordítva; nyilván Miinich-et értették 
félre ínönch-nek 

Igen háládatos forrása van még a népetymologiának a külön
féle személynevek félreértésében. A személynevek megmagyarosí-
tásáról más helyt bővebben foglalkozunk, ezúttal a fordított nép-
etymologikus neveket említjük meg. Egy Armprust Kristóf nevű 
szász eredetű iró a nevét Keskenymell-nek fordítja, midőn egy ere
detileg németül költött költeményt magyarul is megír. Maga az 
armbrust név is, mely az arcus (ív) és ballista (hajitógép) szókból 
van összetéve, szintén népetymologia. A magyarországi Katz csa
ládnévnek is sokkal tiszteletre méltóbb eredete van a macská-nál, 
melyre első pillanatra gondolnánk. A régi zsidók egyik kiváltságos 
rendje a Kohen (pap) nemzetség volt, melyet még a Cedek (szent) 
tiszteletbeli czím is megilletett. E két héber szó kezdőbetűje KG, 
melyet a Kohen-ek ivadékai mai napig is viselhetnek, félreértés 
alapján a Katz elnevezésre adott alkalmat, és így a Macskási-m 
magyarosodott Katz-ok nevében fordított népetymologia van. 
A keresztnevekben is sok az efféle jelenség. A németek p. Andreas-
ből Ander-t, Cornelius-ból Kees és Nelke-t, Nikolaus-ból Laus-t 
formáltak olyan forma rövidítéssel, mint nálunk Bandi, Gyuri, Misi 
stb., csakhogy a németek külön értelmet is adtak neki. A Kornél 
név, mely tulajdonképen som-ot jelent, magyarban Soma megszüle
tésére adott alkalmat. Ilyen neologismust akart Farkas szótára is 
megteremteni a Győzbék és Bölcse szókkal; az előbbit a Siegfried 
(siegen = győzni. fried = béke), az utóbbit meg Sophie-bő\ fordította. 
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Ezeket a csoportokat külömbözteti meg Andresen a tulajdon
nevek népetymologiájában, és azzal az apellativumokra tér át, 
melyeket ismét kisebb alosztályokba soroz. A beszédrészek szerint 
ugyanis substantivumokra, adjectivumokra, adverbiumra és más 
beszédrészekre (andere wortarten) osztja anyagát. A substantivu-
mokban megint több csoportot külömböztet meg a szerint, a mint 
személyi, helyi, idő ós más elvont fogalmakat fejeznek ki. 

A személyi fogalmakban (persönliche begriffe) levő népety-
mologiák közül már említettük a lánczkenet és házkenet példákat. 
Ide tartozik a bürgermeister is, mely eredetileg burgemeister-nek 
«meister der burg, nemlich der stadt, wo die bürger wohnen» 
hangzott. Nagyon valószínű, hogy a mi polgármester-mik is a német 
kifejezés hatása alatt keletkezett. Igen érdekes, hogy jutottunk mi 
a némettel sógorság-ba,.1) Eégebben a postakezelés csak egy kis 
német herczegségben divott, melynek levélhordóit közönségesen 
chevauléger-öknek nevezték. A német nyelvben e franczia szó 
schwalger alakot nyert, melyből a német népetymologia csakhamar 
schwagert formált. Azóta ez volt rendes neve a postásoknak. Alig 
hogy feltűnt a mi határunkon is az első német schwager, menten 
megszerette a magyar és sógoreágba, lépett vele. Van a németnek 
egy már nagyobbára elavult szava gespan, melyet eredetére nézve 
Andresen a spanen, spanen (elszoktat) igékkel hoz összefüggésbe, 
es eredeti értelmének a «kísérőt, társat» tartja. E szót később a 
xpannen igével «ein paar, das zusammengehört, gleichsam mit 
einander vor den wagen gespannt ist» zavarták össze és gespann-nnk 
kezdték írni. Nem magyar földön termett az «iszik mint a kefe
kötő •> kifejezés sem. A német bürstenbinder szó első része ugyanis 
nem a kefét jelentő bürste szóval függ össze, hanem «bürsclien, 
burschen, lustig lében und zechen wie ein burschen félre magyará
zása. A magyar kifejezés e szerint a német «saufen wie ein bürsten
binder*)-je után keletkezett. A Sorores Angelicae (angyal testvérek)-
bői a német az első szó félreértésével englische friiulein-t alakított, 
a magyarnak is azóta tetszettek meg az angol kisasszonyok. Másfelől 
meg az angol flastrom-bó\ a nép angyal flastrom-ot csinált (Ny. X, 

*) A következő adatot rnás becses példákkal együtt Ponori Thew-
rewJc E. tanár iir volt szíves velem közleni. Felhasználtam még ezen kívül 
Lehr A. és Volj Oy. tanár urak gyűjteményét is. 
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380.). Egy időben valamely ujságiró az englischer gruss-t angol 
üdvözletnek fordította angyali üdvözlet helyett. 

A természetrajzi elnevezésekből is akad egykét érdekesebb 
feljegyezni való. A murmelthier elnevezésének semmi köze a murmeln 
igéhez, vagy az állatka mormogó természetéhez. Eredete mus montis-
ra (bergmaus) vezethető vissza és igy a pajkos népetymologia 
játszotta meg ezúttal a havasi morga név felfedezőjét. A heuschrecke 
szónál mindenki hajlandó a schrecken-re gondolni «den das in heu 
p]ötzlich auftauchende thier verursachen kann,» pedig eredetileg 
heuspringert jelentett, v. ö. grashüpfer. Analóg eset vele a magyar 
szöcske is, melynek még a nép és régiség nyelve eredetibb szökése, 
szökcsö (a szök igétől) alakját meg is őrizte. A rák (betegség) neve, 
a német krebs is a latin cancer fordítása. Ez a cancer pedig jelent 
rácsot és rákoi. A betegséget a rács formára összevissza futó 
megdagadt erekről magyarázták. Pedig a cancer-féle betegségnek 
semmi köze a rács-hoz, sem a rák-hoz, hanem a görög gangraina 
ellatinosodott népetymologikus alakja. A görög szó a ypáco (rág) 
ige rokona. Félreértett lefordításon alapuló népetymologiák, külö
nösen az állatneveknél, más népek szókincsében is igen gyakran 
fordulnak elő. A canicidus p. a német nyelvben «königlein» alakot 
nyert népetymologia utján, a szlávok pedig «krolik»nak fordítot
ták le. Hasonlóképen a német «giessvogel» elnevezés pusztán 
a /apaőpió? lefordításából keletkezett, pedig a görög szó nem a 
/apáőpa «giessbach», hanem a szanszkrit háridrava «gelbvogel» 
szóval van rokonságban.1) 

A növényneveknél is sok a félreértés, különösen pedig a 
félreértések lefordítása nyelvünkre. A görög Amarantos nevű 
fű, mely «hervadatlant') jelent és a ij-apaívtö igével függ össze, a 
latinban Amarantus-nak hangzik. A régi magyar szerelemfö-nek 
fordította, a latin amare igére gondolva. A görög Kentauros 
(Cheiron)-ról elnevezett xsvTaópov fű a latinban herba centaurea 
nevet kapott. A német centum aurei-m gondolva tausendgulden-
kratit-nsik nevezte el, a magyar meg ezerjófíí-nek. — Az Áron 
vesszeje nevű fű, mely a német Aronstab lefordítása utján keletke
zett, nincs semmi összefüggésben az Áron névvel. A fű arab nevű 
ar, mely görögös végzetet vett fel Ny. VIII, 440. Ugyanez az Áron 

*) Geiger: Der ursprung cler sprache 240. 1. 
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vezette félre a szlávságot is, ós minthogy Áron főpap is volt 
«poponak, popovski klobnk» nevet adott e növénynek. Mi ez 
utóbbit hűségesen lefordítottuk, és azóta ismerjük a pap-kalapot. 
— A latin tuberosus (tuber=knolle)-ból a német tuberose-t csinált 
magának, a magyar meg tubarózsáját lelte meg benne. — A Peter-
silie-nek népetymologikus változatai a németben federscelli, bitter-
zilje, peterle, a magyarban meg petemzsirom alakot öltött egy vidé
ken. — Az Abelfüvé-nek latin nevében Hibiscus Ábel moschiis-h&n 
az ábel szó az arab áb el mosk-hól (pézsma atyja) való (Ny. VIII, 
440). — Ilyen félreértésen alapúi az Embererő (pfaffenzagel) nevű 
növényünk. Angolul priest pintle-nek nevezik «sic dictum, quia 
eius folliculus penem figura refert,» a hollandus papén kullekens' 
nek és mannekens kracht-nsik nevezi (Ny. IX, 61). Az ásványor
szágból csak egy példánk van, azt is a neologiának köszönhetjük. 
A német wismuth ugyanis, tulaj donképen bismuth-n&k hangzik a 
latin bismuthum-hól. A német népetymologia, hogy a szót érthetővé 
tegye magának, wiszmuth-m, változtatta és neológus szócsináló bátor
ságot vélvén benne, bátrany nak fordította a szót. 

A személyi fogalmakon kivűl megkülömböztet még Andresen 
helyi (local-begriífe), idő (zeit-begriífe) és más elvont (andere 
abstracte begriífe) fogalmakban fellépő német etymologiát. Ez a 
felosztás is mind lényegtelen, külső momentumokon nyugszik, és 
bizony a nép eszejárásának, psychologiájának ellesésére aligha 
nyújt valami tanúságot. E vegyes csoportozatba sorozzunk mi is 
néhány jDéldát. Ismeretes tudományos irodalmunkban a sinus 
műszó, melyet mathematikusaink egyszerűen kebel-nek fordítottak 
le. Pedig ez a sinus sohasem jelentett keblet, hanem a sémi inscripta 
corda-iiRk s. ins. rövidítéséből származott a tudósok népetymolo-
giája folytán. Egy másik szóval meg nem mi jártuk meg, hanem 
német szomszédaink. Az arab utján hozzánk jutott al kermes nép
etymologia utján álkörmös-sé változott. E szót a németek magyar
nak gondolván, falsche kirmisbeer-nek fordították. — Ismeretes 
szemgyógyító szer az onychitis, melyet a német félreértés utján 
nichts-nek nevez «nichts ist gut für die augen». Ugyanazt a szót 
a latinban szintén félreértés alapján nihilum-m, fordították és a 
nihil album-ot félig tréfásan weisnichts-nek nevezték. Nálunk is 
kérnek már a patikában egy garasára semmit. — Még egy táncz-
szót említek fel. A franczia négyesben van egy simple chaíne (láncz) 
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nevű figura, és e szó utóbbi részét a német schön-\el összezavarván, 
egyszerű szépet is mond már fiatalságunk. 

A pénzek neveiben érdekes a délnémetországiak Friedrichs-
dor, Wilhelmsdor-beli dor-ok, mintha ez jelentené a pénzt. A mi 
lázsiás-unk is valószínűleg a franczia l'agio utján keletkezett, mely 
aztán a máriás analógiáját követte. Az idő fogalmat kifejező 
quatember utolsó két szótagja csak véletlenül egyezik meg a Szep
tember szóéval; az előbbi a középlatin quatempora = quatuor 
tempóra (az év négy időszaka)-ból van összevonva. Nyelvünkben 
félig tréfásan beszélnek a három ember x'ó\, sőt a quatembert még 
kántorböjt-nek is nevezi a nép. 

Kifogyva az osztályozási alapokból Andresen még a külöm-
böző beszédrészek szerinti felosztással is megpróbálkozik és a 
hátra levő anyagot verbákra, verbális kifejezésekre, adjectivu-
mokra, adverbiumokra ós más efféle szókra (andere wortarten) 
osztja. Az igékre vonatkozólag tanúságos példa a magyar szellőztet 
szó, mely a német lüften hatása alatt keletkezett. Pedig e szóról 
tudva van, hogy Ivft-hoz semmi köze, hanem a liften-nel azonos 
«aufheben» jelentéssel. Ugyan ezen lüften szónak Andresen egy 
másik népetymologikus változatát is felemlíti e kifejezésben: «den 
anker lichten*, az alnémetben uplüchten vom boden heben. Hasonló 
félreértésen alapúi a magyar szédeleg, szédelgő kifejezés, mely a 
német schivindeln igéből van lefordítva, holott az angol to swind 
csak csalást, ámítástjelent. A német tudvalevőleg az angol nyomán 
keletkezett. — A körtének egyik faját erlachi, magyarosan erlai 
körtének nevezik. A megvesztegetett nyelvérzék a erlachi-t erlau-
nak hitte és így származott az egri körte. A magyar borvirág szin
tén ilyen módon keletkezett a latin flos vini fordításából, mely 
ismét a görög ávtk>? otvoo «schaum oder kahm des weines» félre
értett lefordításán alapszik. L. erről bővebben Geiger: Ursprung 
und entwickelung der menschliehen sprache und vernunft I : 426. 

Ezek körülbelül az idegenek népetymologiájának a magyar 
nyelv szókincsével érintkező j>ontjai. A fordított népetymologiák nem 
csak sajátságos keletkezésöknél fogva is érdekesek, hanem különö
sen azért, mert élő bizonyságai az idegen nyelvek egymásra való 
hatásának. Az idegen nevek félreértéséből keletkezett magyar nép-
etymologiáknál e hatást szorosabban is meg fogjuk határozhatni, 
de már e fordítások utján keletkezett szavaink is elárulják, hogy 
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szókincsünk az újabb időkben, különösen a német nyelv hatása 
alatt állott. A szláv nyelvnek szintén van része szókincsünk ilyetén 
szaporodásában. Andresen könyve, nem tekintve kevésbbé tudo
mányos felosztását, megbecsülhetetlen a német nyelv történetére 
nézve; előttünk meg különösen azért is érdekes, mert kellemes és 
tanulságos voltával bennünket hasonló feladatra buzdított. 

K U N O S IGNÁCZ. 

M á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t o k e g y s z e r ű s í t é s e a m a 
g y a r b a n . — Méltán kérdezhetjük, hogy miért lett a latinban ago 
igéből actus (aktus) e h. ag-tus s nem agdus ? s con-laboro-ból 
collaboro s nem connaboro J s a magyarban egy-kor-ből, ejtés szerint, 
etykor s nem egy-gor ? vagy az-kor-ból akkor s nem azzor f Ilyen 
kérdést már felvetett Steinthal is, a nélkül hogy reá kielégítő 
feleletet adott volna. Talán sikerül e jelenséget a h a n g s ú l y b ó l 
megmagyaráznunk. Tudjuk, hogy a hangsúly a magyarban a szó 
első tagjára esik, s onnan mindig lejebb száll; ez emelkedés és 
esés nemcsak a szavakon megy végig, hanem minden szótagon i s ; 
t. i. minden szótag első hangja a legsúlyosabb, s a következők 
mindig gyengébbek. Tehát épugy, mint minden szóban legfontosabb 
rész az első tag, minden szótagban is legfontosabb rész az első 
hang.' Más nyelvekben a szóhangsúly máshova eshetik, de az 
egyes tagokban épolyan a hangsúly, mint a magyarban. S ez az 
oka, hogy midőn két mássalhangzó összekerül, mindig fontosabb a 
második, a szótagkezdő, mint az első, a szótagvégző. Ezért gya
koribb mindig és minden nyelvben a hátraható, mint az előreható 
assimilatio. De még sincs oly nagy ereje e szótagbeli hangsúlynak, 
hogy minden szótagkezdő hangot megőrizett volna. 

Két összekerülő hang közül gyakran az egyik nincs módosító 
hatással a másikra, hanem az egyik teljesen el is enyészik, s az 
időt, mit kiejtésére fordítanánk, a másiknak kiejtésére fordítjuk: 
vagyis az egyik mássalhangzó beleolvadt a másikba. Történhetik 
az is, hogy midőn egyik mássalhangzó elvész, a kiejtésére szánt 
időt az előtte álló magánhangzóra ruházzuk, vagyis hogy ebbe 
olvad be a mássalhangzó. Láthatjuk tehát, hogy midőn két össze
került mássalhangzó közül csak az egyik marad meg, ezt nem 
nevezhetjük assimilatiónak, hanem inkább h a n g e l o l v a d á s 
nak. De a nyelv igen gyakran nem állt meg a hangváltozás ezen 
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fokán, hanem az így megnyúlt hangot megrövidítette, s a mai 
nyelvben az eredeti mássalhangzó-csoportból pusztán az egyik 
hang maradt meg. 

Jelenleg a hangelolvadásnak csak azon esetével akarunk 
foglalkozni, midőn az ugor alapnyelvben eredetileg megvolt 
mássalhangzó-csoportból a magyarban csak egyszerű mássalhang
zót találunk. 

I. Eredeti l i q u i d a + l i q u i d a . 

1. lm :rn. Az elveszett l a hangzóba olvadt, s annak meg
nyúlását okozta a kém szóban, mely a vog. Mim-vei egyezik. 
Eredeti hosszú magánhangzóra utal a szem közép é-je, melynek 
ugor alakja s-ilrny (v. ö. f. silrnd, mord. selma, lp. calme). A mással
hangzóba olvadt az l, de azt ma már csak rövid alakjában találjuk 
a hamu alaprészében, melynek eredeti alakja holm (v. ö. vog. kul'm, 
oszt. yojem) ; épígy a hom-ály alapszavában, s a hom-lok előrészé-
ben; az előbbi egyeztethető a lp. kvolmo-v&l, az utóbbi a f. kulma, 
lp. kulme, oszt. yulim szavakkal. Az ily hangváltozás útján létre 
jött m-ből v lett a szív és bú (búvába,) szavakban, melyeknek ugor 
alakja: ssdz mi és böda me, még egy előbbi d: l hangváltozás után, 
az így létre jött l a hangzóba olvadván; épígy a mű (műves) szó
nál, mely eredeti miiemé alakra vihető vissza. — Eredeti lm hang
csoportot vesz fel Budenz az él (acies) szó ugor alakjában is : sZme, 
ebből elve, majd elle, él és él lett. — Végbement ez lm: m változás 
oly l végű igékben is, melyekhez a momentán m képző járult. 
E hangváltozás vagy úgy ment végbe, hogy az l és m közt ere
detileg meg volt hangzó esett ki előbb, s így jött létre az lm 
hangcsoport, melynek változását már ismerjük; vagy talán a két 
hangzó közötti l veszett előbb el, s az így egymás mellé került két 
magánhangzó olvadt egybe. Ilyen igék: ám-úl, teljesebb alakja 
*álm-, ( = vog. qlm-); em-el és in-t (imt), mindkettő sl- alapigétől; 
csom-ó alapszava tel- gyökből; töm és n /̂om ugyanazon gyök magas 
és mélyhangú változatából: t^l és tgh (V. ö. régibb nyelvben félem, 
sirám e h. féléim, siralm.) 

2. Ili: 7b. Egyedül az ón főnévben, melynek *olno alakjára 
mutat a régi onno-t acc. alak, s egy eredetű vele az ólom i s ; vog. 
qln, cser. volne. (V. ö. honnan e h. holnan; túnnan e h . túlnan.) 

3. TYhl:l. A nyúl északi-ugor alakja namBlB, melynek m-je a 
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hangzóba olvadt (mord. numil, lp. nőmmel). Az áll- ige egybetar
tozik a vog. jomlit- igével, s eredeti alakja *áml-. (V. ö. bottik e h. 
bomlik, Nyelvőr II, 374.) 

4. ni: l. Egyedül az ül igében, melynek eredeti alakja *ünl, 
v. ö. vog. unl; megvan még hosszú mássalhangzóval az ültő 
főnévben. (V. ö. ajállok e h. ajánlok; szégyell e fa. szégyenl.) 

II. L i q u i d a + e x p l o s i v a . 

5. It: t. A vét- eredeti vélt- helyett való, mutatja a vélte 
«raro» adverbiumnak véltve alakja; f. válttá-, lp. vélte-. (V. ö. 
öttözött és őtözött e. h. öltözött; sütt és süt e h. sült.) 

6. lp: p. Az ép melléknév er. éppé, illetőleg élpe helyett 
való; f. ilpo, vog. alpi. 

7. Az lg hangcsoport egyszerűsítése nem történik oly egy
szerűen, mint az eddigeké, mert belőle soha sem lesz g, hanem 
vagy gy, vagy néha l. Ennek okát a g hang gyengeségében kell 
keresnünk, mely nem csak akkor gyengül gy vagyj-re, ha eredeti
leg is g volt, hanem igen gyakran akkor is, midőn eredeti ng-bö\ 
maradt fenn. Tehát az lg hangcsoportban a g, mint ellenállni nem 
igen tudó hang, gyengül s lesz belőle ;',• az így támadt Ij hang
csoport kétfélekép viseli magát: vagy beleolvasztja a j-t az Z-be 
mint az ly hangot sok vidéken ejtik tiszta Z-nek, s lesz belőle 
szintén puszta l; vagy az l és j hang egymásba olvad, s ennek 
eredménye egy gy hang lesz. E hang származását megérthetjük, ha 
a szóban forgó hangok keletkezésére ügyelünk. Az l kiejtésénél 
nyelvünket erősen az ínyhez szorítjuk, ha pedig ezután j-t akarunk 
mondani, nyelvünk hegyét az alsó fogsorhoz kell vinnünk, s oda 
szorítanunk. Ha e két mozdulatot egyszerre teszszük, s a nyelv 
hegyét az alsó fogsorhoz szorítjuk, közepét pedig az ínyhez, 
származik a gy hang1). Néha az ily lg hangcsoporttal való szó 
mindkét fejlődésen ment át, s ma két alakban találjuk; ilyen a 
figyel és föl eredeti pilji illetőleg pslgn-ből (lp. pelje, zürj. pet, vog. 
pcilj ; a jegy és jel egy közös jalga alakból származnak (f. jálge). 
Gy-vel maradtak fenn: kígyó eredetibb *kiljó-'hól, f. kaljame; négy : 
í. neljá, lp. nelje ; fegy-: ug. pflffi, ty.pálke-; egy-enes alapszava ug. 

1) Szintígy magyarázza Steinthal a franczia a hang keletkezését a és 
í-ből; ugyanis az a kiejtésénél a száj elül az a, hátul az i alakját veszi fel. 
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jglg, lp. jalg; ágy eredetibb *álj ; kegy : mord. ketge-; a nyájas-h&n 
a gy gyengült j - r e ; f. nalja, lp. nalge. A bogyó eredeti alakja marjg) 

melyben r: l hangváltozással jött létre az Ij csoport, s így a gy; 
ugyané változás történt a szügy szóban f. syrjd; és a hegy-ben: f. 
kdrke, lp. garga. Még néhány szóban veszi fel Budenz ezen lg hang
csoportot, melyből ma l vált; gyűlöl: ug. sslg-, f. hylkdd-, mord. 
sel'ge ; a szel-, szil- (szil-ánk) és szál- (szálú, gyalu) : ug. sslg- és sBlg-; 
hal-k alaprésze ug. sslg. 

8. Ib: b. A több comparativus *töl melléknévtől származik, 
mely egy a tele szóval. A láb szó *lál (vog. lajl) alapszó compara-
tivusa: lálb (inferius). A kell- szóban is eredetileg Ib hangcsoport 
volt, de ebből előbb Iv lett, s azután egyszerűsödött. 

9. Jld: d. kedv : oszt. kend, vog. kdnt-l-; had : f. kanta, 
vog. kant; tud-: f. tűnte; nád: er. nanda, mord. manda, az n a 
hangzóba olvadt; ned-v: eredeti *nende, f. neite peder- e h. pender-, 
v. ö. penderít; lúd : ug. lBndB, f. lintu, vog. lunt, oszt. lunt; ad- : ug. 
and-, f. awía-, mord. andi-; az ünnep eredeti előrészének, az id-nek, 
ugor alakja 8;»<£i; idő: ug. sndgbg, vog. entáp, oszt. endep- öv 
(MUgSz. 809 1.); otíé; ug. cnnda, i. onte, mord. itnda, oszt. <mí; 
vid-ék alaprésze ug. ggndg; a rca#?/-ban a d bői (71/ lett, ug. mBndB; 
épígy </#-re változott az nd-ből lett d a vigy-áz ige alapszavában, 
mely az ug. vgn- igétől származik frequ. nd képzővel: oszt. vandi-. 
A játék alapszavában a d t-re keményűlt az utána következő k 
miatt: oszt. jantk-. Eredeti nd hangcsoportból van a magyarban 
d, és gyengülve #?/. alakban fenlevő frequentativ képző: bököd, 
döföd stb. | megyén (men-gye-n) és vagyon (val-gyo-n). 

10. ?Z/<7 : g. Igen sok szóban fordul elő e hangváltozás: hág-: 
ug. kBng-, vog. kang-, oszt. ^o/t-; jégf: Ug. jBng£, oszt. /en£, vog. 
jan; a teg-nap előrésze és a segg ugyanazon ug. tsnge- alakból; 
dug-: ug.tBng-, f. tunge-, mord. tongi-; sugár: ug.sBngara ; szeg-ni: 
ug. seng-; szeg-ény és szig-orú ugyanazon mély és magashangú 
alapalakokból: Sgngg éssBngB; zsugorodik: vog. sunger-l- ; csög: ug. 
senge-; bog: ug. bBngB; fog: ug. pBng ; a, függ- hosszú gg-je egy g és 
egy ng-höl való : pBg-ng-} vág-: ug. vBng-; vég : ug. ^WÍ/8 ; maga : 
ug. »?,«#« ; mag-v ; ug. mBngBmB; mög : ug. m ^ - ; rá/?-: ug. r,Jt#- ; 
rag-ad,: ug. ra»</-; reg (regvei) és rá</: ug. rgnge-; rög : f. runko ; 
leg-é-ny alaprésze: vog. lengd; lig-et: ug. rBng-; luga-s: f. lanka; 
ág : ug. vBngB; agg : f. anka-ra, cser. w% <W ; ég-: ug. já-m/-; egér : 
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ug. tsngár, vog. táner; eg-ész és heg-ed-: ug. ssng-; iga-z: ug. v„nga ; 
igen : ug. ssng ,• a f i i b a n még egy j is olvadt az i-be: ug. vj-ng-; 
az akar- és vakar- tők A'-ja megkeményedett g-ből: ug. ang„r- és 
vangt,r-. Épígy w# hangcsoportból lett a magyarban -#, ritkán -ng 
alakban fenlevő frequ. igeképző : vonog-. forog- ; lóg-, lógg-. (V. ö. 
csügg- e h. csüng-.) 

Ezen ng-ből lett g igen sok szóban gyengült j'-re, s néhány 
magashangú szóban gy lett belőle: a bögy ugor alakja bgngs; 
igy-ekez és ügy : ug. vgngg || saj-nál: ug. s0ng-;fáj-: ug. J V I ^ - ; / e j : 
ug. Píngt; raj-t: ug. 'v»f/,• rej-t-: ug. rsng-; aj-tó : ug. an<jr-y 
(ij-ang: ug. an</- (ül. ,y>#-j; (f: ug. j,«jfr/ */-ed-: ug. ;>#-. 
Néhány mélyhangú szóban is felveszi Budenz, hogy e g-ből gy lett. 
Ilyen az a#í/ szó, melynek elemzésénél a többi nyelvekből kifejtve 
legteljesebb alakjául angsda-t állít fel, s felveti a kérdést, vájjon 
ennek az egésznek, illetőleg az ebből gyengült anda-nak felel-e meg 
a magy. agy, vagy pedig csak az cmga alaprésznek ? 0 az utóbbi 
mellé áll; de azt hiszem, inkább vehetjük fel az előbbit, mert az 
nd : gy hangváltozásra úgyis több analógiát is hozhatunk fel, míg 
a mélyhangú szavakban felvett még két ng: gy hangváltozást is 
más úton fogjuk megmagyarázni. T. i. ezekben: bogyo-l- és rogy-
(ug. baiig- és rsng-), melyekben <7-ből lett ugyan a gy, de aligha 
közvetlenül, hanem csak megelőző g: d hangcsere után (v. ö. 
sugár: sudár). — A langyos s a nasalis elolvadásával lett lágy 
alapszavául B. ug. laii- igét vesz fel, melyből mint ug. g képzős 
nom. verbale alakúit a lágy e h. lana-go, lang-jo. Azonban ha az n-re 
j következik, abból ny igen, de gy nem lesz. En azt hiszem, 
hogy e lan- igéhez a frequ. d (nd) képző járult; ebből lett gy, majd 
a nasalis is a hangzóba olvadt; az egész pedig nem egyéb, mint 
kopott végű nomen verbale. 

Az e hangcsoportból lett g néha h-vá is gyengült: puha: ug. 
pang-; loh-ad-: ug. lang-; éh: ug. s^ngg; ajoho mellékalakja jonho 
még megőrizte a nasalist: ug. janga. 

11. TflJc: h. Egyedül az ük főnévben, mely a f. eukko, lp. 
akko hosszú A;-jában őrizte meg a nasalist; származik az emá szó
tól k diminutivummal, eredeti alakja Hmke. 

12. TVit: t. A rút alapszava ruma, f. ruma, lp. robme, zürj. 
remid; eredeti alakja * rumot, *ruvot, s a v elolvadása adja a hosz-
8zú ú hangot. 
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13. mb : b. A hab ugor alakja ksmb9, vog. kump, oszt. pmip; 
háb-orú alapszava ug. ssmba, észt somp, oszt. sump; dob-: vog. 
tump-s-,- seb : ug. ftgtnbg, f. hempea; a lebeg és £o&o# ugyanazon magas 
ós mélyhangú alakokból liinb- és lBmb-; eb: ug. smbg,vog. dmp, oszt. 
(iwíjp. Némelyekben e b megkeményűlt p-vé: tép- f. tempaa-,- szép: 
ug. Sjinbj; láp: f. lampe ; ep-ed ered. *emp-ed. A középfok hosszú 
-Z>6 képzője is eredeti mb-ből lett: f, -wpa. 

III. E x p l o s i v a + e x p l o s i v a . 

14. Jet: t. A Aéf ugor alapalakja k$ktit melynek A*-ja a hang
zóba olvadt, míg a kettő-ben a mássalhangzóba; f. kalité, lp. kuekt, 
mord. kafta. A tet-em-nek második í-je is kt-hől való : lp. takte. 

15. A tJc hangcsoport egyszerűsítése a legsajátságosabb. 
E nagyon nehezen kiejthető hangcsoportból előbb a könnyebb 
ejtésü sk-vá lett, s azután ezt változtatta, egyszerűsítette a nyelv. 
De ebből sem lett, mint várnók, k, hanem a sziszegő hang maradt 
fenn. Okát az sz hang erős ellenálló erejében kell keresnünk, 
melyet egy hang sem tud legyőzni, úgy, hogy arra az összes 
magyar hangváltozások közt egy példa sincs, hogy egy sziszegő 
hangot valamely más hang legyőzött volna; egyedül az az, ez 
mutató névmás z-je vész el következő mássalhangzó előtt. S a 
sziszegŐk közt legerősebb az sz. Az sk-bó\ egyrészről sz, másrészről 
z lett. így sz lett a fész-ek alapszavában : ered. pitk,; fesz-ít-: ug. 
pítks, f. pitká ; musz-ol: ug.matke-, l'p.muike-; kosz: észt. koék, cser 
koksa ; kösz-ön: f. kaske-, zürj. kösji-; kösz-örű: f. koske-, mord. 
kockere-; küsz-öb (v. ö. közép) : ug. kftk,; tosz-: ug. tjk-, f. sotke-, 
zürj. tocki-; basz-: ug. bBtka~, f. puske-, mord. paski-, lp. posketa-; 
fasz : ug. patkB; küzd-, küszöd-: f. kisko-, votj. kiék-; szösz er. s£sky, 
észt. saske; talán a resz-ket alapszava, az asz- ige és üsző is ere
deti rtsk-, tBsk- és m^skj-ve vihetők vissza. A tk hangcsoport z 
alakban jelenik meg a koz-más alaprészében : ug. kBtka, f. katku ; 
a köz és közel alapszava ug. kgtki, f. keske, lp. kaska; húz-: ug. 
kesk-; az izzó-bsLn még hosszú a mássalhangzó: ug. ask-. Szintén 
sk-ból lett c a piciny-ben: f. pisku ; pocak és buc közös alapszavuk 
pBg-, melyhez sk frequ. képző járult (f. paksu, mord. puksa). 

Ugyancsak a tk hangcsoport egy más változáson is ment 
keresztül, úgy hogy a k hang gyengült, s lett belőle y, majd j ; s 
az így előállt tj hangcsoportból, oly hangváltozással, melynek 
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működését a t végű igék fölszólító módjában is látjuk, s (azaz s) 
lett. V. ö. üss, vess, fusson e h. ütj, vetj, futjon. így lett eredeti 
tk-ből a kes-erü alapszavában az s, (f. katkera) ; kis-ért-: f. kitke-, 
mord. kiskera- • hasad-: f. katkee-, cser. kusked-; fos: ug. pstke, 
í.paska, cser. pusked-; mos-: cser. mosk-, észt mesk-, zürj. miski-; 
mos-olyog : ug. mBsk- ; a lassú és Jitsta közös alaprésze l^sk; es-ni : 
ug. zsk-; es-kíí: ug. esk-, vog. es£-, zürj. osH-, oszt. izik-; ösvény: 
ug. t?s8Jfc-9 f. askele-, mord. askele-, cser. osked-; dk facsar-hon az s-ből 
cs lett: ug. patkör-,Yog.piskdrmdt-. Budenz még egy harmadik vál
tozást is vesz fel, t. i. hogy tk-ből a k beleolvadt a í-be a met-, köt
és üt- igékben. De e felvétel mellett aligha bizonyíthat, hogy 
rossad mellett fenn van í-vel rothad, mint B. a NyKözl. XV, 467. 
említi; mert ebben a tk csoport második változása állt meg e 
fokon, mig a rossad-h&n tovább ment s a fj-ből is ss lett. — A köt 
tárgyalásánál Budenz ugyanily eredetűnek mondja a vet igét is, de 
MUgSz. 577.1. már feladja e véleményét, a í-t ugor í-nek mondván; 
a magy. vet- meg úgy állana a finn vátkaa-hez, mint a magy. fél-
a f. pelkdá-hez, s hozzá tehetjük, mint a magy. met- a f. mdtkda-
hez, tehát ennek í-je is eredeti ugor t. így egyedül állana még az 
üt, melynek valószínűleg szintén ug. t felel meg, míg a f. iske-, lp. 
juskete-, zürj. icki- csak tovább képzett alakok. 

A frequentativ sk igeképzőböl rendesen sz, z lett, ritkábban 
s; gyakran került g végű ige után, s ekkor a g az előtte álló hang
zóba olvadt: csúsz-: ug. sgg-sk-; néz-: ug. n^g-sk-,- ráz-: ug.rsgs-sk-; 
hoz-: ug. tggB-sk-; nyes-: ug. n^-sk-; les-: ug. l^g-sk-; ng végű igék 
után is került a frequ. sk, s ekkor mind a nasalis, mind a guttu-
ralis a hangzóba olvadt: nász: ug.iigng^-sk; ás-: ug. xngg-sk-;vés-: 
ug. v^ngg-sk-. 

16. gJc: Jc. Oly igék mutatják e hangváltozást, melyeknek g 
végű tövükhez a mom. k képző járult; lök-, *lökkö-; fakad- és mása 
pukkad-: ug. pBg- igétől; akad-: igetője t„g (f. takistu-, vog. tdgep-) ; 
ok-: ug. vag- k-; lak-: ug. dBg-i'óiiS\; nyak kopott végű nom. ver-
bale ug. n0g- igétől; lék: ug. leg- (a g a hangzóba olvadván, v.ö. 
finn leikkaa-). A boka a 5o#-tól származik ka kicsinyítővel; v. ö. 
bokkázni. 

17. gt: t. A tőben e hangváltozás egyedül a tetű szóban 
fordul elő: ug. teggt^mg (oszt.tagutem) ; külömben akkor áll be, ha 
#-re végződő igetőhöz a mom. t képző járult: jut-: ug.j0g-t- (vog. 
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joyt-); tetszik: ug. teg-t-, f. tahte ; tit-ok alapigéje ug. tBg-t-, (vog. 
iujt-) ; fut-: ug.pBg-t-; ret-ten: ug. rög-t-,vög:royJ-; ut-ó ug.jBg-t, 
vog. jujt; pota és botkos, s magashangú változata, a bőtök egy 
közös ug. pBg-, p;g- alapigétől származhatnak ; a bet-eg alapigéje 
big-t-. A hangzóba olvadt a g: út az ug. vBg- ige származéka; lát, 
ug. l„ga-t-; lót-: ug. l„g-t-; az f£$ alapszavában «$ volt: ug. sng-t-. 

18. ŷf? :p. Ha </-re végződő igéhez a mom. p járul: lép-: ug. 
/á(/-]j- ; rop-, *röíiop*: a r ^ alapigétől. 

19. gd: d. Az e hangcsoportból lett d csak akkor marad 
meg <i-nek, ha eredetileg nd volt, külömben r/.?y vagy j - re gyengül: 
véd-: ug. veg-nd-; fed-: ug. psg-nd-; tüdő: ug. tBg-nd-\ egy: ug. 
sgfáj, f. 2//ííe, cser. i&'te, ejtik még hosszú gy-\e\ is (eggy) ; ujj: ug. 
tBgdB. 

20. ZÍ/C: &. Ha b-re végződő igéhez a mom. k képző járult, e 
e 6-ből előbb r-lett: szak-ad: ug. sBb-k-; szok-ik: ug. seb k-; csuk:' 
ug. tBb-k-. 

%Xi_ht* i. Egyedül a söt-ét szó alaprészében, mely az ug. 
sBb- ige továbbképzése momentán í-vel. 

22. hg : g. Egyedöl a lógg- igében, mely az ugor lBmb- igétől 
származik frequ. ng-vel; ezért van hosszú mássalhangzója, s 
hosszú hangzója is. 

23. bd: d. Az édes szó ug. ebBds alakból való (oszt. 
mi). 

IV. E x p 1 o s i v a -f- 1 i q u i d a. 
24. gl: l. A toll hosszú Z-je tartotta fenn az eredeti g nyo

mát, ug. tBgl (mord. tolga, lp. tolke, f. sulka) • a mell s a mélyhangú 
mái ug. m-igdg-htii való d: l hangváltozással, az egyikben a mással
hangzóba, másikban a hangzóba olvadt a g; a szál: ug. sBglB, í. 
salko • nyál: ug. neg„le, mord. nolga; az ál-tal alapszava ug. vagl0, 
mindezeknél a hosszú á tartotta fenn a guttaralis nyomát; nyol-c 
alaprésze: ug. nggel; falu : ug. pBglB (oszt. pugol) ; a szem-öl-dök-
ből az öl ug. vBgle; a, fal és váll eltűnt g-je eredeti w^-ből való: ug. 
p*n9d«"éfi v^ngjfg; a hnM_ és hal-ad az ugor kBg- ige származékai 
frequ. I képzővel, épígy ül- (ülog) a jag- igéé. — Számos g vógü 
alapszóhoz (többnyire igéhez) járult még l képző, úgy hogy gl 
hangcsoport keletkezett: dől-: ug. teg-l; száll- és szal-ad: ug. seg-l-; 
esiU-og: ug. tag-l-;pillog: ug.pög-l-; fullad, fúl-: ug. pBg-l-; vall-: ug. 
vBg-l-; ell-ik: ug. e#-Z-; süZ-: ug. teg-l-; csel-ekedik ug. s^-l-; foly-: 

NYELVTUD. KŐZLEMRNYEii. XVII . - j l 
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ug. p„g-l-; vil-ág alaprésze ug. v0g-l-; tel-ek: üg. kgglg (ill. ksgdö) ; 
süly (warze) ug. tBg-l,- hosszú hangzóval: nyúl-: ug. n^g-l-; válni : 
ug. v9g-l-; mély: ug. mBge-l; múl-: oszt. mugol-; lél-ek, ug. lBg-l; 
nyíl-ik: ug. n„g-l; fűlik: ug. psga-l; lel-, lel-: ug. lsg-l- (ill. lsgd-); 
vél- ug. veg-l. (V. ö. méltasd e h. meglásd ; möllüvi e h. meglövi.) 

25. gm: m. A tőben osak az émelyeg alapszavában, ug. 
sgmi} vog. agem (agm). Egyébkor, ha a g-xe végződő igéhez m 
képző járul: rom-ól: ug. ragm-; im-ád: ug. v„g-m-; om-ol: ug. 
v6g-m-; fém-lik: ug. pgg-m- ; rémül: ug. rBg-m- ; bárn^úl: ug. 
bsg-m-. Az wi-ből v lett a vív- igében: ug. v^g-m-, s a dív- (div-at) 
igében: ug. t^g-m-. (V. ö. mémmég; mémmondom e h. megmondom.) 

26. gn: 71. A hón szó ug. hvgns-bó\ van; a könnyű eredeti 
ri-je ny lett: ug. k8gne, vog. kigne, zürj. koknid; vány-ol: ug. vsg-n-; 
bűn : ug. msg-n- (m9g-m-) ; gyón, gyohon-: ug. nag-m- ; ún-; ug. 
txg-m-; rán-dúl: oszt. rakin- (ragin-); lán-g: ug. í,<jr-» (l„g-m-). 
(V. ö. ténnap e h. tegnap ; Annos e h. Ágnes.) 

27. (77* ; r . Egyike a leggyakoribb hangcsoportoknak: fcör : 
ug. &*#«*/ a tar-ol,tar-t és sar-oi egyforma alapszava ^ r - ; a íör- és 
stV-í közös alapszava változott előhanggal thgr- és s^?r-; szür-ke: 
ug. s^r,,; ser-dül: ug. í$ r - ; swrö<jr; ug. sBgr- ,• eir-ógat: ug. t„gr-; 
nyar-gal: ug. garg-; bor-úl: ug. bsgar-; for-og ésför-geteg : ug. p„ggr-
és pfg8r-; mar-ad : ug. msgar-; mer: ug. mggBr-; erő: ug. #á<Jrrí» or-?íi: 
ug. vBgBr-; üres: ug. kBgrB/- marul, melynek marjúl mellékalakjában 
a <?r hangcsoport metathesist szenvedett: ug. m^g^r-; sűrű. s még 
hosszú hangzóval is stíní : cser. sürgő, észt. sagara ; hosszú hang
zóval még: s,zár: ug. s^„r; szár-ad és sor-vad: ug. s^r-; s^ó'r: ug. 
SigaVi; súr-ol: ug. tagr-; nyír-: ész. ug. n„gr-; fűr-ész alapigéje 
pBgBr-; ár (pretium): ug. anggr-; fér: ug. pBg-r-. Budenz eredeti rg 
hangcsoportot vesz fel a kor és ér-, gyere szavaknál is : k„rga és 
ff&g* >• de úgy hiszem, hogy a fölhozott rokon nyelvi szókban az 
rg hangcsoport szintén metathesis utján jött létre. (V. ö. mérrágja 
e h. megrágja.) 

28. dl: l. A hallani ige eredetibb alakját feltünteti a HB. 
hadlava-ja,; az ugor nyelvekből kifejtett legteljesebb alak *halodol, s 
ebből az első l a hangzóba olvadt, az összekerült dl pedig a hosszú 
l-t adta. (V. ö. pallás e h. padlás ; villa, vélla, cseh vidle.) 

29. dfl: 71. A hány ige az ug. kgd- igétől származik -n 
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továbbképzéssel. (V. ö. alunni e h. aludni; harmati-nap e h. 
harmad nap Ny. V: 85.) 

Találkozunk végre néhány oly hangcsoporttal, melynek 
második része sziszegő hang, mely gj^akran eredeti sk-ból szárma
zott ; s mindig a sziszegő a győztes e hangcsoportokban: 

30. ks : SZ. A liszt nomen verbaíe, melynek alapigéje lsks-; 
isz-onyú alaprésze ug. aksg ; ősz : ug. 8iSkss , f. syksy, mord. soks ,-
ősz (canus): ug. tv&*#, mord. aksa; az asszony még a HB.-ben 
ayszin; a győz és bíz igékben ezen sz-bo\ z lett, v. ö. f. jaksa-, lp. 
jokse- és f. maksa-, mord. maksi-, lp. makse-. 

31.p$:s. Az öcs szóban: ug. PipSj, oszt. apsi, vog. ápsi; 
szintigy a has ugor alakja ^js-el volt, melyből vs-en keresztül lett 
a magy. *hassa és has (f. kupsu, lp. kuo})sa, vog. kapsi). 

32. cis : SZ. A bosszú ug. &ftc£9-tól származik -sk képzővel; a 
mász- ige pedig ug. mada~ és fr. -sk. 

33. ms : SZ. A húsz számnév hajdani alakjául ez vehető fel : 
k^m^s, hemBsz, mord. komé. (V. ö. nész-szivesen e h. nem szívesen 
Ny. I I : 369). 

34. JIS : SZ. A vissza szó két részből áll, melynek első 
része visz: ug. v9nsg, oszt. vens, s ehhez -va járult, melynek v-je 
szintén az sz-be olvadt. Az íz szóban az sz-ből z lett: ug. jsnss. Két 
esetben s, vagy keményedve cs lett e hangcsoportból: ős ; ug. j^nsg ,-
acs-arog alaprésze : ug. vvns-. 

35. rs: SZ. A vessző alaptője ug. tr5rj, s a hozzá járult sz a 
diminutiv -ks képző. 

36. Igen ritka hangváltozás, mely a pofa, poffad szavakban 
ment végbe : ugor alapjuk pBngs, az ng hangcsoportból g lett, ehhez 
va járult, s lett pohva, majd tovább egyszerűsödve pofa. Szintén v 
hang volt eredetileg a kall igében : halva-bői. Szintigy lett a kell 
hosszú ll-je b-ből vált v beolvadásából. A virrad hosszú rr-je pedig 
egy m-ből lett v beolvadásából származott: *virmad, *virvad. 

37. Még egy ritka hangváltozás ment végbe a varr- és /orr
igéken, melyek eredetibb *varog- és*fo7*og-ból valók; a#-ből h lett, 
s ennek beolvadásával a hosszú rr. BALASSA J Ó Z S E F . 

Csag. b a r u «bőr» ? — Nagyrabecsűlt keleti-török szó ez, a 
magy. &ó'r-nek szembetűnő mása! Ilyenül hozza föl Vámbéry A. 1869 
óta («Magyar és török-tatár szóegyezések»: NyK. VIII, 133); 1878 

21* 
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(Etymol. Wörterbueh 228. sz.), 1882 («A magyarok eredetei) 303. L 
magy. bér = tör. bar a «állatbőre szőröstül)),, német kiad. 284.1. 
«haut, felit) ; s megint 329. 1. bőr = tör.-tat. baru). Ezen alakban 
közölte először ugyancsakVámbéry az 1867. évben: «Csagataische 
íáprachstudien» 241. ..L> baru «haut, hülle (peau, enveloppe)». Ki 
merne még kételkedni, hogy a baru «bőr» nem igazi török szó? 
Pedig dehogy az ! 

Első nyomát ilyen «bőr»-nek fordított csag. szónak találjuk 
az A b u s k a czímű, csagatajtörök szógyűjteményben, a melyet 
Vámbéry török kéziratból fordított (kiadta a M. T. Akadémia 
1862-ben). De az Abuskában nem baru,hanemparu . . b olvasható: 
«bőr». A mi magyarított Abuskánk csak az egyszerű oszmanli-' 
török nyelven való szómagyarázatokat vette föl, mellőzvén az idé
zeteket Mir Ali Sir (Nevai) verseiből, a melyeki öl is mind ezek a 
csagataj-tör. szók ki vannak szedve. Későbben (1869) Véliaminof 
Zernof adta ki az Abuska teljes eredeti kéziratát, a szómagyará
zatokon kivül az idézett verseket is(«Dictionnaire djaghatai-turc.» 
Saint-Pétersbourg). Ebben mint a paru (.jL, s nem baru) magya
rázatát az oszm. t i f .^szót találjuk^ a'melyet Vámbéry hirtelené
ben kilrk-nek olvasott, a mint lehet is olvasni, a midőn aztán ezt 
teszi: «pelz, pelzwerk, pelzkleid» (tehát nem egyszerűen es általá-
ban = «bőr»>, hanem «állatbőre szőröstül)), a mint Vámbéry «Magy. 
ered.o 803. 1. is fordította; v. ö. Vámbéry, D.-türk. Taschenwörter-
bucb : haut = deri, feli = </<?ri, tiij, pelz — kiirk). De a paru-hoz idé
zett versben az van mondva, hogy «parur»-v&l havat tisztít a nép 
(paru bile kar aritur il) ; az pedig nehezen érthető, hogy hogyan 
esik «pelz»-vel hó-tisztítás (azaz a hó eltakarítása). E bajon egy
szeriben segítve van, ha az oszm. <SyS szót nem kürk-nek hanem 
kiirek-nek olvassuk, a mint szintén lehet olvasni, a midőn aztán 
ezt teszi: « l a p á t , s c h a u f el» ; hiszen ez már mindenképen 
alkalmas eszköz a hótisztításra. Ez a «kürek (lapát, schaufel))) 
értelmű paru pedig a p e r z s a ból való (Vullers, Lexicon Persico-
latinum): , J j és még teljesebb alakkal: >-S.XJ ('instrumentum 
palae simile, quo n i v e m a m o v e n t » . Ismeri a jó Bianclii is a 
szót, mint perzsa eredetűt: parou (paru) «pelle» (azaz «schaufel», 
hoíry valahogy a lat. pellis-re ne gondoljunk); de megjárta vele 
Zenker, a ki a magyarított Abuskából (La traduction de 1'Abuska, 
par Mr. Vámbéry) mint keleti-tör. szót vette föl: «peau, cuir (haut, 
feli, leder)». — Mind ezekből azt látjuk, hogy a Vámbéry közölte 
csag. baru (azelőtt páni) «bőr» szó e jelentését csak egy oszmanli 
szónak eltévesztett olvasása után nyerte, s hogy a paru, mely nem 
• bőrs-t, hanem «lapát»-ot jelent, nem is török, hanem a perzsából 
került szó. BTJDENZ J . 





A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalánál Budapesten (Akadémia

épület) s minden bazai könyvárusnál: 
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv

tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y Pá l , I—XIV. köt.: szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV. XVI. köt. 1862—1880. Ára egy 16 kötet
ből álló teljes példánynak 30 forint. Egy-egy kötetnek különvéve 3 frt. Az 
I-sö és X-dik kötet külön nem adatik. 

NYELVEMLÉKTAR. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1864—79. 8-adrét 

E g y e n k é n t : 
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f G,y ö r g y 

(XXX. és 381 1.) Ara 2 frt. 
II. kötet. Weszprémi C. — Peer C. — Winkler C. — Sándor C. — 

Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. — Bod C. Közzéteszi: 
Vol f G y ö r g y . (XVIII és 406 1.) Ára 2 frt. 

III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. —- Közzé
teszik : K p m á r o m y L. és K i r á l y P. (IV. és 345.1.) Ára 2frt. 

IV. V. kötet. Erdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f G , y ö r g y . 
1876-77. I. fele. XIX és 487 lap. — II. fele. 532 lap . . . Ara 4 frt. 

VI. kötet. Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi : 
V o l f G y ö r g y . 1879. XVIII és 359 lap Ára 2 frt. 

VII. kötet. Ehrenfeld Cod. — Simor C. — Cornides C. — Sz. Krisztina 
élete. — Vitkovics C. — Lányi C. — Közzé teszi V o l f G y ö r g y. 
187S. LX. és 388 lap Ara 2 frt. 

VIII. kötet. Sz. Margit élete. — Példák könyve. — A sz. apostoloknak 
méltóságáról. — Apor C. — Kulcsár C. — Közzéteszi V o l f 
G y ö r g y 1879. XLII és 418 lap Ara 2 frt. 

REGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda, 
1838. 5 fit. — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes in. iratok. Buda. 1840. 
2 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok. 1812. 2 frt. — IV. 1, Guary-

, codex. Buda, 1841 Ara 1 frt. 
RKGI^ MAGYAR KÖLTÖK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti Szi-

l á d y Á r o n . I. kötet Codexbeli versnuradványok Ára 2 frt. 
II. kötet. XVI. századbeli magyar költők Ára 2 frt. 

III. kötet: Tinódi Sebestény összes müvei 1881 Ara 2 frt. 
CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy

zetekkel -és íriossariumokkal kiadta gr. Kuun Géza. Nagy 8-rét. Ára 5 frt. 
UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlítá

sához. I. szám. G e n e t z A. Örosz-lapp nyelvmutatványok. 8-rét 60 kr. 
III. szám. H a l á s z J. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 8-rét. Ara 60 kr. 

(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények"-böl). 
RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico-

rum linguae Hungaricae vet«rum.) Kiadta T o 1 d y F e r e n c z Ára 2 frt. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 

H u n f a l v y P á l Ara 2 frt. 
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 

Télies . , . . . . Ára 5 frt. 
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a'r v a s G á b o r Ára 1 frt. 
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Trta P T h e w r e w k Emi l . Á r a i fit. 
A MAGYAR NY'ELVUJITÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá

lata. Irta I m r e S á n d o r Ára 1 fit. 
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 
SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 

(A mellérendelő kötőszók.) Jutáim izott pályamunka . . Ára 1 frt 20 kr. 
KAZANI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r . 

L füzet. Kazáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár 
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877. 

. Egy-egv füzetnek . . . , Ára 1 frt. 
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV-ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 

a M. T. Akad. Az I. oszt rendeletéből szerk. G y u l a i Pá l , osztálytitkár. 
I - V I I I . köt. 1867—1880 Ára 20 frt 20 kr. 
IX. köt. (1 — 12 szám) 1882. Ára 3 frt 20 kr. 
X.,köt. ,(1 — 13 szám) 1882—1883. Ara 4 frt. 

VÁMBERY ÁRMJN. A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Első teljes 
kiadás. Nagy 8-rét Ára 5 frt. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NV0M:ÁJA. 
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