
SZÓJEGYZÉK. 

A fent közlött mordE. szöveg megértéséhez kellő szókincs 
ismertetése jobbadán a Nyelvt. Közlem. V. kötetében megjelent 
Moksa- és erza-mordvin Szótárban található. Ezen szójegyzék tehát 
csak az ott hiányzó szókat vette számba, — s ezek nagyobbrészt az 
oroszból kölcsönzött szók, melyeket az emiitett szótár majdnem 
egészen mellőzött. De ismertet egyes még ott föl nem jegyzett 
eredeti (legalább nem orosz eredetű) mordvin szókat is, pl. niske, 
ilte-, sundergado-, janga-, cijak, sijado-, párak, merka stb. Szintúgy 
vannak még számbavéve a bár a Szótárban meglevő szóknak ne-
vezetesb származékai (pl. pra-hoz: pravt; lijafilá]: lijata; seredks: 
seredksija-); meg végre a némileg eltérő jelentéssel használt szók. 
Az V. kötetbeli Szótár moksa szóalak szerint levén rendezve, az 
erza szók keresésében a két mordvin dialectusnak hangbeli eltéré
sére kell figyelemmel lennünk: az első szótagban e, %-val való erza 
szóknak moksa alakjai gyakran á, o és l-val valók ; szókezdő c 
helyett meg a moksában rendesen s fordul elé; könnyebb eliga
zodás végett azonban a jobban eltérő erza alakokat fölvettem még 
e szójegyzékbe, — a szótárbeli czikkekre utalva «(l.)». 

Betűrend: aeiiou\kg%jn (nk, ng) \ c (és t) i & j t d s 
z n \ p b v m \ r l. 

Ajge- nem kedvelleni, gyűlölni, eske- dobni, csapni (mastor vaks 
16. 40. (1. ajgan). földhöz) 32. 40. ; 1. eskan. 

asolgado-: 1. aksa. el'már most, épen (v. ö. M. elei: 
asíe- = asce- (1. ascan). XIII, 116. ancak elá) 9. 13. 
ad (or.) pokol. Új. 16. 
ara-: pravtóks a. 36. (1. arán). ele vagy, avagy, vájjon (or. min, 
ekses mögé, -hoz [férjhez]. — aan vagy) 10. 17. 

eksste mögül (1. asks). ikele előtt; eleinte, kezdetben. 
eksele- fürödni (1- áselan). (1. ingei); ikelse első, előbbi 
ej-kaks gyermek (1. id); ejkakske 20. 

dim 42.; ejde gyermek 25. isío (eme) még. 
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idica megváltó (1. idan). 
idol (or.) bálvány. 
inazoro-ci királyság 42. 
inaldo-: 1, enald'an. 
ino (or.) nohát, igen, tehát (M. 

ina XVI, 380.); ina 13. 22. 
Ute- kísérni 10. 38. (v. ö. &az. ki

vinni). 
o'/ota (or.) kedv (vmire). 27. 
oyotnik (or.) vadász. 
ojme a= M. vajmci. 
ojmse- pihenni (L vajman); ojm-

sevte- pihentetni. 
otveca- felelni (отвечать). 
otroska (отростокъ) hajtás [fű-, 

fa-], sarj Uj. 25. 
oduZa (or. одёжа, одежда) ruha. 
odne, dim. od. 
osol (or.) szamár. 
ozks áldozat (I. oziks). 
obeda- étkezni, ebédelni (обе

дать). 
obida- megsérteni, bántani (оби

деть). 
orta (ворота) kapu. 

ota (воля) szabadság, hatalom. 
uksne-: 1. juksan. 
ugol (or.) szeg, szeglet. 
u£ (or.) már. 
userdna (усердньй, -но) buzgó. 
ubava- kevesbíteni, leszállítani 

(убавить) ; fogyni, apadni 
(убавиться). 

uli-paro vagyon, jószág. 

kajavks adó 43. (1. kajavt, ka
ján). 

kasto- növeszteni, teremni, föl
nevelni (1. kasán). 

kasno-, fr. kaso (1. kasán). 
kantelev- vivődni, szállni 1. (1. 

kandan). 
kandal: pali-k. (1. kandir). 
kanniéa hordozó (1. kandan). 
kavst: 1. kafkst, kafta. 
kara- fölbocskorozni (1. kar); — 

kar se- fr. Uj. 35. 
kar avul (or.) őr, őriző. 
karavul'a- őrizni (караулить,. 
karmavto- (1. karmán); a akar-

mavti nem enged meg, tilt; — 
karmavtle-, fr. 39. 

kekse- elrejtőzni 4. (1. kasán). 
kenere- elkészülni 6.(1. kenéran). 
kepete- emelkedni, támadni 24. 

(1. kepedan); kepta- Uj. 25. 
kevste- kérdezni (1. kizeßan). 
keravt- vágatni (1. keran). 
kirde- tartani, tűrni; kormányoz

ni (1. kérd'an). 
kocka- kiszedni, kiválasztani (1. 

kockán). 
kosak (or.) ajtófélfa. 
koéajka (хозяйка) házi asszony, 

feleség. 
kozoj hova 37. (1. ко,- v. ö. to : 

tozov oda). 
konata mely (1. копа, ко). 
koniíka, W. kolenka térd (коле

но, колт.нко) 24. 
kopaca- betakarni/befedni 1. 32. 
kopja (or.) kopja, lándsa. 
kovceg (or.) szekrény; bárka 

(Noé bárkája). 
koron (корень) gyökér. Uj. 25. 
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korobka (or.) skatulya, láda. 
korom (KopMT.) eledel Uj. 35. 
korzinka (or.) kis kosár. 
korminecke, 24. dim. korminec 

(KopMHJieni>) tápláló, nevelő 
(atya), jótevő. 

kolena (KOJIT>HO) törzs (népt.) 43. 
kote ha, mikor (KOJIH NyK. XIII, 

102.). 
kolos (or.) kalász. 
kukol (or.) konkoly. 
kusanja (or.) étel. 
kutmorda-: 1. kitmirdan. 
kuda lakodalmi vendég Uj. 16. 
kudazoro házi úr, gazda (l.azir). 
kust (or.) bokor. 
kustima lépcső, létra (1. kucan). 
kuntle- 32., fr. kunda-; tartogat

ni, használni. 
kunse- 1. kundan). 
kupec (or.) kereskedő. 
kuvalt hosszant, mentében; sze

rint, miatt, ért (1. kuvalma). 
kulov halott 29. 
kse-sal (kenyér-só, xjrfcö'b-cojib) 

étel, ebéd, megvendégelés 19. 
kniga (or.) könyv. 
krost (or.) kereszt. 
kruglovoj (or.) gömbölyű. 40. 
klukse- fölcsipkedni. 19. (KJíe-

BaTb: prses. 1. KJIIOIO; KJHO-
HyTb picken). 

god'av- találkozni, találni vmit 
tenni (refl. god'a-: TO^HTBCH) 
27. 

gostinec (or.) ajándék. 
górod (or.) város. 

guj kigyó (1. huj), 
gusla (or.) hárfa. 
grud' {or.) mell 14. 

yocet ( = xoieTt) akar. 10. 
yoi (xoTb) habár, noha; akár

csak, bárcsak. 

jakavto- járatni, szállítani (1 
jakan). 

jaguda (or.) bogyó. 
janga- zúzni, összetörni. 4. 28. 

32. (v. ö. cser. jongoZ- őrleni). 
jangse- megbánni, megtérni. 33. 

Uj. 35. (jankse-J; 1. jangsan. 
jangsema ügybaj, szükség, kere

set 21. 
jamkske, 31. dim. jamks dara. 
jegiptanin (or.) egyiptomi ember. 
jevrej, jevrejskoj (or.) héber. 
jelej, jeleja (ejieü) faolaj. 
jisme = lisme ló. 
jot, plur. jon 36. 
jozno- mászni, csúszni 4. 
jon kellemetes, jó. 2. 
jon : jonov molems (felé menni) 

hasonlítani. 
jovtalmo élbeszéllés, példa, példa

beszéd. Uj. 25. 
jovtne-: 1. jovnan, joftan. 
jomavto-: 1. imaftan, imán. 
jortov- vetődni, neki esni 24. (1. 

jordan). 
jutavto- 32. (átkeltetni, elmúlat

ni) időt tölteni, ellenni (1. jo-
taftan; v. ö. pecfian molef-
t'an); 35. mellette elmenetni, 
vinni. 

jutiéa járókelő, utas (l.jotan). 
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éasa (or.) pohár. 
cas (or.) óra. Uj. 16. 
casi (or.) rész, osztályrész. 
carstva(or.) királyság, birodalom. 
cece ma (1. tdci, td). 
cecevica (or.) lencse. 
cestnoj (or.) becsületes. 
cer: pra-cer fej -haj (1. sdjdr) 24. 
cerkuva (ijepKOBb) templom. 
ci: kudo-ci egész ház, háztáj (32. 

kudonzo-cinze, 41. kudot-cit); 
v. ö. cser. kudo-vece f-pecej 
házudvar. 

cikordo- (pejse) : 1. cikirdan Uj. 
24. 

cijak nem rég, az imént 34. 
(Skazki 136 = ^aBe^a). 

cijne- (futkosni) 32. paráznál
kodni (1. cijan). 

cijr&v: 1. sind. 
cirfa görbefa (pizeme-c. szivár

vány). 
cop: cin cop egész nap. 13. 
copaca kisértet, npii3paKT>; 9. 

bálvány, H,HO.IT>, , 
éopude- 35. : 1. sopidan, sobda. 
covurgai- összevegyülni, keve

redni j covurgavt- vegyíteni, 
összekeverni (1. során). 

cuda (lyio) csoda. 
cumov adós, bűnös (1. sum). 
cumolgado- bünösödni, bűnbe 

esni 24. 

sack: s. sezt- szétszakítani, el
tépni 24. • s. keravto- szét
vágatni 42. (sack —?== sansk 
ebben: san'ik ardan vágtatni). 

sátor (or.) sátor. 
suks ganaj, szemét. 24. 
sumbrakstom- egészségessé lenni 

27. 

stapo mezítelen (1. strapo). 
stato- 7.: 1. stavto-. 
stavtovto- 20. caus. stavto-. 
sla- mosni (1. stan). 
2al'a- sajnálni, könyörülni (JKR-

JlllTb). 
£iv, zivoj (or.) eleven, élő. 

tago-meks valamiért 19. (v. ö. 
XIII, 58. ta} tavo). 

taúteze édessége (tantej édes) : 
1. tantf. 31. 

tandale-, fr. tandado-, 22. 
tdtine, dim. tdt'a (1. tata), 
teje-: 1. tijan; refl. tejev- tevődni 

(lenni). 
teste csillag (1. tdsta). 
tesk, teske itt (1. td). 
t'esna szűk (TfecHo). 
tev : 1. tijan. 
tevate emez 24. 
temnica (or.) börtön. 
terdevte- hivatni 20. 
íela, tela test (TEJO). 
tisjaca (or.) ezer. 
tokav- hozzányúlni, illetni 32. (1. 

tokán), 
tosia sovány (TOIHÍH). 
tosnalgado-, tosnalgale- kedvet-

lenkedni, bosszúskodni 38. 
(tosna: TOIHHHÍÍ). 

topodo- beteljesedni (1. toedan). 
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tovsuro búza (1. tozer = tov-suro; 
iov mag, bél). 

tolkuva- magyarázni(TOJiKOBaTb). 
tűje- (melezenze tus megtetszett, 

kedves volt). 
tűje- ideadni 13. (1. tujan hozni). 
turtov -nek, -hoz; 32. számára 

(pazot t. ul'eze). 
troks által; múlva (1. turks). 

daj Uaií) engedd, hadd. 
dajíe, davajt'e (^aíiTe, ^aBaÖTe) 

gyertek, rajta, hadd [tegyünk 
vmit]. 

diren-ava édes-anya (1. trájná, 
tran). 

duy Cnyxii: lehelet) svátoj duy 
szent lélek; 20. duy est kujal-
gadt semmit sem v. legkeve
sebbet sem kövéredtek. 

dusman ellenség. 
duma- gondolni (,nyMaTí>). 
dvojna (or.) iker 13. 

saksno-, fr. sa- (1. sajan). 
saje- venni, elvenni, kapni (1. 

saván); sajevte- vétetni, el-v., 
föl-v. 25. 

sajez -tői kezdve, fogva (inazo-
rodo s.) 28. 

sad (or.) kert. 
sasa- utolérni 22. 
sabla (or.) kard, szablya. 
savó-, refl. sa- (35. jöhetni). 
savoro • beszakadni, leomlani 35. 
savto-, caus. sa- (4. keSenze s. 

vkit haragítani). 
samoj (or.) leg- (s. serej legmaga

sabb) ; samoj se ugyanaz; s. te 
skane ugyanekkor 25. 

saldat (or.) katona. 
sejre- 32.: 1. seran. 
secka virág (v. ö. csuv. seská, 

cser. sáska, votj. sáska blume, 
blüte) 19. 

sed szív 5. (1. sedi); Uj. 25. 
sedej. 

seske, seste akkor, tehát 20. 
mindjárt, azonnal 21. (1. sa). 

sezne-: 1. sáéan. 
sevate az, ugyancsak az 22. 24. 
semja, semija (or.) család. 
seredks seb, vulnus (1. sarddan). 
seredksija- sebesedni 24. 
serebrennik (or.) ezüstpénz. 
serged- kiáltani (1. seran). 
serna-: purnams-sernams össíe-

szedekezni, útra készülni 9. 
11. 29. 

sí, prass. 3. sa- (1. sajan). 
síre öreg, vén (1. sird). 
sirga- fölkelni, útra kelni, indul

ni 29. 34. (1. sirkhan). 
strgavtne-, fr. -vto, indítini 38. 
sirne arany (1. sima). 
sijado-: 5. selmenze sijacst meg-

irígykedétt (tkp. szenei sijad-
tak vkire); 32. sel'net il'ast 
sijadt ne irigykedj él rá, ne 
kívánd meg; 16. sdmenze si-
jadoz — langs. 

sintrev-, refl. sintre- (1. sind'an). 
simne-, fr. sime- (1. sémán); — 

simeks (simevks) i tal; — si-
mevteme ital nékül, szomjan 
31. 
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sok (or.) nedv, lé (saft). 
sodavto- megtudni, tudakolni; 

meglátogatni 18. (1. sodaftan). 
socavto-: 1. suvaftan. 
sovetna (COBÉTHUH, -HO) egyet

értő, békés. 
sovsem (or.) egészen. 
sor (or.) szemét, törmelék, gaz 

mi 
sor akadó- borzadni, rettegni 24. 

32. 
sukoro kenyér (czipó, lepény) 

(cser. sukur, csuv. sukkur). 
sud'a- Ítélni, törvényt tenni (cy-

flHTt). 
sudja (or.) bíró. 
sundergad- 34. cize sundergads 

alkonyodott, sötétedett (szint-
így Skazki 72. 92. = cMepK-
JIOCL). 

subbota (or.) szombat. 
suvteme szita 19. (1. siftem, si-

fend'an). 
éumoí'kskado- elszomorodni, el

búsulni 19. 
sulmase-, fr. sulma- 12. 
skotina (or.) barom, állat. 
skinija (or.) sátor, szövetség-s. 
stada (cTa,n,o) nyáj. 
stardne- megfogni, megkapni 39. 

(1. startanj. 
stena (or.) fal. 
stol (or.) asztal. 
stolicnoj górod (or.) székváros. 
stolba oszlop (CTOJI6T>). 
stra&erúja (or.) ütközet, csata. 
strado- elszélyedni (1. siradan); 

fr. strale-. 

strok (— srok) 43. 
stroja- építeni (cTpoHTb). 
spóra- perelni, veszekedni (cno-

pHTb). 
svadba (or.) lakodalom. 
sváscennik (or.) pap 26. 
svdtoj (or.) szent. 
svet (or.) világ, mundus Uj. 25. 
svid'etel' (or.) tanú. 
smokovnica (or.) fügefa. 
smola (or.) kátrány, gyanta. 
smola- kátrányozni (CMOJIHTB). 
srok (or.) határidő. 
slava (or.) dicsőség. 
sluSa- szolgálni (cjiyiKHTB). 

zakón (or.) törvény. 
zateja- kezdeni akarni, szándé

kozni (3aTÍ>aTb). 
zapoved' (or.) parancsolat. 
zornija- magszemet kapni 20. 

(zorna = 3epH0, magszem.) 
znaro mennyi, némennyi (1. me

zara, mezá); znaroska mennyi 
Uj. 37.; znaro ska némi idő 31. 

znardo mikor (1. zardo); znars a 
meddig, a míg 21. 

zvér (or.) vadállat. 

nakaza- büntetni (HaKa3aTt). 
nakazanja (or.) büntetés. 
nacalnik (or.) főember, főnök, 

parancsnok. 
nacto-: 1. nacftan, nacka. 
nadeja- reményleni, benne bízni 

(Ha îfeflTbca). 
naraéa- föltenni; öltöztetni, föl

díszíteni (HapajKaTi.). 
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narod (or.) nép. 
nekak (HeKaKt) úgylátszik, úgy

hiszem 4. 18. 
neksne-, ír. neje- (1. nájari). 
neiad- támaszkodni, nekidűlni 

15. (1. neZe). 
nedl'a hét (woche): He,a,í;iH. 
niske: ver-n. vérfoltok, vérmo

csok (18. ver-n.potso; szintígy 
Skazki 278. = B'Í> KpoBiiurí}). 

niét'ej (Hnmifi) szegény. 
nilne- 33. — M. nilende- (1. 

nétan). 
noldtne- 19. el-, kiereszteni (1. 

noldan). 

•pakso: kirga-p. torok 12. 
pasiba (cnaciiŐo) köszönet, hála. 
pástiig (or.) pásztor. 
pane- üldözni (1. panan). 
pandovto-, caus. pando-, fizettet

ni 43. 
pameí (or.) emlékezet, eszmélet 

40. 
pára (or.) pár. 
párak jóformán, talán 22. 24. 
paríneste jól 26. 
paro-ci jólét, egészség 13.; — 

megszólító czím után vetett 
tisztelő szó: inazoro paroci, 
kudazoro paroci 24. 25. (ere
detileg talán üdvözlet értel
mében: wkirály, egészséget, 
szerencsét!*)) 

palka (or.) bot. 
pek-alks (peke-a.) 31. 
pejedezev- elnevetni magát 10. 
peckevte- leöletni Uj. 37. 

pecte- átkelteni, átvinni 16. (1. 
peckan átkelni). 

pescora (or.) barlang. 
pesté- megtölteni (I. pásksá). 
pezeteja- bünösödni, bűnbe esni 

4. Uj. 37. Q.peiet). 
pesok (or.) homok, föveny. 
períaca- panaszkodni (neHHTb). 
perevodcik (or.) fordító, tolmács 

21. 
pert: 1. perf, per a. 
pelkske darabka (í'elecske : 1. 

pdlks, pala) 24. 
piskale-, fr. piskado^ (1. peska-

dan). 
picka- gyógyulni 24. 33. (1. pec

kan). 
pi&ne- kiáltani, élesen hangzani 

(32. pi£nica truba trombita): 
1. peskadan. 

pirova- lakomázni (impoBaTb). 
pokura- feddeni, szidni (iiOKOp-

flTb). 

poksoks elsőszülöttség (nagyobb-
ság) 13. (1. alább 129.1.) 

pojava- megjelenni, mutatkozni 
(noaBHTbca). 

pocitaja- tisztelni 5. (nomrraTb). 
pocakse- fölcsipkedni [madár]Uj. 

25. 
poct (pocto) liszt: 1. pocf. 
potmo kebel (l.potma). 
podusnoje (or.) fejadó 43. 
posuda (or.) edény. 
posubl'a- segíteni (IIOCOŐJHTB) ; 

posublica segítő 2. 
pozda későn (no3,n,HO, no3^o). 
pongo- kerülni, történetesen 
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esni; találni [lövés, dobásj 6. 
40. 

povode- fölakasztani, akasztani 
19. 33. (1. povuftan, povan). 

pomna- emlékezni (nOMHHTb, 
ITOMHHaTb). 

pora (or.) idő. 
pofadka rend (nopa^OK^). 
pu£o- (praet. 3. pujsé) elhervadni 

üjVJö. 
puto-, putne-: 1. pitan. 
pustina (or.) sivatag. 
pupa- megszúrni (1. pipa-). 
purgine: 1. pirgene. 
puma- összeszedni, gyűjteni (1. 

pirdan, pirnan); készülni 
vmire 12.: purna-serna- (1. 
serna-); — purnavto- caus. 33. 

pulo : nudej-p. (1. püa). 
pult (pulto) kéve (l.pidf); pultke 

dim. 
psalom (or.) zsoltár 39. 
psaltir (or.) zsoltár (könyv). 
psi = pisi (1. pián). 
prazdnik (or.) ünnep. 
prazdnova- ünnepelni (npa3,a,HO-

BaTb). 
pravda (or.) igazság. 
pravednoj (or.) igazságos, becsü

letes. 
pravt fő-, legfőbb 19. 37. (pravt 

at'at fő öregek 27.), a feljebb 
való, vezér 23. 26. 33., igaz
gató, úr 2. 4. (feje vminek: 
pra; 1. prá). 

pralo 15. (e h. pfa-alo). 
prevteme esztelen 24. 
prima- elfogadni (npimaTb). 

prokaza (or.) bélpoklosság; pro-
kazav bélpoklos 24. 

prosia- megbocsátani (npocTHTt). 
promse-, fr. promo-, 1. pirdan. 
prorok (or.) próféta. 
proroca- prófétálni, jósolni 38. 

(npopo^HTi.). 
plen (or.) fogság, hadi f. 
plema (iuieMfi) nemzetség, nép

törzs. 
plemjannik (or.) unokaöcs. 
jrtutaja- ravaszkodni, csalni (miy-

TRTfc). 

baska : 1. paéka. 
baslava- áldani 2. (ŐJiarocJio-

B H T b ) . 

baslavka (or.) áldás 14. 
baranne, dim. baran (or.) kos. 
beda (or.) baj, nyomorúság. 
bednoj (or.) szegény. 
befog (óepenb) part 30. 
bogattf (or.) nagyhős, óriás 40. 
boroca- birkózni, küzdeni (óo-

poTtca; XVI, 408.) 
bu (NyK. XIII, 102.); 4. kqda bu 

KaKT> ÖM; 24. kol'e bu. 
buka ökör, bika 24. 
brus (or.) mestergerenda. 
blagoj (or.): b. varrna csúnya szél, 

vihar 24. 

vatka- lehúzni 18. (ruhát; 1. 
vatkan). 

vasodé-: 1. vasiftan. 
varaka varjú (1. varsi). 
varca- próbálni, kóstolni Uj 16. 

(1. varzan). 
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varsta-: 1. varian. 
valón pizeme zápor - eső (ontó 

eső) 6. 
vet'a- 25. : 1. vát'an. 
ved' (or.) hiszen 40. 
vesola (BecejiHii, -JIO) víg. 
vente- kinyújtani [kezét] (1. ve-

neptan). 
vem-pert (1. ve éj). 
verece fölső (1. var). 
ver sok (or.) Vie arsin [orosz rőf]. 
verbl'ud (or.) teve. 
velavt- változni 2. 34. (1. vel'a-

van). 
velde : 34. piks v. kötélen, kötél 

által (1. véldá). 
vetme- föléledni, életre támadni 

(1. velman) Uj. 35. 
vijede 37.: 1. viede, vidd. 
vijemte- erősíteni, meggyógyí

tani 24. (1. vij). 
viska kicsiny, kiskorú 37. (1. 

viskine). 
vid : vid'ga -ig (egyenlő-ig): 34. 

konil'ka v. térdig (v. ö. XIII, 
105. mástd videva mellig); — 
kunska vid közép (középpel 
egyenlő hely, középtáj) 3. 30. 

vid'ksta- 24.: 1. viedksta-, vida. 
vids : 1. videks, vid'an. 
vizdelgale-, fr. vizdelgado-. 
vina (BHHO) bor. 
vinograd (or.) szőlő. 
vojeva- háborúzni, hadakozni 

(BoeBaTb). 
vojna (or.) háború. 
vonó ime (ecce: BOHT>, e h. BOTI.). 

vola (or.) = óta. 
vdrug (or.) egyszerre, hirtelen. 

maksovto- adatni 42. 
makstne-,fr.makso-(eh.maksne-) 

Uj. 35. 37. 
majse- kínlódni, szenvedni 4. Uj. 

35.; (MaaTbca bajlódni); maj-
sevte- kínozni, büntetni 22. 

mastnete- zúgolódni, panasz
kodni 24. masnete- 33. 

matidevte- elaltatni (1- madan). 
matra- elfojtani, elnyomni Uj. 

25. 
mad'ste- lefektetni (1. maian, ma

dan). 
maslicnoj (or.) olajfa-. 
mana- elcsábítani, megcsalni 3. 

16. (MaHHTft); manse- fr. 
mek: sacomsto-mek 7. pingste 

mek 40. (1. mdk). 
mejelse utóbbi, későbbi 20. (1. 

mejlce, meki). 
mec (or.) kard 40. 
mesok (or.) zsák. 
merka- zúzni, össze-z. 4. 24. 
melka apró (M6JIKÍH). 
melga után, M. melgd (1. meki). 
mofa (Mope) tenger. 
muka (or.) kín, gyötrelem. 
mudrec (or.) bölcs ember; mud-
' rqj bölcs, mudrosí bölcseség. 

muzika (or.) muzsika. 
murda-: 1. mirdan. 
murne - dörmögni (1. mirnan) 

30. 
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raj (or.) paradicsom. 
rad (or.) örvendő, megelégedő. 
fada- igazgatni (pa,a;HTL) 37. 
raduva- örvendezni (pa^OBaTt-

ca); raduvakéno - vigadozni 
Uj. 37. 

raske 24.: 1. raski. 
raz (or.) -szer 22. 
rana (paHo) korán. 
rana- megsebesíteni (paHHTb). 
rod (or.) nemzetség, nem. 
rodna (or.) rokon, rokonság. 
rodnoj (or.) születés szerint való, 

saját (édes) 18. 
rosputnoj (pacnyTHLifi) kicsa

pongó (tékozló). 
robuta- dolgozni (paóoTaTb). 
robotnik (or.) béres, munkás ; 

robutnica béresnő, szolgáló. 
rovna egyenlő (poBHBií, -HO). 
rus: rusks oroszul 33. 

laké dér 31. (1. laks). 
láger (jiarept) tábor 40. 

laz : keven laz kőtábla (1. lazán), 
l'ala bátya (1. talaj). 
Idvskine, dim. lavks Uj. 37. 
ledstne- : melezenze l. (eszébe 

ütni) megemlékezni 19.; led-
ste- Uj. 35. 

lepeska (or.) lepény 31. 
li (kérdő szócska: XIII, 101.) 
Uja, lia más : 1. ilá; lijata id. 33. 

(v. ö. kona és konata); lijav 
máshova 22. 

lijakstom- mássá lenni, megvál
tozni 21. 

lisma forrás, kút (1. lésan). 
livte-: 1. UMan. 
longad - leomlani, beszakadni 

24. (v. ö. finn lankea- [lan-
geda-J esni). 

lovtakékado- elsápadni, halavá-
nyodni 24. (1. lovtakadan). 

lov (or.) oroszlán. 
lovno-, fr. lovo-, 1. luvan. 
lucée (or.) inkább. 

J E G Y Z E T E K . 

Az újabban megjelent (73. 1.) orosz betűs erza-mordvin 
szövegkiadások meglehetősen következetes egyforma í r á s m ó d 
d a l élnek, — a mely csak olyan vegyes-elvű, mint a magyar 
helyesírás és Tyumenyevnek moksa Máté-fordításában követett 
írásmódja (Nyelvt. Közi. XVI, 327.), csakhogy ez utóbbinál mégis 
jobban föltünteti az e j t é s t az etymologia rovására. így a mi 
szövegünk is gyakran egyszerű consonanst ír az etymologia kívánta 
kettős helyett: pl. brat mint nom. plur. e h. bratt (meg bratne e h. 
brattne) \ szintígy test nom plur. e h. teétt (sing. teéte); ovt e h. 
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ovtt medvék (ovto) | vaks-hoz e b. vakss (de vaksozost hozzájuk s nem 
vaksost); vakso- nál : vaksso \ lié, Hét kiment, kimentek: e h. lisé, 
lisét (más alakokban a lise- igetö elékerülvén); — közönséges a f-nek 
kihagyása vts, vté-bő\: pl. ozavé ültetett (e h. ozavté, igető ozavto-); 
sovavé bevitt (sovavto-); nevse mutatom e h. nevtse (igető nevte-);— 
ezekhez csatlakozik az ajsé prset. 3. alak e h. aété (tő: aéfe-), 
egyszersmind j-vei úgy mint vejéé e h. veéé (tő: vese-); majéé e h. 
masté (tő : masto-). 

Mint érdekes alaktani sajátságot az erza Bibi. Tört. nyelvé
ben meg kell említenünk a némely helyviszonyi casusalakboz 
járuló -út nyomatékosító rag használatát, mely úgyszólván a hatá
rozott névragozásnak kiterjesztése az illető casusokra. Eléfordúl-
nak így: a) A b l a t i v u s alakok (részint partitivus értelmével): 
34. cideút: te c. mejle e nap után | Uj. 16. vinadont; «e bor az 
előbbi bornál (ikeleú vinadont) jobb» | 9. mastordoút: a kánáni 
földről (m.) ,megigért föld' kezdtek mondani ( = a földet . . . ne
vezni) | 28. Idvkstent: azt a bárányt (reve-L). . . nevezik | 28. te 
cident ezt a napot . . nevezik | 31. abból a vízből (se vedteút) nem 
ihattak | 32. azon vízből v. vizet (se veddeút) inni | 34. az egész 
nép után (vese naroddoút mejle). — b) I n e 6 s i • u s: 4. rajseút a 
paradicsomban; 26. mastorsoút: a madiámi földön (m.) | 34. 35. 
altaz m. a megígért földön | Uj. 37. se m. azon földben (országban) | 
33. te pustinasont e sivatagban | 30. palkasont: újra a bottal (p.) 
csapni. — c ^ ) E l a t i v u s : 4 . rajstent a paradicsomból, 7. vencstent 
a hajóból, 11. gorodstont a városból, 20. 34. lejstent a folyóból; — 
d) -sí-féle locativus (temporalis): 28. hona vestent a mely éjben; 
34. teke cistent ugyanazon a napon; — e) P r o l a t i v u s : 15. látott 
létrát . . . a létrának egyik vége . . . a létrán (kustimavant) angya
lok járnak | 30. azon száraz úton (se koéke kijavant) elindultak | 
33. pustiúavant a sivatagon át. — Találhatók ilyen út ragos casus-
alakok elég számmal a mordvin mesékben is ; pl. Skazki 46. 
virstent az erdőből; 56. kudostont a házból; 60. elmentem a szán
tótól (sokicadoút); 58. poks virgant a nagy erdőn át; 58. egy ember 
ekével (sabanso) szánt; az ekében (sabansont) nincsenek lovak. — 
Látni való, hogy az -út rag mint determinativ elem az articulus 
functióját végzi, mely külömben az erza-mordvinban leggyakrab
ban, s a moksában kizárólag a nominativus meg a genitivus-accu-
sativus alakokhoz járul. Tekintve, hogy az erza Bibi. Tört. nyelvé-
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ben a sűrűn eléforduló gen.-acc.-nak determinált ragja -út (— 
moksa -t, 1. XIII, 44.), bizonyosnak vehető, hogy innen került 
az -út rag, melyben az erza nyelvtudat főképen a determinativ 
elemet érezte, ugyanily értékkel a helyviszonyi casus-alakokhoz. 
Érdekes erre nézve, hogy az erza nyelv a másik determinált gen.-
acc. ragját, az -sí ragot is. már szintígy kezdte használni: Pésni 
152.se tarkinesest azon kis helyen (Ha TÖMB MT>CTe*iKT.-To); 154. 
se nuzdastost azon szorúltságtól (OTT> TOH HV5K,II;I>I-TO). 

Az egyszerű ind. p r a e t e r i t u m mellett (XIII, 74.) eléfor-
dúl még egy -l-es prseteritum-alak, i m p e r f ectum-féle értékkel. 
A szintén l-es potentíalis-alaktól (XIII, 79.) az által külömbözik, 
hogy az előző vocalis (az igető végvocalisának változtával) mindig 
i, i, míg a potentialisban v van az l élőt (-vl-, illetőleg az igető után 
a teljes alakú segédige: vol, vei,-pl. vano-vot,pele-vel). Példák: egy. 
3. kandit hoz vala (24. minden nap áldozatot): tő kando- | ucitvár 
vala (38. az ő jöttét már várja vala): uco- | miksnevil árultatik vala 
(21. az idegen vevőknek gabona csak J. által): miksneve- árulódni | 
saksnil gyakran jő vala (3. az úristen a paradicsomba Ádám és 
Évával beszéllgetni): saksno- \ ast'it marad vala, karmii kezd vala, 
solilolvad vala (31. a manna csak napkeltéig marad vala; mihelyt 
a nap . . melegíteni kezd vala, elolvad vala): ast'e-, karma-, sola- | 
így még: 32. vergedit, sejrit, 36. posublit, 26. jakseksnit, Uj. 16. 
mastil; — több. 3. lovil't vminek tartanak, vélnek vala | merilt 
mondanak vala (37. kiknek nem valának gyermekeik, azokat bű
nösöknek tartják vala; azt mondják vala, hogy. .): lovo-, mere- \ 
putnevilt- tétetnek, állítódnak vala (36. bírákúl olyan emberek): 
putneve- | maravitt hallatszanak vala (32. hangok — leírásban): 
maravo- | Uj. 35. nolsil't- nyalnak v. nyaldosnak vala: nolse- | 24. 
promsilt gyűlnek v. gyülekeznek vala (minden nap egyik testvér
hez): promse- \ 36. Úti jönnek vala (sa- jönni: nem csendes időben, 
mikor rájuk idegen népek haddal jönnek vala); — egy. 1. mastnilin 
ölök vala 40 : mastne-; —több 1. jarsilinek eszünk vala: jarsa-; — 
tárgyragokkal: veckilise szereti vala 24.: vecke- \ 39. stardnilise 
meg fogja vala (őt): stardne- \ 37. kadnilise hagyja vala (őt): kadno- \ 
36. izniliz legyőzik vala (őket): izna-; — megjegyzendő, hogy ezen 
imperf. alaknak tagadósítása, úgy mint a praesens-é az a tagadó 
szóval történik (XIII, 94): 3. a tokit nem érint vala, a pelil't nem 
félnek vala. — Világos, hogy ezen igealakokban jelentős az állandó 
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t, i vocalis, s nem lehet csak esetleges változása az igető végvoca-
lisának. Ezt legjobban mutatja meg a ttT-í példa sa- igetőtől. 
Tekintve hogy si külömben az ind. praes. 3. személye ( = nom. 
agentis) meg a praeterituru ragozásában az 1. 2. személyalakoknak 
alapúi szolgál, úgy látjuk, hogy ugyanezen (tkp. -j képzővel kelet
kezett) nom. verbale-alak, illetőleg prsesenstő-alak megvan az it, 
ii'-féle imperfectumban is ; a melynek végrésze természetesen nem 
lehet más mint segédige, prseteritum ragozással. Ezzel össze is 
illik szépen az ule- «esse» igének encliticus alakjának praeterituma, 
a mint az erza-mordvin használja (XIII, 75): egy. 1. elin, 3. el, 
több. 1. élinek, 3. elt; vagy csak: -Uh, -l, -linek, -It. E szerint pl. 
sil't e h. saj-elt (jő-valának), sil' (jő-vala). — Megjegyzem, hogy 
csak egyszer fordul elé ily imperf.-alak i nélkül: 37. eravol! kell 
vala (az eravo- refl. tőtől; de v. ö. maravil, miksnevil: maravo-, 
miksneve-tő\). A potentialis-alakok azomban v-vel valók (XIII, 79. 
szerint) pl. 24. seredevet beteg lenne, kadovlise elhagyná, nelgevlik 
elvennéd. 

A 2. sz. szövegdarabhoz (74.1.): vedsetne a vízbeliek, mastor
sotne a földbeliek; ved. langsotne a vízen levők, mastorsotne a földön 
levők. Az inessivus-alak egyenesen tőül van használva (a «való, 
levő» hozzáértésével), s mint ilyen többesítve. Közönséges a prse-
dicatumúl álló ilyen határozó (casus)-alakok többesítése: NyK. 
XIII, 73. pl. son toso ő ott [van] és sin tost ők ott vannak [tkp. ,ők 
ott-ak'], te osstot-anok e városból [valók] vagyunk; a moksa-mord-
vinban is : pl. min t'asit-ama mi itt vagyunk (íasa itt). V. ö. 34. sz. 
kosot: nej sin kosot (nem tudom) most ők hol vannak. 

2. sz. (75. 1.): vidstedenze jarsado; az ebbeli vidstede egyes
számi ablativus (partitivus), vid's-töl, ismételt casusraggal; úgy 
mint a gyakran eléforduló estede (es-től), pl. estedenk magatoktól ; 
v. ö. XIII, 53. mondeden, tondedet, sondedenze tőlem, tőled, tőle. 

6. sz. (77. 1.): sin mezntn pongs sukuúaksnost, szó szerint: ők 
a minek akadt térdet-hajtottak, azaz Ők annak a mi akadt (talál
kozott, előkerült) t. h.; a pongs azomban tkp. impersonale-nak 
veendő = or. noiiajiocb, es traf sich. Szinte már csak a relativum 
általánosítójáúl lehet érteni, ugyané sz.-beli ezen helyen: «ha ti 
meznen pongs sukunaksnomank kadoz (akár minek térdhajtástokat 
elhagyván) nem fogjátok egyedül az istent tisztelni)). 

6. sz. (77. 1.) sisemen sisemen pára hét-hét pár, meg: vejken. 
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vejken pára egy-egy pár; a distributiót a számnév ismétlése fejezi 
ki ; az n-vel való képzés lehet e mellett collectiv jellemű (NyK. 
XIII, 60); v. ö. 33. sz. «az a tizenkét ember Jákob minden nem
zetségéből vejken vejken loman (egy-egy ember) volt». 

10. sz. (80. 1.): sadoska, vejksenkemenska: a -s&a-nak igazi 
értékéről 1. XIII, 33. — Érdekes azomban a -ma végű nom-actio-
nistól ezen -ska-\ed való képzés: mezejak a-ulemaska aráé «semmi 
lehetetlen nincsen», tkp. «semmi nemlevés-nyi», azaz : «semmi oly 
nagy, hogy nem lenne meg»; — 24. sz. (92. 1.) cumondamoska tev 
(•vádolható tett», tkp. vádolásnyi tett, = oly nagy, hogy vádolni 
kellene = vádolni való, vádolható; 30. énamoska dicsérni való; 
SQ.vesemenen maravoma ska kemeste (mindnyájannak hallatszásnyi 
erősen) oly erősen hogy mindnyájának hallható volt; — v. ö. 
még 20. satiska elegendőnyi (a mennyi elég). 

12. sz. (81. 1.) eraviks kellő (e. mezt kellő mik, k. holmik, 
kellékek); ilyen példa még, az <i-ks képzőbokorra (mint XIII, 
25. sodaviks, erájks az egyszerű sodavi, eráj mellett): Uj. 25. 
soviks bemenő v. bemenni való, bemenendő (a mennyországba s. 
emberek); tujiks elmenő (pokolba t. emberek); — ezekhez csatla
kozó, de csak analógiái képzésnek látszik : 32. malaviks proximus 
(felebarát), malav «közelbe, közelébe*) lativ-ragos szótól. 

13. sz. (82): es poksoksonzo mijei maksize «a maga nagyságát 
(öregebbségét, elsőszülöttségét) eladta»; noha kétségtelen, hogy itt 
poksoks-naik «nagyság» (illetőleg «nagyobbság, öregebbségw) az ér
telme, mégsem tarthatjuk a -ks-t valami nom. abstractum - képző
nek; kevéssel alább ugyancsak poksoks mint prsedicativus (XIII, 
32.) fordul elé : ul'ezan mon poksoks legyek én öregül (öregebbűl; te 
meg kisebbül, fiatalabbúl: vezenseks); poksoks vel'avs nagygyá (első
szülötté) változott. E szerint a poksoksonzo-beli poksoks mégis csak 
tőül használt casusalak (v. ö. 2. sz. vedsetne): «eladta nagyúl-ját» 
e h. «nagyúl-voltát*. 

14. (82. 1.): sireden pelev sokurgads «öregedett[ség] felé ( = a 
mint öregedett) megvakult». A sireden, a sirede- öregedni igetőtől, 
tisztán az n-et mutatja föl nom. verbale-kópzőnek. Más példák: 
19. viden vetett, gesát (vide-: viden éurozo vetett gabonája); 24. 
kilden befogott (kilde-: kil'den bukasot befogott ökröddel); Pésni 
190. kandon hordott, elhozott (k. ved); 128.104. cukan, skaú apróra 
tört, gestampft (ska-); 128. pekstan bezárt (peksta-); 114. targan 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIZ. » 
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húzott, kihúzott (targa-); 50. 28. 8. sajen elvett (s. pola [annak 
rendé szerint] elvett feleség, hites f.); 48. azomban: sajin; 8. hadon 
elhagyott (k. kudosom elhagyott házamban). — Ezen -n képzős 
alak tehát nom. acti értékével való, egészen úgy mint a közönsé
gesebb -i-féle nom. verbale az erzában (XIII, 89.): pl. Pésni 6. 
videé suro vetett gabona, putoé kudosom épített házamban. — 
A NyK. XIII, 108. csak a sajin példáról és alakról adott magyará
zat már aligha állhat meg. 

14. sz. (82. 1.): tát'atet «apádnak» külömbözik a XIII, 51. 
fölhozott 2. személyragos állativustól (cora): coranent és coraten. 
Nyilván ez utóbbi alakhoz járult még egyszer a személyrag: tátatet 
e h. tataten-t. Szintígy 20. narodotet népednek. 

17. sz. (84. 1.) veckilise «szereti vala (őt)». A tárgyi igerago
zásnak ez alakja többször fordul -se-vei -ze helyett: 24. veckilise 
id., kadovlise elhagyná (azt); 39. stardnilise megfogja vala (őt); 37. 
kadnilize hagyja vala (őt). — Megjegyzendő a tagadó igének, 3. 
tárgyszemélyt («őt») mutató, preet. egy. 3. alakja: ese e h. ezize. 

18. sz. (84. 1.): sodavtita = sodavtit-ja, imperativus - alak, 
encliticus -ja nyomatékosító szócskával; v. ö. Skazki 28. azo, ja! 
nohát, eredj (Hy, IIO^H) ; 52. monen alkske-jak paro ja «no, nekem 
az alsórésze is jó»; elül is állhat: 28. ja , koda lemeze «no (nohát), 
hogy a neve ?». — Ugyanitt azeka «eredj csak» az oroszban is 
használt-/ca-val nyomatékosított imperativus (XIII, 101.); Pésni 
84. noldimiz-ka «eressz el csak minketw (oTnycrn-Ka Hacb); — 
végre -kaja = -ka -\-ja: Uj. 35. ledstikaja e h. ledstik-kaja (melezet 
l. emlékezzél csak meg); Skazki 60. talaj, asfekaja bátya, megállj 
csak (ocTaHOBHCb-Ka); Pésni 34. davajkaja (.naö-Ka). 

19. sz. (86. 1.) langsek-langsek . . kolmo korzinkat kirdin «(a 
fejemen) egymás fölött. . három kosarat tartottam*). Hogy a lang-
sek-langsek-Tnek ez az értelme («egymás fölött, v. egyik a másik 
fölött, egyik a másikon»), mutatja a mindjárt utána említett«fölső 
(verece) v. legfölső kosára. A langsek-nék nyilván langso «rajt» az 
alapja; talán összevonás ebből: langso-jak «rajt is». 

19. sz. (utolsó sor) sindenst hiba e h. sindest; de megvan már 
az orosz kiadásban. 

20. sz. (86. 1.) sinst vejkest turtov-gak . . eét tolkuvavt: reflexív 
igével való szerkezet a ,tehetésc kifejezésére (XIII, 64); csakhogy a 
szokott dativus helyett a turtov dativusi névutóval áll a logikai 
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alany: «egyiküknek sem magyarázódtak» = «egyikük sem magya
rázhattál). 

21. sz. (87. 1.) ikelen od éorinek; az ikelen genitivus: előbeli 
(időre vonatkozólag = előbbi); «nem az előbbi fiatal gyerek 
vala ő már». — V. ö. Uj. 16. ikelen vinadont az előbbi bornál [ez 
a bor jobb]. 

22. sz. (89. 1.) satano: a több. 1. személyrag többször fordul 
elé, még a népmesékben is, így a végconsonans lekopásával (-nok, 
-nek h. -no, -ne); a nélkül is hogy következő szónak kezdő &-ja 
Tolna az oka úgy mint 12. pengene-kak tolono-kak. 

U. o. semjanek «családostul», -nek ragos comitativus; v. ö. 
24. vese vanicanek meznek minden pásztorostul mistűi ( = minde
nestül); u. o. sluganek meznek; 30. vese vijnek. 

30. sz. (95. 1.) kin pert «az egész úton»: épen úgy mint vem-
pert (e h. ven-pert) «egész éjen át»; a pert «körül (herum)»-nak 
ilyen használata egybetalálkozik a finn ympari-vel: pl. ympári 
vuoden «a,z egész éven át»; y. koko valtakunnan «az egész biroda
lomban (birodalom szerte; über das ganze reich hin)». 

32. sz. (97. 1.) suronzo-salonzo: lásd a Szójegyzékben kse-sal; 
megkell jegyezni, hogy az or. xjrfeői. sütött kenyeret is (kse), ga
bonát is (suro) jelent. 

37. sz. (103.1.) kozoj a tujstz, tkp. «hova n e m hozzák», ér
telme pedig ez: «akárhova hozzák» (ott megbetegednek az embe
rek). A negatiónak (az or. HH és He-nek megfelelő) ilyen használa
tát (a relativum általánosítására) találjuk a Tyumenyev-féle moksa-
mordvin Máté-fordításban s a Eeguly jegyezte mondatok néhányában 
is (1. NyK. XVI, 325—26); népies volta mellett még a Skazki-ból 
is hozhatók föl példák: 70. kov il'azo mólt, meze il'azo tejne akárhova 
megyén, akármit teszen [az orsóját nem hagyja el] (tkp. hova ne 
menjen, mit ne tegyen; or. Ky^a HH H^eTi., *ITO HH aluiae-ri.) I 
102. kin il'a kevst akárkit kérdezel [mindenki úgy mond neked] 
<Koro HH cupocn) | 164. Xalkanzo meze itast altak a bátyjai akármit 
ígérnek, [azt megveszik vala] (*ITO HH nocyjiHJiH). 

40. sz. (104. L) staka eri tenze erams; értelme nyilván ez: «[kit 
az isten elhagy], nehéz lesz annak élni»; de az eri «él, lakik»-ra 
.sehogy sem fér rá a «lesz» jelentés, s így azt tartom, hogy hibául 
került ide ari helyett ( = M. araj, az orosz CTaHOBHTCH «es stellt 

9* 
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sich, es wird» értelmében; ara- «oda állani; változni* igétől); v. ö* 
36. pravtoks aráé vezérré levén (vezérül oda-állván). 

13. sz. (82. 1.) urvaks nősült (ateHHJica) e h. urvaksts; e mellett 
Bevekka langso «Rebekán* oroszos használat (ateHHTBca Ha KOMT>: 

nősülni vkin» = vkit nőül venni). Megvan az igének teljes tője 
urvaksto-: Uj. 16. urvakstomant; erza Máté 22, 30. urvakstomast a 
nli (nem lesz nősülésük, nem nősülnek, He ateHHTca). 

U. o. utezan mon «legyek én»; példája a gyér divatú imper. 
1. személyalaknak (lásd: XIII, 78.). 

A J T O H I B A K 

ap 78, sor 12. föl.: val'avs | helyett így ke l l : | vel'avi 
« 78, « 4. al.: udaV [| udal 
i 81, « 5. föl.: gorondstont || gorodstont 
• 82, « 1. föl.: sonso [| sonzo 
« 84, « 6. 7. föl.: borocamo \\ borocamo 
« 86, i 5. al . : Jcavnehs \\ kavnesk 
« 88, « 17. al . : vesemeét \\ vesemest 
« 89, i 9. föl.: párak ej \ \ párak tej 
« 95, « 3. föl.: lavkstent \\ lavkstent. 
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