
KISEBB KÖZLÉSEK. 

C a u s a t i v -l a k o n d a i v o g u l b a n . Hogy a magyarban 
van causativ értékű -Z képző, azt tudjuk. így van asz-ik mellett 
asza-l, forr: forra-l, nő: növe-l, stb. (1. Budenz, Ugor alaktan; 88. 
89. 11.; és Simonyi, A magyar gyakorító és mozzanatos igék kép
zése, NyK. XVI, 241. -Z alatt; és 255. 1., <al el és -lal -lel alatt.) 
De hogy a magyarhoz olyan közel álló vogul nyelvnek egyik dia-
lectusában, a kondai vogulban is van, eddig még nem vettük észre. 
Igaz, hogy Hunfalvy vogK. nyelvtanában (NyK. IX, 66.) azt olvas
suk az Z-ről: «Kiható jelentést is ád, mint tepl téved : tepl-al kisért, 
tévesztget». De az egyetlen példa, a mely itt idézve van, hibás: 
tepl- épp olyan transitivum, mint teplal-. Jelentésük is egyezik; 
csakhogy teplal- frequentativ alakja tepl-nek. Máté 19, 3 : Furiseit 
tiplalsanel táváme1) (Popov: teplalsanel) «a farizeusok kisér
tették őt»; és 22, 18: tiplüdn anim (P.: teplilan) wkisértek 
engem». — De mégis ki lehet mutatni olyan példáit is az -Z-es 
igeképzésnek, összesen vagy nyolczat, metyekben annak causativ 
értéke világosanf szembetűnő. Azzal, hogy mi ennek az Z-nek az 
eredete, egyelőre természetesen nem törődhetünk. 

Az illető igék a következők: 
l.piism- (P. is : pusm-), «gyógyúl», éspusmel- (P. is : pusmel-), 

«gyógyit». pusm- denominalis képzéspus «egészséges»-tÖl. Példák: 
a) pusm-rü,: Mr. 8, 25: i tdu pusmes, i pümtes uyv soko lani. «és 
meggyógyult, és mindent jól kezdett látni»; — b) pusmel-ra,: M. 
8, 7. pusmelilem tavamé ((meggyógyítom őt». | Mr. 3, 10: pusmeles 
«meggyógyított». | M. 15, 30; és 21, 14: pusmelesán ((meggyógyí
totta (őket)». | Mt. 10, 8 : pusmelán «gyógyítsatok». | Mt. 9, 35 : 

3) A példákat az Ahlqvist-féle recensióból idézem. 
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piismelam «meggyógyítván». — Ennek a pusmel-nek van aztán 
reflexívei-vei képzett származéka is : pusmelayt- (P. is : pusmelayt'), 
«meggyógyúl, ép marad» (M. 9, 17: jelpil oroypuntlalvu jelpll 
terimne, i pusmelayti i ton i motkar «új bor új edénybetétetik és 
megmarad az is, meg a másik is». | Mr. 6, 56 : soko, kotiykaret 
yojltaliyteset tciu pokcine, puémelaytset «mindnyájan, a kik hozzá 
értek [őt megérintették], meggyógyultak). — De van pusmel-
mellettpusmelapt- is «gyógyít»; ez tehát, minthogy pasmel-vei azon 
jelentésű, nyílván nem causativ, hanem momentán értékű -jí-vel 
alakúit (1. Budenz, UgAl. 66. 1.): M. 12, 22: pusmelaptesta tavamé 
((meggyógyította őt». | M. 13, 10: pusmelaptuyv «meggyógyítani)). 

2. sarm- (P. i s : sárin-), «teljesedik)), és sarmel- (P. is): ((tel
jesít"; sarm- denom. éar «igaz»-tól. Példák: M. 1, 22 : tonmos toko 
jimtes, taku sarme lattílp torimnel najt y^onyo «azért lett így, hogy 
megteljesedjék, a mit isten mondott volt a próféta által».| v. ö. M. 
2, 15. 17. 23; 4, 14; stb. || M. 5, 3 3 : sarmelalen, nar mos nultsen 
tarim elpalt ((teljesítsd, a mi miatt isten előtt megesküdtél)). — 
Keflexivuma: sermelayt - vagy sarmlayt- (P. mindig sarmelayt-) 
((teljesedik)) (v. ö. puémel-töl pusmelapt-): M. 13, 14: i sarmelayti 
tan tarmilánelt Isaija lattílp «és betelik rajtuk Ézsaiás szava» | M. 
12, 37: tont taku l'enkatel sarmelayti mert a maga beszédjéből (szó 
szerint: beszédjével) ismertetik meg igaznak»> (tkp.igazzá tétetik). | 
M. 21, 4. sarmlayte «teljesedjék)) | Mr. 14, 49. sarmelaytwyy ((telje
sedni)). 

3. Ép úgy, a mint pus-, pusm- és pusmelapt-, továbbá sar-, 
sarm- és sarmelayt-, állanak egymáshoz sau, saum- és saumtlayt-
is. saum- (P.: savm-J «szaporodik)) a sau, savu (P. : sau, sav, savu), 
«sok»-tói való denominalis képzés. Ettől a éaum-tól aztán előbb 
*saumel- flSzaporít» képződött; s ennek reflexivuma megvan 
saumelayt- (P.: sarmelayt-), «szaporodik» igében. Példák: M. 24, 
12: i lül saumaná jipalt sau köles erp poli «ós a rossznak megsoka-
sodása után sok embernek szeretete meghűlő || M. 13, 12: kon 
on$i, tonkarne mikti i saumelayti «a kinek van, annak adatik és 
bővelkedik)). | Mt. 25, 29 : sokin ospkarne mikti, i saumelayti ((min
denkinek, a kinek van, adatik és megszaporíttatik)). 

4. Talán nem nagy merészség tőlem, ha az adottak analógi
ájára magyarázom ezt is : vismel- (P.: vitmel-) «ő képmutató)). 
Tőszónak a ves (P. i s : ves), «arcz» szót veszem. Azon, hogy ves 
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e-vel való, vismel- (P.: vitmel-) meg i (i)-vel, alig akadhat fenn, a 
ki tudja, milyen gyakran váltakozik egymással a vogK.-ban e, i és 
i: menmen (M. 8, 29 és 9, 27.) és minmin (M. 20, 30 és 31.) (P . : 
minmen) «kettőnket*); es (P. is), «árnyék»; stb. ves-ből képződött 
aztán *viém- «kép látszik», és ettől való vismel- «(képet mutat), ő 
képmutató)), ves és vismel- tehát úgy állanak egymáshoz, mint pus 
és pusmel-, sar és sarmel-, sau és *saumel-. Példák: M. 6, 2 : i tont, 
kun migen torim mos, us vismelen nánküentel, kumle vismelapet 
varat sinagoget keurt i paul-kdnt, istop esginkujt tan kolesetne «és 
azért, ha isten miatt adsz, ne czégéreskedjél magaddal, mint a 
képmutatók teszik a zsinagógákban és a falu terén, hogy meg
dicsértessenek az emberektől)). | M. 7, 5 : vismelap «képmutató*, f 
M. 23, 12: vismelapkar «képmutató». | M. 6, 5. 16; 15, 7 ; 16, 3 : 
vismelapet «képmutatók». 

5. Egészen úgy, mint éarm- és sarmlayt- egy jelentésűek, úgy 
agt- (P. is: agt-) és agtlayt- (P. is : agtlayt-) mind a kettő azt 
jelenti: «hisz». agt- «hisz»-től való *agtl-, «hivésre bír», és ettől 
agtlayt- «(hivésre bíródik), hisz». De ez az -l akár frequ. képző is 
lehet. Példák: M. 8, 13: kumle nag agtsen, ton kojtel jimte nagnane 
«a hogy hittél, úgy legyen neked». | M. 9, 28; 21, 25. 32; 24, 23 ; 
stb. || M. 9, 28: agtlaytind, isto am va on$am tetme varuyví ((hiszi
tek-e, hogy van erőm ezeket megtenni ?» 

6. tel- (P. i s : tel-), «születik, teremő és teli (P.: tel-, teli- !)> 
tel- (P. i s : tel-), teli- (P.: telt-), «szül, teremt». A példák világossá 
fogják tenni, hogy a «születik, terem» jelentésű intransitivum 
mindig Z-en végződik, a hosszú ll-en végződő alakok pedig mindig 
transitivumok. Azon, hogy rövid l-re végződő transitivumokat is 
találni, nem ütközhetünk meg, ha tudjuk, hogy a vogK. a hosszú 
consonansokat meg szereti röviditeni (v. ö. pl. vogB. nalala, 
«nyolcz» és vogK. nolou). teli helyett Ahlqvistnál egyszer ezt is 
találjuk: teli-; Popov Márkjában meg teli- van egyszer (4, 2 8 : 
teliitci). De ez az utóbbi alak hibának látszik; s talán tellitá olva
sandó helyette. Már Hunfalvy is erre javította a textusban: telitá; 
s csak lent a lap szélén jegyzi fel az eredetit. Egyébiránt feltűnő 
mind a két l-vel való alak. Talán telt- kell helyettük. Tekintetbe 
veendő legalább, hogy az Ahlqvistnál levő egyetlen teli- helyett 
csakugyan ezt találjuk Popovnál: telt-, a mi egyezik a vogB. telt-vei, 
a mely ugyanazt jelenti. A P. Mr.-jában levő teli pedig már az i 
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miatt is hibának látszik. Ezekre a felcserélesekre az orosz írás ad
hatott okot. Nem kell talán említenem, hogy a transitiv alakok 
végén levő hosszú U-t a tővégi l-böl meg a causativ Z-ből tartom 
Összevontnak. Példák: a) az intransitív tel-re: tont sokin jomas 
jivnel teli jomas urley, os lül jivnel teli lül urley «azért minden jó 
fától jó gyümölcs terem, de rossz fától rossz gyümölcs terem». | 
M. 13, 32: teli «megnő». | M. 2, 1 : teles «született». | M. 2, 4 ; 26, 
2 4 ; é s M r . 1 3 , 2 1 : teluyv «születni*. | Mt. 1, 1 és 18: telim-aé 
<iszületés». | Mr. 10, 6: telim-dst w(teremtetésben), teremtésben*). | 
M. 14, 6 : telim-kodel «születés napja». | Mr. 6, 21 : telim-kodeletdt 
«születése napján». | Mt. 13 ,54 : telim-matáne «(születésföldjére) 
szülő földjére» | Mt. 13, 57 : telim-matat «szülő földjén»| Mt. 13, 6 : 
telimát «növése». | Mt. 2, 2; és Mr. 11, 13: telim «a ki született, a 
mi nőtt». | Mt. 13, 32 ; és Mr. 4, 32 : telna-karnel «növevénytől»; — 
b) a transitiv teli-, tel-, tett-ve; Mr. 4, 28: vojlen ma tellita elolt 
nari «mert a föld előbb füvet terern». | M. 3, 10; 7, 19: tellap «a 
mi (vmit) terem» | M. 13, 8: tokár pdtes jomas ma tármilne, i teles 
oslim «némelyik jó földre esett és gyümölcsöt termett)* | Mt. 7, 18: 
telayv »(vmit) teremni». | Mt. 19, 4: án mos nan at lountalildn (!), 
isto elolt elimkolesme tettamkar kumme i neme joltes tinme ? ((mind
eddig nem olvastátok (!), hogy a teremtő kezdetben férfiúnak és 
nőnek teremtette az embert ?» 

7.tipgel- (P.: tepgel-, tipgel-), «tévelyeg»; tiplr (P.: tepl-J, 
«megkísért (vkit), botránkoztat, háborgat, megfog (beszédjében 
vkit))), és tiplayt- (P.: teplayt-), «eltéved, megbotránkozik)). Az 
egyszerű *tip- ige nincs meg a vogK.-ban ; de megvan a vogB.-ban, 
a hol tip-nek hangzik s annyit jelent mint: «megtéved» (1. Budenz, 
MUgSz. 217. 1.). Ettől származik egyrészt tipgel- «tévelyeg», más
részt a causativ tipl-, a mely, ha reflexivumát, a tiplayt- igét 
tekintjük, annyit is tehet mint: «teveszt». De ebben a jelentésben 
nem fordul elő. Valóban használatos jelentései pedig oly eltérők 
ettől a deducált jelentéstől, hogy talán nem lesz szükségtelen azok 
összeférhetését egy kissé megvilágosítanom. «Megkísérteni vkit» 
így magyarázható : «vkinek (erkölcsi) tévedésbe ejtését megpró
bálni, vkit megtéveszteni akarni». Hogy a botránkoztatás fogalma 
is összefér a «megtévesztési)-ével, legjobb bizonyítékát nyeri 
abban, hogy tiplayt- azt is jelenti: «eltéved)), meg azt is : ((megbot
ránkozik)). «Botránkoztatni» egyébiránt egyrészt annyi mint: 
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«vkit megkísértessél (erkölcsi tévedésbe ejteni akarással) bosszan
tania; másrészt annyi mint: «vkit azzal bosszantani, hogy erköl
csi tévedést láttatunk vele (botránkozást okozni)». Mind a kettő 
tehát annyi mint: ((tévedéssel illetni». Hogy a «botránkoztatás*) 
fogalma könnyen fejlődhetik ki a «roszszá tevés»-nek (s így még 
jobban visszamenve az «erkölcsi megtévesztés»-nek) fogalmából, 
arra jó példa a német drgern, a mely ma közönségesen annyi mint 
((bosszantani, botránkoztatni)); de régi és eredeti jelentése: «rosz-
szabbítanit) (az arg «igen rossz» szótól). (L. Grimm, Deutsches 
Wörterbuch.) A «háborgatás)) sem ellenkezik a «tévesztés« fogal
mával. «Vkit háborgatni annyi mint: «okozni, hogy valaki foglal
kozásától (rövidebb v. hosszabb időre) eltereltessék (pl. beszéd, 
faggatás, stb. által)». És ha a tipl- igét még a (((beszédjében való) 
megfogás» értelmében is találjuk, az sem okozhat nagy nehézséget. 
«Vkit beszédjében megfogni)) a. m. «vkit furfangos kérdések s más 
efféle által olyan nyilatkozatra bírni, a mely az illetőre nézve hiba, 
tévedés volt, mert kárát okozzaw; röviden tehát a. m. ((tévedésbe 
ejteni». 

Következzenek már most a példák : a) iipgel-re: M. 22, 29 : 
Jisus tanane pari laves : tipgelind, kuorin i torim lavim-dsne kastal 
«Jézus azt felelte nekik: tévelyegtek, mert az írá&t és isten paran
csolatát nem ismeritek)) | Mr. 12, 24 és 27 : tipgelind ((tévelyeg
tek)). || b) tipl-re: Mt. 18, 6 : os kon típlitd dkükarme te viskaretnel, 
anim suspetnel, tonkarme jomasúuv ölni, kun «de a ki botránkoz
tatja egyiket ezen kicsinyek közül, a kik reám tekintenek, annak 
jobb volna, ha. .» | M. 22, 18: os Jisus, tan kajerdn kandim, laves: 
nar tiplildn anim, licemeret! a de Jézus, ismervén az ő álnokságu
kat, azt mondta: mit kisértgettek engem, képmutatók!)) | M. 26, 
10: narne tiplildn te neme í «minek háborgatjátok ezt a nőt?» | M. 
18, 7 : tipland-dcetnel «botránkoztatások miatt»..— tipland-dcetne 
flbotránkoztatásoknakö. — tipland-ds ((botránkoztatás)). | M. 22, 
15: tonsiuvt méneset Fariseit i latkatset matsir amelel tiplayv tdvdme 
lenkdn keurt «akkor elmentek a farizeusok és tanácskoztak, minő 
módon fogják meg szavaiban». — Egy ízben előfordul a tipl-nek 
egy frequentativuma is: tiptal- (P.: teplal), «kisért»: M. 19, 3 : i 

jomim tdu eltd-palne, Fariseit tiplalsdnel tdvdme, i latset tdvdne «és 
hozzá menvén, a farizeusok kisértették és azt mondták nekio. — 
Végre van tipl-nek egy reflexivuma : tiplayt- (P.: teplayt-) «téved, 

/ • 
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botránkozik*); és ettől való tiplaytal- (P.: teplaytal-) = *tiplayt-\-
tal, «a ki, a mi el nem tévedt». M. 18, 13: éagti tdu mosd árinuv 
ati-pU ontolsat ontolou típlayt alkarét mos «jobban örült rajta, mint 
a kilenczvenkilencz el nem tévedetten*). | M. 24,10: i tonsiuvtsau-
karét tiplaytat «és akkor sokan megbotránkoznak)). 

8. tu- (P. is tu-) flbemegyt), és tul- (P. i s : tul-), «befogad». 
Hogy egy «befogad» jelentésű ige csakugyan causativuma lehet 
egy «bemegy» jelentésűnek, azt nem kell külön bizonyítanom. 
Ezen két ige egybetartozása annál valószínűbbnek látszik, mert 
tu-, a mely pedig igen sokszor fordul elő, mindig azt jelenti: ('be
megy)), tul- pedig, a mellyel szintén sokszor találkozunk, mindig 
ezt: «befogad». Az az igen kevés példa, a hol némileg módosult 
jelentés áll előttünk, a következő: M. 8, 8: at jorelam, istop nag 
tusén am küalimne «nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj». 
(tehát «bejönni») | M. 12, 38: tonsiuvt dkü-materet nepek-kaspetnel 
i Fariseitnel, lekilne tum, lauset «akkor némelyek az írástudók és 
a farizeusok közül felelvén (a beszédbe bemenvén), azt mondták*). | 
M. 28, 15 : i tus ton ley Jud'eit kalne an mos «és a zsidók közé 
ment az a beszéd mind a mai napig». || M. 6, 13: i ul kdén manou 
kirdkne A és ne vigy minket a kísértetbe)) (tehát «bevisz»). — 
A közönséges jelentésre példák : 

a)íw-ra: M. 2, 11 : küdlne tum kotsdnel ea-püvme ((bemen
vén a házba megtalálták a gyermeket)). | M. 5, 20; 6, 6; 7, 2 1 ; 8, 
5 ; stb. — Szintén «bemegy» jelentésű a tu- igének wí-vel képzett 
frequentativuma: tujent- (P.: tujent- és tujant-): Mr. 10, 3 3 : man 
tujentou Ijerusalimne ((Jeruzsálembe megyünkw. | Mr. 7, 18: tujen-
tandkar «a mi bemegy».— Más származéka: tuttel- (P.: tutel-): 
M. 7, 13 : tuttelán marim avetnel«menjetek be a szoros kapukon».| 
Mr. 9, 25 : tuttelen «menj be». | Mr. 4, 19 : tuttelapkaret «a melyek 
bemennek"). 

b) tul-YQ,: Mr. 9, 37: kon túli dkü te vicetnel am namimnel, 
tonkar anim tiditd ; os kon anim tulitd, ati pil anim tulitd, os anim 
kietimkarme «a ki e kicsinyek közül egyet befogad az én nevem
ben, az engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad 
be, hanem azt, a ki engem küldött». | Mt. 18, 5 (kétszer): tulitd 
((befogadja*). | M. 10, 14; és Mr. 6,11 : tulgdn ((befogadja (őket)». | 
M. 6, 13: tulen «vigy (be)». (L. fent.) | Mt. 25, 45 és 43 : tulesldn 
«befogadtátok)). — Szintén «befogad* jelentésű a frequentativ 



KISEBB KÖZLÉSEK. 303 

képzésű tulil- (P. is : tulil-J: M. 10, 40 : nanin tulilapkar anim 
tulilitá; os anim tulilapkar anim kietimkarme tulilita «a ki titeket 
befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, 
a ki engem küldött» | Mt. 25, 38: tulileslou «befogadtuk)) | M. 25, 
36 : tulileslán «befogadtátok». | Mt. 10, 41 (kétszer): tulilapkar 
flbefogadó». 

Úgy tartom, eléggé világos, hogy tu- és tul- egybetar
tozható, természetesen csak úgy, ha van causatív -/, a melyre 
pedig kétségbe vonhatatlan példákat találtunk. De nem szabad 
figyelmen kivűl hagynunk, hogy hopy a tul-mok eddig más etymo-
logiája dívott (1. Budenz, MUgSz. 137, 1., hoz alatt). Van t. i. az 
osztB.-ban egy «hoz, visz, (ide) vezet» jelentésű tu- ige, a melynek 
frequentativuma tuvila- ugyanazt jelenti. S ez utóbbival könnyen 
egyeztethető a vogB. tul-, tuol-, «hoz (er bringt ins haus)» és a 
vogK. tul-. Kérdés már most, e két etymologia közül melyik valószí
nűbb. Látva, hogy tu- és tul- a befelé haladásnak speciális mo
mentumában egyeznek, hajlandó volnék a tul-i a vogK. tu-hoz 
kapcsolni. Figyelembe veendő az is, hogy, úgy látszik, a vogB. 
tü-, tuol-nnk is hasonló a jelentése a vogK. tul-éhoz: «hoz (er 
bringt ins haus)». 

9. ponsl-. Ennek csak egy példája van: M. 7, 28: ponslesan 
t'e lénket (P.: ponslesan tá Xanyet), «elvégezte ezeket a beszédeket*). 
Ez a, ponsl- egy pons- igétől származik, a melynek vogB. megfele
lőjéül Hunfalvy NyK. IX, 168. ezt hozza fel: «panéém befejeződöm»; 
ezen ige vogB. causativumáúl pedig ugyanott ezt említi: npanitém 
befejezek, végzekw; és ezzel apanStem-Y&l egynek tarthatjuk talán 
azt a panstém igét is, a melyet Hunf. ugyanazon a lapon, de más 
ige alatt hoz fel a vogB.-ból «nemzek» jelentéssel. 

A vogK. pons-ot «végez, érik» jelentéssel említi H. a NyK. 
X, 312. 1.; de csak egy példáját idézi; s ebből csak az «érik» 
jelentés vonható le. De ezen kivűl előfordul a pons- ige még két
szer : egyszer csak Ahlqvist recensiójában, egyszer meg A.-nál és 
Popovnál közösen. 

A példák : a) Mr. 5, 29 : ponses táu kelp-nignöi-ácá (P.: ponses 
tan kelp migne [nigne] asá) ((befejeződött v. megszűnt az ő vér
folyása [tkp. vérmutatkozása])). — 6̂  Mr. 4, 29: ponsi urle%(P. is 
így). Károli G. ugyanezt így mondja:«a' gabonának gyöm öltse meg
mutatja magát». De jobb lesz Hunfalvy P. fordítását elfogadnunk: 
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«érik a' gyümölcs»; csak az «érik» helyett lehetne inkább azt mon
dani : «megérik», a mennyiben ez jobban egyezik a vogB. pans-nak 
és a vogK. poné- másik két példájának perfectiv jelentésével. 
A pons- ige «megérik« jelentésére nézve tekintetbe vehető, hogy 
Hunf. az osztB.-ból is említ egy «érik» jelentésű pons- igét (NyK. 
XI.). Ugyanitt említi a vog.-ból ezt: npans-uhv, pans-ungve érni, 
főlni». Arra nézve, hogy egynek tartandó-e az «érik, fől» jelentésű 
pans- a ((befejeződik)) jelentésűpans-\a\, figyelembe vehető a német 
gar, a mely eredeti «bereit, fertig, ganz» stb. jelentése mellett ma 
igen közönségesen azt is jelenti: «fertig gekocht» (Grimm, Deutsch. 
Wörterbuch). 

c) Mr. 4, 39 : jal-ponsiltestá votme, i lattes sarisne : shal, pon-
sm. Károli G. ezt így adja: «megdorgálá a' szelet, és monda a'ten
gernek : Hallgass, némulj meg!» De a vogul szöveget híven így kell 
fordítani: ((megszűntette a szelet és (azt) mondta a tengernek: 
szűnjél meg (t. i. háborogni))). Az oroszban így van: «megtiltott 
(aanpeTHJiT)) a szélnek» és «állj el, szűnjél meg (nepecTaHi>)». 

d) Egynek tartható talán a, pons- igével egy pos- ige is, a mely 
csak M. 27, 31-ben található : possünel. A szó alakjabeli külömbség 
legalább nem okozhat nehézséget: possünel úgy áll a ponsi-hoz, 
mint kassünel «írták» (M. 27, 37.) a kansi- «ír»-hoz, (M. 2, 5.). Az 
egész mondat így hangzik : kun possünel nartelam tavamé (P.: /un 
nartelam possánel tavamé), Kár.G. szerint: «mikor eléggé tsúfolták 
volna«. Hunf. apói- igét a magy «csúfol» igével magyarázza, de 
kérdő jelt tesz a fordítás mellé. Összefüggésbe hozza továbbá a 
posil- (A.: posil-J «hajt» igével. Az egész mondatot pedig így for
dítja: «midőn megcsúfolták őtet» (NyK. IX. Szótár, 169.1.). A nar-
telam-ot nem fordítja és pontokat tesz helyébe. A szótárnak azon 
a helyén, a hol a nartel-t külön említi, szintén nem kiséri ezt a 
szót fordítással, hanem kérdő jelt tesz melléje. En hajlandó vagyok 
az egészet így fordítani: «midőn őt csúfolva végeztek (véget értek)», 
a nartel-nek adván a «csúfol» jelentést; v. ö. osztB. (Ahlq.) navrl-
flverláumden, schmáhen». A pons- igében tehát ki van fejezve az 
«eléggé» határozó, vagy az orosz Hapyrajincb-beli Ha praefixumnak 
szintilyen értéke. 

De a p>ons- ige ponsl- causativumán kivűl találni még három 
igét, a melyek több-kevesebb valószínűséggel szintén apcms-igénk 
causativumainak tekinthetők. Ilyen először a ponst- ige, a mely a 
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causativumok közönséges képzőjével, í-vel van képezve; ilyen 
továbbá ponsilt-, a melynek-It a caus. képzője; s ilyen végre postl-, 
a mely, ha igazán származéka a mi pons- igénknek, egy nem igen 
használatos, de azért lehetséges caus. tl-vel van képezve. Lássuk 
ezeket az igéket egyenkint. 

a) ponSt-v&gypoSt', Közönséges jelentése «nemz»; ezen kivűl 
egyszer a. m. «szül»; s egy ízben egyszerűen csak azt jelenti: «csi-
nál» ebben a kifejezésben: mir-ponstapet «béke-csinálók», a mit 
Hunf. így fordít: «béke nemzőjiw, a mi szintén lehetséges. Ha ezt 
a, ponst- igét a pons-től származtatjuk, a «csinál» jelentést kell ere
detibbnek t.-irtanunk, a mely egy még régibb a megcsinál, elvégez» 
jelentésre vezetendő vissza. Példák: M. 1, 2—16 (sokszor): pons-
testei «nemzette» | M. 5, 9 : mir-ponstapet (P.: mir ponstapet). Kár. 
G. ezt így mondja: «a' békességre igyekezők)); Hunf. meg így for
dítja : «a' béke nemzőji». Én legalkalmasabbnak tartom ennek egy 
oly fordítását, a mely a finn új-testamentomnak illető helyével 
is egyezik : rauhan tekiját (béke-csinálók); egyébiránt az oroszban: 
Miipo-TBopin,? = békecsinálók, -szerzők. M. 11, 11 : net postamka-
retnel (P. : net ponstam yaretnel) «az asszonyok szülöttei közül». 

2. ponsilt-. Egyetlen példája: Mr. 4, 39 : jalponsiltestá votme, 
i lattes sariéne : sital, ponsen (lásd fent); i tauventes vot, i jimtes 
jani tauvet ((lecsendesedett a szél és lett nagy csendesség)). A jal-
ponsilt legalább nem igen látszik elválaszthatónak a néhány szóval 
később következő pons-tól. 

3. postl-. Hunf. ezt a szót NyK. IX, 169. így értelmezi: «el-
törleni, elrontani, felforgatni)); X, 313. így: «törleni, rontani 
rövidíteni)). Amott tehát csupa perfectiv jelentést ad; utóbb meg 
csupán durativ értelmezéseket. Látni fogjuk, hogy ezen ige előfor
dulásának helyeire legjobban illik a perfectiv jelentés. Egyszer
smind pedig mindenütt applicálható a ((megszüntető jelentós, a 
mely synonymuma a «befejez »-nek. Példái: Mr. 13, 20: kun bi... 
at postlescin ton kodelet (P.: yun bi... at postlesán ton %otelit), Kár. 
G.: «ha meg nem rövidítette volna azokat a' napokat». Mi talán 
így mondhatnók: «ha meg nem szüntette volna azokat a napokat, 
ha végüket nem szakasztotta volna azoknak a napoknak». j Mr. 
13, 20 (a vers végén): postlescin ton kodelet (P.: postlesán ton %ote-
lit), Kár. G.: ((megrövidítette azokat a' napokat)), mi inkább: 
((megszüntette azokat a napokat)). | M. 5, 17 (Popov): am jejsem 

NYELVTUD. KOZIBMKUYEK. XIX. •*« 
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postlayv zakón amne najtet; am postlayv atjejsem, Kár. G.: «jöttem 
a' törvénynek és prófétáknak eltörlésekre. Nem jöttem hogy el
töröljem)); és mi inkább így mondhatnók: <»én jöttem megszüntetni 
a törvényt vagy a prófétákat; én megszüntetni nem jöttem». 

Itt megemlíthető, hogy Popovnál egy helyen (Mt. 3, 9.) 
pellayv áll a közönséges yeltayv, «változtatni)) helyett, a melyet 
azonban csak egyszeri előfordulásánál fogva Hunfalvy már a tex
tusban peltayv-ia, változtatott; s csak lent a lap szélén jegyzi meg, 
mi áll az eredetiben. Nem lehetetlen ugyan, hogy csakugyan sajtó
hibával van dolgunk; (Ahlqvistnál az illető helyen peltayv áll). De 
megvan annak is a lehetősége, hogy peU- úgy áll pelt- mellett, 
mint telt- mellett teli-; pel't- úgyis egy *pel-, «változik» ige causa-
tivumának tekinthető. 

Megemlítem végre azt is, hogy Hunfalvy a NyK. IX. köteté
ben levő vogK. szótárának 54. lapján ehal alatt a következő vogB. 
igéket idézi: «kali hasad, kalilém hasítok». E szerint a vogB.-ban 
is volna causativ -l! 

Ha visszapillantunk a felsorolt causativumok képzésére, a 
következőket vehetjük észre: 

1. A causativ l vagy közvetlenül jár az igének rövidebb, azaz 
a tővégi rövid vocalis nélkül való tövéhez, vagy pedig el alakban; 
és pedig úgy, hogy néha egy és ugyanazon ige a képzésnek mind a 
két módját is feltünteti. Látván, hogy az említett e el is maradhat, 
alig tarthatjuk azt másnak, mint az igető rövid végvocalisának. 
(puimel-, sarmel- [sarmelayt- és sarmlayt-], saumelayt- [de sau-
maná], vismel-, agtlayt-, tipl-, tul-, teli- [tel- és tel'l-J, ponél-
éspelí-.) 

2. Ha egy Z-végű causativumtól új szó származik, az új képző 
előtt (tulil- kivételével) mindig a vocalis áll : a) frequentativ Z-vel: 
tiplal-; de tulil-. — b) momentán pí-vel: pusmelapt-; — c) reflexív 
yt-wel: pusmelayt-, sarmelayt- vagy sarmlayt-, saumelayt-, agtlayt-, 
tiplayt-; — d) az infinitivus yv képzőjével: tiplayv, telayv (de te-
luyv az intransitiv tel-től), és pellayv-; — e) na deverbalis nomen-
képzővel: tiplaná (de telnd az intransitiv tel-től); — f) p dever
balis nomenképzővel: vismelap, tellap; —g) m deverbalis nomen 
képzővel: pusmelam, teüam (de telim az intransitiv tel-től). 

VASVERŐ BAIMUND. 

Í 
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M o m e n t á n -p a finn n y e l v b e n . A momentán -p (b) 
igeképzőnek nyomát találjuk még a finnben is a reflexív <.U kép
zőnek bővebb -pu (-bu) társában, s valószínűleg az <ut (<utta) 
<jausativ képzőben is (lásd: Ugor Alaktan, 67.1.). 

Egy ilyen nyomot sejtetnek velünk továbbá egyes -pea 
(*-beda) végű névszók (melléknevek). Az -ea, -ed végű melléknevek 
tudvalevőleg eredetibb *-eda, *-edd alakúakra vihetők vissza, me
lyekben a -da, -da nomen verbale (n. agentis) képző. Föl is tüntetik 
még az eredetibb alakot egyes finn dialectusok és rokon nyelvek, pl. 

finnS. heled = finnE. heleda | finnS. korkea = finnVp. kor-
ged | 8. lapia = Vp. labid | S. oikea =s finnVp. oiged, E. oige, gen. 
oigeda (mordE. viede, mordM. vidd, vide) | .8. sakea = E. sageda-ste 
(lpF. suokkad) | S. valkea = Vp. valged (lpF. vielgad) | S. selked = 
finnL. seld (IpS. ccilget) | S. rohkea = lpF. roakkad \ S. hdped = 
IpE. capped (MUgSz. 350. 1.) | S. pimed = Vp. pimed, L. pimá 
(zürj, pemid) \ finnS. kalpea = zürj. keüd. — A lapp nyelvből 
magából álljanak itt a következők: lpF. cappad, IpS. cappet, IpE. 
capped = f. hdped \ lpF. vielgad, S. veiket — f. valkea \ lpF. sdlgad, 
IpS. cdlget = f. selked \ lpF. suokkad, IpS. suoket = f. sakea. — 
Egészen világos a -t?a képző functiója a következő példákban: IpS. 
cafce- helyet engedni: ca&eí szerény | IpS. /ctfte fényleni: fciA;ec? 
fényes. 

E szerint a f. valkea, selked, sakea stb. alakok eredeti *val-
geda, selgedd, sageda helyett valók, melyek nomen verbale alak
juknál fogva (-da) *valge-, *selge-, *sage- igetőkre utalnak (v. ö. 
MUgSz.). — Következőleg effélék, mint: vilped, hemped, kalpea, 
lemped szintén eredeti *vilpe-, *hempe-, *kalpe-, *lempe- igetőkre 
utalnak. Szembetűnő ezeknek -pe végzetük, mely képzőnek mutat
kozik, s első tekintetre az ugor momentán (intensiv) -p (b) ige
képzőre emlékeztet. 

A következőkben megkísértem a -pea, -ped végű nomen 
verbale alakokat igékre visszavezetni, s a bennök rejlő ugor -p 
momentán igeképzőt kimutatni. 

1. suopa (*suobeda) wohlwollend, mild. — Nomen verbale 
alakjánál fogva (-da) eredeti suope (*suobe-) igére utal, mely a 
finnS. suo- «gönnen» igéhez csatlakozik. — finnE. sövi- gönnen, 
wünschen (UgAl. 95. 1.). 
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2. soipea (*soibeda) enyhe, langyos. —V. ö. f. suoja langyos,, 
lágymeleg; enyhe idő (finnE. söja, sója warm, wárme). 

Első tekintetre hajlandók vagyunk a suopea és soipea nomen 
verbalékat egynek tartani, a mi épen nem volna lehetetlen; de 
mégis a jelentés finomabb árnyéklata jobban illik a suoja-böl ki
fejthető *suo- igéhez. Külömben Budenz a két igét azonosnak 
tartja. MügSz. 188. 1. 

3. lempeá (*lembedii) kegyes, szende. — V. ö. leimu flamme, 
láng; leimu- lángolni; leimaa- lángolni, lobogni, villámlani; lei-
mahta- megvillanni, föllángolni; lemahta- id. A föltételes *lembe-
igető lem- (*leme-) alapigére utal, melyet világosan meg is találunk 
a leimu és lemahta- alakokban. Maga a lem- v. lem- eredetibb 
lei-m-, loi-m- (nom. verb. loimu) helyett való az ugor lBg- «splen-
dere, lucerew alapigétől, intensiv értékű -m képzővel (MUgSz. 
680.1.) 

4. leppeá- (*leppedá) kegyes, szelíd, szende. — V. ö. lempea. 
5. vilpea (*vilbedd) hűvös, fsiss. — V. ö. f. vilu hideg, fagy; 

a fölvehető *vilbe- igető vil- (*vile-) alapigére utal («hűlni, fagyni»), 
mely megvan a vilu, nomen actionis alakú (<.u) névszóban. 

6. hempeá (*hembeda) puha, érzékeny, kényes, kéjes. —V. ö. 
f. hento- vékony, gyenge, hajlítható; lágyszívű, szelíd; — hento- v. 
hentoa- rávehetni magát vmire. — A fölvehető hembe- igető *hem-
(*heme-), talán «hajlani» jelentésű alapigére utal, melyet a finn 
hento-ban vélek föltalálni. Nézetem szerint t. i. hento nomen ver-
bale egy henta- v. henda- (e h. hemda-) igétől, s ez az ige -da kép
zővel volna. 

7. kalpea (*kalbeda) halvány, sápadt. — V. ö. zürj. kelid 
paliidus és m. halovány; v. ö. MUgSz. 105. 106. 1. az ugor KgL-
«lux, lucerew alapszónak egyéb kimutatását. A finn (kalbeda) tehát 
így taglalódik: kal-be-da, eredeti jelentése «albus, albicans». 

Kevesebb bizonyossággal fejthetők meg a következők : 
8. lappea (Happeda) lapos (latus et planus); v. ö. lappá la

mella latior; lappio flache seite; lappi id. | finnE. lapp flach; lappa-
fiach machen; — lába flache || cserM. lapa pálma manus || mord. 
lába: kád-lapa handfláche. — A MUgSz. hangerősbüléssel *lape-da 
helyett valónak magyarázza. Azomban nem lehetetlen, hogy már a 
momentán -p is benne rejlik (v. ö. E. lába) s hogy a fölvehető 
*lappe- igető lap- v. labe- alapszóra utal, melyet a magy. lapály, 
lapít-, lapul- alakokban is fölismerhetünk. 
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9. suppea (*suppeda) compressus, coarctatus, angustus; 
suppu: on supusa est coarctatus. A MUgSz. itt is hangerösbülést 
lát. A finn mppu nom. actionis (<.%), s így a *suppe- igető sup-
(*sube-) alapigére utalhat. 

10. sipped (*sippedd) serény, gyors, fürge. — V. ö. f. sipaa-
hirtelen mozdulatot tenni, surranni; sipaise- mom.; sivahta- id. — 
A sippea-nek változata, s helyett ft-val: hipped (*hippedd) fürge, 
eleven. 

Szintígy fejthető ki az ugor -m momentán (intensiv) igeképző 
egyes -mea (-meda) végű névszókból: 

1. tyrmed rigidus, vix flebilis. — V. ö. f. tyrettd- sistere, 
cohibere (fluxum sarjgumis), impedire (cursum); tyrey-, tyrehty-
sisti, cohiberi, cessare (a fluxu); 1. MUgSz. 249. (m. dermed-). 

2. pehmed mollis; ebből *pegmedd, ug. psg- (pag-) alapigétől; 
1. MUgSz. 447. 

3. pimed obscurus, tenebrosus = zürj. pemld, votj. pejmit, 
penmit id. A votj. penmit és pejmit eredetibb pelmit-re utal, s így a 
f. pimedd lehet e h. való : *pilmedd; az ebbeli pil- pedig f. piile-
(píle-) se occultare igéhez fogható; 1. MUgSz. 500. 

4. hirved- horrendus, atrox, dirus; — f. hirvi- horrere ; hirmu 
terror, horror || osztB. serim- sich verwundern, staunen (*hir-me-: 
ser-mi) || cser. ser- irasci (v. ö. magy. ször-nyű és szer e-t). MUgSz. 
313. 1. 

5. röhmed- nehézkes, ügyetlen; —f. röhöttd- nyújtózkodni, 
heverni || zürj. ram still, ruhig || osztB. rom id.; — *rög-me-dd ; 
v. ö. magy. renyhe: *rehtiye; MUgSz. 655. 1. 

6. virmed tüzes, fürge, gyors; — f. vired élénk, fürge; virked 
(virgedd) id. — vire-, virge- e h. vigre- alapigétől; MUgSz. 853. 1. 

STEUER J. 




