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Karagöz. 

II. 

Urusma ojunu. 

Ha^ejvat (bir gazel söjlijerek cékma baslar ve gazel bittikte ,of haj 1 
hakk, mesiret gjahi ussaka bunun gibi mekjan olmaz' bejtini ve 
,elijüzüjunmus' fékralaréné söjler vefékranén sonunda makamle): 
Jar bana, bir ejlen^eli jar jar jar, jar bana bir ejlen^eli jar jar 
jar (derken Karagöz gelerek bir görültüjle Hajejvaté döjmeje 
baslar). 

Ha3. aman aman aman Karagöz, aja'né öpejim, aman ne dir bu 
kézgénlék? (derken Hag. giderj. 

Kar. brrre . . . beni bilmez, kendisini asla ve kata tanémaz, sajgéséz 
herif; — ne dir o, kapunun önüne gelmiésin, harmana pangar, haj 
bana pangar ,zr zr mr mr( (derken Hag. gelüp Kar. elile ,mr' 
derken Ha$. kacar); — amma pangar budalasé kerata ha, hic 
demek jok-mu-dur ki Karagöz ábefendi azgén-mé-dér dargén-mé-
dér,jorgun-mu-dur argén-mé-dér, jahod kendi kendini-mi sajékla-
jor, joksa bos keséden akce-mi ajéklajor (derken H. gelir). 

Ha3. a%sam serifler hajr olsun. 2 
K;ir. bu gün gidemedim. 

H-djy nereje ? 
Kar. ba%sés da*lan jere. 

Ha 5, ulan, ben sana ba%sés dedim-mi? 
Kar. ben-de sana hedije dedim-mi? (dija Hagejvata vurur). 

Hu 3. se/a geldin. 

Kar. evde unuttum. 
Ha3. neji? 
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162 KARAGÖZ, II. 

Kar. sopajé. 

Ha^. ulan, ben sana sopa dedim-mi? (der Karagöze vurur). 

Kar. ben-de sana celik-comak dedim-mi ? (der Ha$ejvata vurur). 

8 Ha^. aman efendim, her ne hal ise baséma bir fes alméstém-de ge-

lürken jorgunlék almák üzere Karagözüme ürajém demistim. 

Kar. ne japajém, fez aldésan ? 

Haj. ulan, öjle-mi derler ? 

Kar. ja nasé derler ? 

Haj. ulan, güle güle basénda paralansén', demek jok-mu? 

Kar. güle güle basénda paralansén. 

Haj. ha aferim, ste böjle demeli ja ; — derken efem, onun üzerine evde 

odún bitmis, bir az odún al dediler, odún kapuséna gidüp bes on 

ceki odún aldém. 

Kar. güle güle basénda paralansén. 

Ha^. ulan sus, bu fes dejl, odún aldém odún. 

Kar. güle güle basénda paralansén. 

4 Haj. ulan, basém gözüm jarélér. 

Kar. güle güle basénda paralansén. 

Ha^. ulan, öjle demezler. 

Kar. ne bilejirn ben, sen orettin. 

Ha^. ulan, o fese göre idi. 

Kar. ej ne dejem ? 

Haj. ,güle güle jak, otur-da külüne bak' demek jok-mu? 

Kar. jok jok var-mé? güle güle jak, otur-da külüne bak. 

Ha^. ha aferim, ste söjle s'ójle. 

Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak. 

Ha^. derken efendim, gecen günkü jamur, malümja, évin kiremitleri 

filan kérelméé, bütün jamur évin icine akmés ; bari bir iki dülger 

caréjém-da hem kiremitli hcm-de dajékék bazi jerlerini japtéra-

jém dedim; evi bi-güzelge tamir ettirdim. 

Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak. 

Ha^. ulan, bu ev jeni japtérdém da. 

Kar. güle güle jak, oturda külüne bak. 

Ha^. ulan, jazék dejl-mi ? 

Kar. güle güle jak, otur-da külüne bak. 



ÜRÜSMA OJÜNU. 163 

Ha j . öjle denmez ? 

Kar. ja nasé denir í 

Haj . ulan, oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle oturunuz,5 

icinde hié eksik olmajénéz' demek istemez-mi ? 
Kar. is . . is . . ister, sej oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle 

oturunuz, icinde hié eksik olmajénéz. 
Haj . sora bilader, borglunun biri Hagejvat zenginlemis, evi japtéri-

jor dejvp, pára alma gelür; bemm-de páram bitmis oldündan 

borglujle Vdz Váza gouga ederiz, sora dava edüp bizi hapésa 

atarlar. 
Kar. oh oh masalla pek memnun oldum, güle güle oturunuz, icinde 

hié eksik olmajénéz. 
Haj . aman bilader, hapésde-jim hapésde. 
Kar. oh oh masalla etc. 
Haj. bilader jazék dejl-mi ? 
Kar. oh oh masalla etc. 
Haj . ulan, öjle demezler. 
Kar. ja nasé derler, ne blejim ben, sen örettin. 

Haj . ulan, ben örettisem ev icün örettim; buna-da öjle-mi derler ? 
Kar. ne derler ? 
Haj . isalla efendim jakénda biri sebeb olur-da cékarér, siz merak 6 

etmejin, isalla ötekilerini-de éékarérlar. 
Kar. isalla efendim etc. 
Haj . ha ; — sora Karagöz nejse biz bununla ejige üraséréz, nejse bizi 

hapésdan cékarérlar • ben o sevingile kosa kosa eve gelürken férén-

génén biri féréndan ekmek cékarijormés agelejle kürejin sápé bi 

gözüme dokunup gözümün biri éékmaz-mé? 
Kar. isalla efendim jakénda biri sebeb olur-da cékarér, siz merak 

etmejin, isalla ötekini-de cékarérlar. 
Haj . ulan, göziim cékté. 
Kar. isalla efendim etc. 
Haj;, ulan, öteki-de-mi céksén ? 
Kar. isalla efendim etc. 
Haj . ulan ,isallá sifa bulursunuz, jakénda hié görmemise döner-

siniz' demek jok-mu-dur í 

11* 
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Kar. isalla sifa bulursunuz jakénda hic gormemise dönersiniz. 

Haíj. memnun olduni ejendim, memnun. 

Kar. ben-de majmun oldum efem, majmun. 

Ha5« ulan, majmun dejl, memnun. 

Kar. o ne demek ? 

Ha3- sevindim, hazz ettim demek. 

Kar. öjle de-seneja;— somun oldum, limon oldum dejüp durijorsun. 

i Ha5. haj terbijesiz haj, ulan seni validen terbije etmedi-mi ? 

Kar. etti. 

Ha3- böjle-mi terbije etti ? 

Kar. jö, gecen gün mutfakta idim bir jumurta iki-de limon sékép bir 

birine karéstérdé, sora baséma döküp güzelge beni bi terbijeledi. 

Ha5. haj megub kopek, haj. 

Kar. zérzob sen-sin. 

Ha3« lakin Karagöz bir iki gün-dür havalar-mé fena, joksa souk-mé 

aldém, basém pek aréjor, midemde-de bir fenalék var; aysam 

limonla kave kodum, hic ise jaramadé. 

Kar. aman Hajejvat, sana bir ilag salék verejim-de sunu jap, hic 

bisejin kalmaz. 

Ha3- ne o bakajém, Karagöz. 

Kar. sindi jirmi direm tayta kurusu hulasasé alérsén, alté mil-de 

sivri sinek gezintisi, dokuz arsén aré vézéltésé, oniki kirat giiver-

gin kanadé, jedi top sejtan akéntésé, iic denk Véli efendi cajéré, 

jetmis bes kantar dolab g ég értésé, jedi cekirdek pazar kajé, on üc 

fersa minare gölgesi, dokuz metró davul tozu, on bir giram ak 

deniz ruhu, jiiz on jedi okká langa marulu posasé, on üc düzüne 

marmara surubu. 

8 Ha3- Karagöz céldérdén mé? 

Kar. béldérgén sen-sin, sen dinné. 

Ha3- neji dinnejim ? söjlediklerin hep deli sacmasé. 

Kar. dinne-sene be, ben bu tertibi bas hekimden örendim. 

Ha3- söjle bakalém. 

Kar. sindi bu egalaré bir kave gezvesinde kajnadép kücük bir tayta 

havanda döersin, sora jetmis derege neft jané on dokuz kade 

gaz ja ile karéstérép öbür egalaré bunun icine kojup bidaha kajna-
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dérsén, ondan sora günde bir kávé kaséle birer batman jersin ; 

bisejin kalérsa, janéma gel, söjle bire bir dir. 

Ha3. ulan, sen pusulajé-mé sapéttén, ne japtén ? 

Kar. ha ha há,nef jáné kajnadérken üc kile-de kérem tartar, — cok 

báWma bázéné jértar, — korsan icine dá séfalé olur. 

Ha5. beni-de céldérdafíak. 

Kar. cildérma be. 

Ha3. ulan, söjledin ne ilaga benzer, ne lakérdéje. 

Kar. haj saskén kerata haj, ilagémé bejenmedin-mi f 

Ha5- Karagöz, sana bin kerre tembi% ederim, ne vakit bu delilikten 9 

vaz gecégen ? 

Kar. ulan, bu delilik-mi 2 

Ha3. delilik ja, baska ne olur ? sindi ejlengeji brakalém-da biraz-da 

isimizi düsünelim. 

Kar. ne isi ? 

Hasj. Karagöz, gel senlen bir sermaje düzelim. 

Kar. ben sermajeji buldum. 

Hag. aman Karagöz, nasé sermaje ? 

Kar. Hagejvat öjle sermaje ki hic olmaz. 

Ha3. kuzum Karagöz ne japijorsun, bakajém. 

Kar. ne japagam, bir máza actém. 

Ha3. eh? 

Kar. icine bes altéjüz tané tulum doldurdum. 

Ha5. bos tulum-mu ? 

Kar. dinne-sene. 

Ha3. eh? 

Kar. jaz geldl vakitte tulumlarén a1 zené acép icine sé$ak doldurijo-

rum, sora onlarén a'zéné kapajép késa saklijorum ; kés geldi-mi 

baska tulumlarén a'zéné acép icine souk ve jel doldurup annaré-da 

jaza saklijorum. 

HH3. Karagöz, bu olur sej-mé? 10 
Kar. neje olmaz ? 

Ha3. eh, onlaré ne japagán ? 

Kar. mesela késén camasércjélar camaséré jékarlar, beklerler ki gü-

nes acelsén-da camaséré kurutsunlar ; kés günü-de günes üc günde 
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dört günde bi parca ortalé ésédér, onun icün camasérlar gec ku-

rur;—gazetelerle ilan ettim ki camasér gélara camasér kurutmak 

icün ega satijorum, sindi camasérgélar beni örendiler, ne vakit 

camasér jékadélar-mi baiia gelijorlar, bi tulum ségak satijorum, 

gelüp camasérlaréné cabugagék kurutijorlar. 

Ha^. eh, jazénda ne japagán ? 

Kar. jazénda mesela bi takém jelken gemileri beklijorlar kijei céksén-

da gemiler islesin; sindi beni örendiler, ejer gemiji kaldérmak 

istijorlarsa, onnara-da bir tulum jel satijorum, onnar-da gidiip 

gemilerini kaldérijorlar. 

11 Ha3. Karagöz, bu söjlediklerini deli bile söjlemez b'r. . • 

Kar. Hagejvat su rujamé tabir et-sene. 

Ha^. ulan, bu ruja-mé idi ? 

Kar. aj sen gercekten-mi dinnijordun í 

Ha3. gercekten ja, lakin Karagöz deli-mi oldu deje ben-de sas-

méstém. 

Kar. haj zevzek kerata, haj. 

Ha3. Karagöz, sindi latajfén serasé dejl. 

Kar. olsa-da jesek. 

Haj. neji ? 

Kar. ste o kadajfé. 

Ha^. ulan, ben sana kadajf dedim-mi ? (dijerek Karagöze bir vurur). 

Kar. ben-de sana, tepsi böreji dedim mi? (dijerek o-da vurur). 

Ha3- aman Karagöz, sana burája geldimin sebebini söjlejejim-mi t 

Kar. söjle bakalém. 

laHaj. gecennerde hanja su aséklar mejdané jok-mu ? 

Kar. jok. 

Ha^. var a. 

Kar. ha var. 

Ha^. ste oradan gecijordum, su kasablarén karsuséndaki suara ka-

vesi var, orada bir gürültü patérté isittim ki deme gitsin. 

Kar. amma japtén Hagejvat ha. 

Haj. inán olsun böjle. 

Kar. e sora? 

Ha^. birde baktém ki ne bakarsén ? 
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Kar. bakar sen-sin kerata, á'zén topla. 

Ha3- bicok sajrlar oturméslar, sazlaré eüerine alméslar, hem cali-

jorlar hem-de söjlijorlar; bir hosuma gitti, bir hosuma gitti, bir 

hosuma gitti (dejerek Karagözün ejige jánéna jaklasér). 

Kar. kes kerata, burnuma-mé giregén ? vaj kerata vaj . . . bir hosuma 

gitti . . . bir hosuma gitti . . . o ne olajak o ? (dejerek Hagejvaté 

janéndan iter). 

Ha3- oragékta tam iki sat oturdum dinnedim, fakát táf bir jeri var, w 

aské-mé-dér né-dér, —bir sal asméslar, on tané Ura japéstérmés-

lar; önümüzdeki filan gége bir birile ve baska istijenlerle urusa-

gaklar, kim kirni alt édesek olursa, o sálé liralarlé-da o ala-

gakmés. 

Kar. deme be, vaj anagázéné salladéménén. 

Ha5- ne olijorsun Karagöz, gözlerini öjle fal tasé gibi neje actén ? 

Kar. on tané oski (Ura) bu be Hagejvat, nasé aémam ; — aman H. 

nasl etsek ageba. •• . 
Ha5- nasl edegéz, elimizden ne gelir ? bizde sajrlék jok ki gidelim 

biz-de urusalém; — nasé Karagöz, sen saz calmaséné bilirmisin ? 

Kar. kaz calmaséné-de bilirim, ördek calmaséné-de. 

Ha3. ulan, öjle.dejl, hané saz var-dér, eline alup-ta zémbére zémbéréi* 

zémbér-de zémbér deje calarlar, bunu bilirmisin? 

Kar. mis (misk) gibi. 

Ha3. é gazel okumaséné bilirmisin ? 

Kar. kazel kokmaséné-de bilirim. 

Ha3« ulan külhane, kazel kokmasé dejl, gazel okumaséné, sajr söjle-

mesina. 

Kar. pek alaséné japarém be. 

Ha3« e Karagöz söjle ingeden ingeje bir gezin bakajém. 

Kar. (ajakile javas javas gezme baslar). 

Ha3« ulan, öjle gezmek dejl. 

Kar. ja nasé gezmek ? 

Ha3. ulan, söjle cCz ile. 

Kar. (baslar azénéjere sürüp gezmé ve bir az böjle gezdikten sora) 

... ptüh ... ptüh ... ef a'zéma-da manda pisit bulasté. 

Ha5. ulan, öjle dejl. 
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Kar. ja nasé be ? 

15 Ha3. ganém s'ójle ,adam aman1 deje bi cék, bakajém. 

Kar. merdümenden jokaré-mé ? 

Hag. ulan, amma sersem-sin ha (makamile) ,adam aman aman aman' 

ste böjle bi sej. 

Kar. japarém be. 

Ha3. hajdé görejim seni. 

Kar. aman (deje báWér). 

Ha3. vallahi Karagbz isledi bana, bi paca da javas. 

Kar. (azagék javasca) aman. 

Haaj. biraz da. 

Kar. (azagék da javas) aman. 

Ha3- az da. 

Kar. (da javas) aman. 

Ha3. bipaca da. 

Kar. (az da javas) aman ... ppp . . . vaj kerata vaj, az da az da 

deje bana kücük dilimi jutturagakté. 

Ha3. sahi KaragÖz eji bilirmisin ? 

Kar alaséné bilirim be. 

Ha3- ej, da ne, hajdé gidelim urusalém, belki bagtéméza biz kazané-

réz-da su kokozlümtizla mangizlere konaréz, olmaz-mé? 

Kar. pek ala, olur. 

Ha3« hajdé, öjlejse gidelim. 

Kar. hajdé gidelim (der ikisi-de giderler). 

* 
* * 

16 (Sóra perdeden Hagejvatén cékté tara/a bir kávé resmi konup ve 

birde kávééi resmin janénda oturmakta bulunur ve bu türküjü 

gezajrin evleri alcagék evler, 

icinde oturur a'alar bejler, 

indirin perdeji, görmesün eller. 

(N.) gönülden-de jürük ata bindin-mi, 

deli gönül gostu jaré gördün-mü ? 
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gezajrin kapusu kapu-dér kapu, 

icinde oturur nemsenin topu, 

ganéma kjar ejledi gönülün oku. 

(N.) gönülden-de etc. 

Varén bakén alar, kulle tüter-mi ? 
kullenin icinde bülbül öter-mi ? 
benim sana hanem gügüm jeter-mi ? 

(N.) gönülden-de etc. 

okejarak sajrlar görünür; — sajrlerin birisi-de bir baska türkü 
okurken Karagözle Hagejvat gelür.) 

Kar. o söjledin jer burasé-mé? oh ellerindeki ne-dir? 

Ha5- aman Karagöz sus, biraz javas söjle, ste o dedim sajrler bun-n 
nar-dér, ste bunnarla urusagdn, görejim seni. 

Kar. brrr .., adam bunnaré ben bir jumruhte geberti veririm. 
Ha3. aman Karagöz, sen nasé urusma annadén ? 
Kar. vurusma nasl olur ? jumruk, tekme, samar ellezi. 

Ha5. aman Karagöz, sen demek bizi utandératfan ? 

Kar. neje be, nicün utandérajém f 

Haaj. Karagöz öjle urusma dejl, gazelilen urusma. 
Kar. a budala kerata, bunu demin nicün söjlemedin, ben evden bir 

paca kazel alajdém. 

Ha3. hala annamadé, ejva sindik nasl edelim ? sindi bizi rezil 
edegekler. 

Kar. nicün be í ulan, bu amma taf herif be. 

Hag. Karagöz, sindik onnar bir türkü gibi bejt okurlar sen-de ona 
karsélék vermeli. 

Kar. söjlede-sene, kazel urusmak, zembil urusmak ne bicim la
kérdé bu ? 

Ha3» e nasé, sen-de japa bilegen-mi, joksa dönelim-mi ? 

Kar. ne var onujapm%$ak, öhö . . . öhö .. .ja ne sandén — ejjj... sajr-18 

ler ben-ki Karagöz-üm sizinlen urusma geldim, söjlejin bakajém. 

Ha^. (javasca sesle) aferim Karagöz be, ödüm patlijordu. 
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Kar. brrr ... ben öjle sejlerden korkarméjém be ? 

Ha3. ha bakajém ha, aferim Karagöz. 

Sajrler: bujrunuz suraja, safa geldiniz, hos geldiniz ; (kavefiije) ká

vééi ! bir sekerli, bir-de kesme. 

Kav. sekerli bir asma alté, kesme bir kapu dibi (deje bar ér). 

Kar. (kavegije) javas, kulamén záré pátiadé, Vazéné sujoltfuboru-

sujle-mi deldirdin ? 

Kav. e kirk jéllek adeti sindi burdan kaidéra?,az-méí (dejüp kávé-

nin icinden ,kav eléri aV deje bir ses isidilir; — kávegi gidüp 

káveji getürür Karagözle Hagejvat kaveleri icerler.) 

19 Sajrlerin biri: ej Karagöz bizimle urusmá-mi geldin ? 

Kar. ne sandén ja, benim gibi bir ac gözlü dururken bu mangizlerin 

burada japésép kalmasé neje eji ? 

Sajr. e öjlejse bujrunuz, sojlejiniz-de dinnejelim. 

Kar. jok, siz söjlejiniz-de ben-de karséléné söjlejejim. 

Ha3. aferim Karagöz aferim ha, seni görejim. 

Kar. brrr . . . ben kim-im be 2 

Sajr. öjlejse dinnejiniz (dejüp bnnnaré söjler). 

Sajr. Gel zeük idelim bir gége mahfige Bebekte, 

bir gjam alalém bizde murád üzre felekte ; 

Kar. Gel cergeje sejr ejle kuklajéfelekte, 
hem sana hedije virejim bir kél elekte. 

20 Sajr. Kél serbeti vaslénla nola hastane timar 

kalsén-mé ageb böjlege üftade dösekte ; 

Kar. Serbetcilerin kjasesini calmés idim ben, 

kaldém tutulup hajié zaman bende kürekte. 

Sajr. Hep oldu heba bunge benim gajretü sajim, 

raym ejlemedi bizlere ol sim bilek-te ; 

Kar. Ézgara mása japmak ile gecti zamaném, 

bir pára jerini tutmadé cektijim emek-te. 

Sajr. Ussaké savar vadile a'usuma gelmez, 

akrané bulunmaz anin üftadelikte; 

Kar. Bana jetisir bir kába hasér dahi olsa, 
jatté1 éné isittin-mi cingjanenin dösekte ? 
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Sajr. Bir mislini görmüs dejil insan ü beser, 
belki bulunur husnile akrané melekte; 

Kar. Jok-tur Hatfejvat gibi bir maskara adem, 
belki bulunur bakésé majmunu sebekte. 

Kar. nasé, masalla bana dejl-mi ? öhö ... öhö ... 
Ha5. aferim Karagöz aferim, bizi-de majmun japtén, amma zararjok. 
Kar. ben adamé majmun japarém, amma vezinli mevzunlu majmun 

japarém, brrr ... 
Ha5» ha Karagöziim ha. 
Sajlerin biri: bir da söjlijegém, dinné Karagöz, 
Kar. söjle, bakalém. 
Sajr. lakin eji davranmalé ha. 
Kar. sen-de bana kulaklaréné eji dik. 
Sajr. dinné. 
Sajr. Ejjamé sitada sohbeti helva gerek, 

nejű tamburü keman calpare canga gerek ; 
Kar. Cergesinde cingenenin her gége gouga gerek, 

sqfrasénda her gége bulgurléga corba gerek. 
Sajr. Ejlesün nazreji üftadegjani asikan, 

meglisi rindande elbet dilberi rana gerek ; 
Kar. Jaz günü saraja kalkar, cergede lazém bize 

Örz, cekic, ahen, kömür, zémba gerek. 
Sajr. Bir seker dohi giile gördüm leblerin manendi dir, 

musikile atélér ama biraz hülja gerek ; 
Kar. Bizde merkeb muteber-dir, hikmetin bilirmisin ? 

pejgir ala-dér, ama jürüjis jorga gerek. 
Sajr. Biz eji halva jedik seni hakk mübarek ejlesin, 

bir birinden sohbeti helva demek ala gerek ; 
Kar. Gelse ceri basédan, bize bir adem jeter, 

gümlenize ter tepeli majmun gibi salta gerek. 
Ha^. ha Karagöz ha, aferim sana be, mejer sende eji sajrlék-de 

varmés. 
Kar. ne sandén ja, da~ senin bilmedin bende neler var. 
Sajrlerin biri: e Karagöz, bisej dá söjlejejim, §evabini vére bilirsen 

,hogam-sénf deje eleni öpegém. 
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Kar. sojle söjle, hic durma, álén dedikce sojle, bende geváb hazér. 

Sajr. dinnejin. 

•24 Sajr. Eksik dejü insan olanén derdi serinden, 

mümkin-mi halas olmasé dünja kederinden ? 

Kar. Eksik-mi olur hérsézén zer kemerinden, 

ben hosnudum bizim olanén bu hünerinden. 

íSajr. Ko ben cekejim ask zingirini amma 

ja rabb hifz ejle bunun bes beterinden; 

Kar. Dün aysam ben bakkal ile laf ederken 

geldi a Ser de üc bes kellé pejniri jerinden. 

Sajr. Bir su%a gönül vermisidim, merhamet etmez, 

kurtaramadém jakamé o zalémén serrinden; 

Kar. Sahalajén ben salhaneje vardém, ona janarém, 

carpamadém bes on humbaré gijerinden. 

•25 Kar. nasé Hagejvat, eji söjlemedim-mi ? 

Hag. pek güzel Karagöz, pek giizel ha gajret, mangizlere konduk 

demek dir. 

Sajrlerin biri: benimle-de imtahan olurmusun : 

Kar. haj haj. 

Sajr. öjleise dinné. 

Kar. brrr ... ben öjle sejlerden korkarméjém be f kérelméé féndék 

gibi gevablar var hende. 

Sajr. gani dilden mail oldum kaslaré bir jaja ben, 

aldérdém aklémé bas-émdan gözleri elaja ben; 

Kar. gani dilden mail oldum gözleri lokmaja ben, 

a'zém burnum jandé ko sarkén corbaja ben. 

Sajr. Bir kerre hatérém sajmaz salénér a'jar ile, 

basémé ürattém dostlar bir ulu gaugaja ben ; 

Kar. Hic bir kerre hatérémé sormaz jumurtalé kadajif, 

basémé ürattém bngege pilava ben. 

26 Sajrler aferim Karagöz, arték askélaré hak ettin, bu sal ile bu on 

Ura arték senin maiéndér al, nereje istersen götür. 

Kar. ver ver (dejüp alér ve Hagejvata) hqjdé Hagejvat, hajaié 

gidelim. 

Hag. aferim Karagöz, aferim, hajdé gidelim (der giderler. sajrler-de 



UEUSMA OJUNU. 173', 

savusurlar, sora kávé resmini-de kaldérérlar, ondan sora Kara-

gözle Hagejvat gelüp). 

Kar. nasé Hafíejvat, nasé? bana aferim dejl-mi? 

Ha^. aferim Karagöz, aferim! sindi gel ortak olalém. 

Kar. nasl ortak ? 

H 15. %aném sindi paralarén jarésé senin, jarésé benim. 

Kar. jö, sen bana brak, ben hesabini görejim. 

Hag. hajdé bakalém. 

Kar. simdi bir bir dá ne eder t 

Hag. iki. 

Kar. jo, bir bir da bir bir eder. 27 
Hag. ganém bir bir olur-mu ? 

Kar. ne olmaz be ? birin üzerine bir dá kodünnan bir bir eder, bir 

dá korsan bir bir bir eder. 

Hag. Karagöz, sen celdérdén-mé ? nasé hesab bu, dur ver sunnaré-da 

ben paj edejim. 

Kar. §aném bes bes dá bes bes, besden bes cékté solda séf ér avuguma 

tükür ; bes dá cékté evden kiragé cékté bise kalmaz. 

Hag. Karagöz sen galiba deliliklen bana pára vermemek istejorsun, 

öjle-mi ? 

Kar. fanéin, hesab mejdanda, ama taf herif há ; sindi bana bak, su 28 

parajé üc paj edelim. 

Hag. bir kimin ? 

Kar. biri benim, biri Karagözün, biride sajrlere gevab verenin. 

Hag. hané bana ? 

Kar. ücün biri-de sana. 

Hag. sus edebsiz hatténé-hutténé bilmez seni. 

Kar. ulan, 0 hatténé-hutténé ne olijor 1 

Hag. nasé ne olijor, lakerdéjlan paralarémé jutmak istijorsun? 

Kar. ne kézéjorsun be ? 

Hag.n ben ojle lakérdé bilmem, sindi paralarén bes lirasi benim, 2»-
bes lirasi senin; olursa olur, olmazsa sennen ejige gouga 

ederiz. 

Kar. ha gouga-mé, hajdé bakajém, karsélena karsélék, carséléna 

carsélék, pazarléna karésmam. 
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Ha^. Karag'óz, ben lakerdé-makérdé dinnemem, sen ejilikten su bes 

liraji veiegekmisin? 

Kar. (kendi kendine) bir az dá kézdérejim-mi, azagék dd damaréna 

basának olursam, ejige fitili alának; (Hagejvata) : s~e Hagigau-

gau, gel sena, surdan üc Ura verejim, 

Ha5. jokjok öjle lakérdé-mé olur ? ben hék-mék dinnemem, ben para-

laré isterim. 

so Kar. (kendi kendine) ulan H. ,paralaré almégdm' sanép dipten 

tutusmá basladé, arték verejim dejl-mi ? (Hagejvata) : sej Ha$i-

gaugau, ben sana saka japtém be, ne o kadar kézdén? 

Ha?;, nasé kézmajém ? ben sahiden japijor sandém-de onun icün. 

Kar. al su bes taneji, bakajém. 

Ha3. ver ver külhane, bu a%sam jine beni kézdérdén. 

Kar. kerataja bak, paralaré görünge jumusadé be, haj kerata haj. 

Ha5. ben gidijorum. 

Kar. ben-de gidijorum, e hajdé gidelim (dejüp ikisi bir azdan: 

Ben sana demedim-mi, 
kuzum sevme dokuz jar, 
jar jar jar, sevme dokuz jar etc. 

Kar. (gidüp tekrar asá inüp) se jarém a%éam jine bujrursanéz 

,Kanlé kavak' var (der gider). 



Karagöz . 

II. V e r s e n y - j á t é k. 

Hadsejvat (egy gázéit énekelve kezd kifelé jönni; a gázel bevégez-1 
tével pedig a ,hej isten, a szerelmesek sétatere ehhez hasonló 
hely nem lehet'-féle verset, utána meg a .keze arcza tiszta'-féle 
szövegtöredéket mondja,* ennek végével meg énekszóval): Társat 
nekem, mulató társat társat társat; társat nekem, mulató társat 
társat társat! (Eközben Karagöz hűhóval közeledve Hadsejva-
tot ütni kezdi). 

Hads. Jaj, jaj, jaj Karagöz, hogy csókoljam lábaid, mit jelentsen 
ez a bosszankodás ? (ezzel H. megy). 

Kar. B r r r e . . . engem nem tudó és ennen magát teljességgel nem 
ismerő oktalan ember. Mi dolog az, a kapu elé jöttél, szérűre 
czékla, hej nekem czékla, zr zr mr mr' (ezt mondván Hads. 
jön és a mint Kar. kezével jmr'-t csinál, Hads. elfut). Hej czékla 
bolondja gézengúz hej, még csak annyi mondani valód sincs, 
hogy Karagöz aga bej efendi dühös-e, bosszús-e, elfáradt-e, bosz-
szankodik-e, vagy pedig maga magában félre beszél, avagy üres 
zacskóból pénzt válogat ki? (A mint ezt mondja, jön Hads.). 

Hads. Nagyra becsült estéd (aysam serifler) boldog legyen (jó 2 
estét). 

Kar. Ma nem mehettem. 
Hads. Hova? 
Kar. Az ajándék kiosztó helyre (bayses dá'lün jere). 
Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked ajándékokról? 
Kar. Hát én emlékről szóltam tán neked? (EzzelHadsejvatot üti). 
Hads. Üdv (sefa) hogy jöttél (isten hozott). 
Kar. Otthon felejtettem. 
Hads. Mit? ' : 

Kar. A botot (sopajé). 
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Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked botról ? (Karagözt üti.) 
Kar. En meg tán említettem neked vas-pálczát furkóst? (üti 

Hadsejvatot). 
3 Hads. Hanem uram, bármiként legyen is, fezt vásároltam magam

nak és jövet hogy kipihenjem magam, hadd találkozom Karagö-
zömmel, gondoltam. 

Kar. Hát oszt' mit csináljak, ha fezt vettél? 
Hads. Ficzkó, így kell mondani ? 
Kar. Hogyan mondják no ? 
Hads. ,Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden* (jó egészség

gel viseld) — nem mondhatod-e ficzkó ? 
Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden. 
Hads. így pompás, íme így kell mondani. — Ezzel uram, azon 

felül meg a fa is elfogyott otthon, s mondták hogy vegyek egy 
keveset. Megyek a fapiaczra és vettem öt tíz öl fát. 

Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden. 
Hads. Hallgass ficzkó, nem a fezről van szó, fát vettem, fát. 
Kar. Nevetve nevetve menjen darabokra a fejeden. 
Hads. Ficzkó, a fejem szemem hasadna el. 
Kar. Nevetve nevetve menjen szét a fejeden. 
Hads. Ficzkó nem így kell mondani. 
Kar. Mit tudom én, te tanítottál. 

4 Hads. Ficzkó, az a fezt illette. 
Kar. Mit mondjak no ? 
Hads. ,Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd£

y 

így nem mondhatod-e ? 
Kar. Nem nem lehet-e ,nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és 

hamuját nézdf. 
Hads. Ugy, pompás, íme így mond. 
Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd. 
Hads. Ezt mondván uram, a minapi eső, hisz tudva levő, házam 

cserepeit mind összetörte és az eső mind befolyt a házba. Hívjak, 
mondok, legalább egy két ácsot hogy a cserepeket és még az 
itt ott beomlott helyeket is megcsináltassam; így a házat szé
pecskén ki is javíttattam. 

Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd. 
Hads. Ficzkó hisz csak nem rég építtettem e házat. 
Kar. Nevetve nevetve égesd fel, mellette ülj és hamuját nézd. 
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Hads. Ficzkó, nem lesz kár érte? 
Kar. Nevetve nevetve égesd fel stb. 
Hads. Nem így mondják. 
Kar. Hát hogy mondják ? 
Hads. ,0h, óh Isten úgyse, nagyon meg vagyok elégedve, jó kedv- 5 

vei lakj benne, sohse hiányozz belőle' — ficzkó, nem monda
nád-e így? 

Kar. Mo . . m o , . mondanám, izé . . . óh, óh Isten úgyse, nagyon 
meg vagyok elégedve, jó kedvvel lakj benne, sohse hiányozz 
belőle. 

Hads. Aztán testvér, hitelezőim egyike azt mondván, hogy Hadsej-
vat meggazdagodott, hogy házat építtet, pénzéért jön ; minthogy 
pedig én egészen kifogytam a pénzből torok torokba (egymás 
torkába ragadva) veszekedtünk, aztán meg perlekedtünk és 
mindkettőnket börtönbe csuknak. 

Kar. Óh, óh Isten úgyse, nagyon meg vagyok elégedve, jó kedvvel 
lakj benne, sohse hiányozz belőle. 

Hads. De czimbora, börtönben vagyok, börtönben. 
Kar. Óh, óh Isten úgyse stb. 
Hads. Czimbora, vájjon nem kár-e ? 
Kar. Óh, óh Isten úgyse stb. 
Hads. Ficzkó, nem így mondják. 
Kar. Hogy mondják hát no, mit tom én, te tanítottál. 
Hads. Ficzkó, ha tanítottalak is, a házra vonatkozva tanítottalak; 

erre is úgy kell-e mondani ? 
Kar. Hogyan mondják hát? 
Hads. Eeméllem uram, hogy nem sokára valaki közbe vet magát 6 

és kiveszi, ne aggódjék, Isten segedelmével a másikat is kiveszik. 
Kar. Eeméllem stb. 
Hads. Ugy— aztán Karagöz elvégre is mi ezzel jócskán vesződünk 

és a börtönből kibocsátanak bennünket. En nagy örömben a 
mint futva-futva hazafelé jövök egy pék a kemenczéből ép ke
nyeret húzott ki és sebtében a lapát nyele egyik szememhez 
ütődvén, hát nem kifutott a fél szemem ? 

Kar. Eeméllem uram, bogy nem sokára valaki közbe veti magát 
és kiveszi, ne aggódjék, isten segedelmével a másikat is ki
veszik. 

Hads. Ficzkó, a szemem futott ki. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. 12 
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Kar. Reméllem stb. 
Hads. Ficzkó, nem mondhatod hogy ,reméllem hogy meg fog gyó

gyulni és nem sokára úgy kerül elö, hogy semmi se látszik meg'. 
Kar. Reméllem stb. 
Hads. Meg vagyok elégedve uram, meg vagyok elégedve (memnun). 
Kar. Én is majom lettem uram, majom (majmun). 
Hads. Ficzkó, nem majom, hanem megelégedett. 
Kar. Mit jelentsen az ? 
Hads. Hogy örvendek, kedvem találtam benne. 
Kar. Úgy mondd hát, nem pedig czipó (somum) lettem, czitrom 

(limon) lettem. 
7 Hads. Hej neveletlen hej, ficzkó te anyádtól nem kaptál nevelést 

(terhije) ? 
Kar. De igen. 
Hads. így nevelt? 
Kar. Nem, aminap a konyhában voltam, egy tojás meg két czitrom 

összenyomódva, egymással össze kavarodott, aztán a fejemre 
öntötték és ugyancsak megmártásoztak (terhije = mártás). 

Hads. Hej őrült kutya, hej (megub). 
Kar. Sült bolond (zerzób) te vagy. 
Hads. Hanem Karagöz egy két nap óta, a levegő rosz-e vagy pedig 

meghűltem tán, nagyon fáj a fejem és gyomromban is baj van; 
este czitromos kávét használtam, de mit sem használt. 

Kar. Ej Hadsejvat, én téged egy orvosságra igazítalak, ezt csináld 
meg, semmi bajod se marad. 

Hads. Mi az, lássuk csak, Karagöz. 
Kar. Mindenek előtt végy húsz dram poloska kivonatot, hat mór

föld szúnyog sétáját, kilencz rőf méh dongását, tizenkét karát 
galamb szárnyát, hót vég ördög árfolyását, három ló tereli Véli 
efendi rétjét, hetvenöt szekrény nyikorgását, hét szemer om-
nibus (vasárnapi) sajkát, tizenhárom persa mérföldnyi minare 
árnyékát, kilencz méter dobport, tizenegy gramm fehér tenger 
szeszét, száztizenhét okká laktuka salátát, tizenhárom tuczat 
márvány tenger szirupját. 

8Hads. Karagöz tán megbolondultál (céldérden)? 
Kar. Fürj (bddergm) te vagy, te csak ide hallgass. 
Hads. Mit hallgassak ? beszéded mind őrült beszédje (őrült hin

tése). 
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Kar. Hallgass csak hé, ón ezt a keveréket a fő orvostól tanultam. 
Hads. Lássuk hát, beszélj. 
Kar. Most ezeket a szereket egy kávés csészébe felforrasztod, egy 

kis famozsárba megtöröd, azután hetvenfokú terpentin olajat 
tizenkilencz pohár liba zsírral összekavarva amazt az orvossá
got ebbe teszed, még egyszer felforrasztod, aztán pedig napon
ként egy kávés kanállal egy-egy batmant (1.3Va okkányi súly
mérő) eszel; ha marad valami bajod, csak hozzám jöjj. 

Hads. Ficzkó, tán a czédulád vesztetted el (megbolondultál), mi 
történt veled? 

Kar. Igaz, igaz, mikor a terpentin olajat forralod, három kiló krimi 
tatárt (cremor tartari: borkő), — sokat ne kiabálj mert a torkod 
tépi szét, — ha még ezt is bele teszed, annál jobban meggyó
gyulsz. 

Hads. Engem is megbolondít még. 
Kar. Ne bolondulj hé. 
Hads. Ficzkó, a mit mondtál se orvossághoz, se beszédhez nem 

hasonlít. 
Kar. Hej ostoba gézengúz; nincs Ínyedre az orvosságom ? 
Hads. Karagöz, már vagy ezerszer megmondtam neked, mikor 9 

hagyod abba őrültségedet ? 
Kar. Ficzkó, bolondság ez ? 
Hads. Bolondság hát, mi volna más ? most hagyjuk abba a tréfát, 

egy kissé hadd gondolkozzunk ügyeinkről. • • 
Kar. Miféle ügyről? 
Hads. Karagöz, jer csak hadd hozzunk össze egy kis tőkét. 
Kar. Én már megtaláltam a tökét. 
Hads. Ugyan Karagöz, miféle tőkét ? 
Kar. Olyan tőkét Hadsejvát, hogy párja sincs. 
Hads. Lelkem Karagöz mitévő vagy, lássuk. 
Kar. Mit tennék, boltot nyitottam. 
Hads. Aztán? 
Kar. Öt-hat száz tömlővel töltöttem meg. 
Hads. Üres tömlővel-e ? 
Kar. Hallgass csak. 
Hads. Nos ? 
Kar. Nyár jöttekor megnyitom e tömlőket, meleggel töltöm meg, 

szájukat jól betömöm és a télire megőrzöm; tél idején megint 

12* 
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más tömlőket nyitok meg, hideggel meg széllel töltöm meg, eze
ket meg a nyárra teszem el. 

10 Hads. Karagöz, lehetséges-e ilyesmi ? 
Kar. Mért ne lehetne ? 
Hads. Nos osztán mit fogsz velük csinálni? 
Kar. Télen például fehér ruhát mosnak a mosónék és várják hogy a 

nap kisüssön, hogy a ruhákat megszáríthassák; ámde téli napo
kon három négy napban egy keveset ha felmelegíti a nap a 
külső levegőt és így a fehér ruha későn szárad. Az újságokban 
kihirdettem, hogy mosónék számára ruhaszárító szert árulok, 
most a mosónék engem megismertek és majd ha ruhát mosnak 
hozzám jönnek, egy tömlő meleget eladok nekik és fehérruhái
kat nagy gyorsan megszárítják. 

Hads. Nos, nyáron mit csinálsz? 
Kar. Nyáron például egy sereg vitorlás hajó várakozik hogy szél 

támadjon ós a hajó mozoghasson; mostan engem megismertek 
és ha hajójukat útnak akarják indítani, azoknak is egy tömlő 
szelet adok el, és hajójukat útnak indíthatják. 

11 Hads. Karagöz, még bolondtól sem telik ki, a miket most mondtáL 
Kar. Ezt az álmot magyarázd meg Hadsejvat. 
Hads. Ficzkó, hát álmodtad ezeket ? 
Kar. Te meg tán úgy hallgattad, mintha való volna ? 
Hads. Persze hogy úgy, hanem gondolván, hogy Karagöz talán 

megbolondult, én is egészen megzavarodtam. 
Kar. Hej ostoba gézengúz, hej. 
Hads. Karagöz, most nincs sorja a tréfának (latajfén). 
Kar. Ha volna, ennők. 
Hads. Mit ? 
Kar. íme a lapos rétest (kadajfé). 
Hads. Ficzkó, szóltam-e én neked lapos rétesről ? (Karagözre 

egyet üt.) 
Kar. En meg tán szóltam neked tepsi rétesről valamit ? (Ezzel ő> 

is üt). 
Hads. Hanem Karagöz, megmondjam-e idejövetelem okát? 
Kar. Szólj, lássuk. 

12 Hads. A minap, a hol a szerelmesek tere nincs-e ? 
Kar. Nincs. 
Hads. De van. 
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Kar. Igaz, van. 
Kar. íme ott haladtam el, a mészárosokkal szemben levő költők 

kávéházában olyan zajt, lármát hallottam, hogy soha olyat 
(ne mondd, hogy menjen). 

Kar. Ezt ugyan megtetted Hadsejvat. 
Hads. De hidd el, hogy úgy. 
Kar. Nos osztán? 
Hads. Aztán láttam hogy mit nézel (ne bakarsén)? 
Kar. Ökör (bakar) te vagy gézengúz, befogd a szád. 
Hads. Jó sok költő ült ott együtt, hangszert vettek kezükbe és 

énekeltek is meg beszéltek is hozzá; úgy megtetszett, úgy meg
tetszett, úgymegtetszett... (ezt mondván Karagöznek egész az 
oldalához közeledik). 

Kar. Ej te gézengúz, az orromba búsz-e ? hej gézengúz h e j . . . 
úgy megtetszett... úgy megtetszett... mit jelentsen ez? (ezzel 
Hadsejvatot oldalba üti). 

Hads. Éppen két órát ültem ott hallgattam, hanem csodálatos egy 13 
helye van,akasztó-e vagy mi, — elég abból, hogy egy sált akasz
tottak fel, rá meg tíz darab lirát ragasztottak; valamelyik követ
kező estén egymással és bárkivel a ki akar, versenyezni fognak, 
a ki a másikát legyőzi, azé lesz a sál is meg a lira is. 

Kar. Ugyan ne mondd, hej a kinek én az anyját ringattam. 
Hads. Mi lelt Karagöz, szemeid úgy felnyitottad, mint a szerencse 

mondó kő. 
Kar. Tíz darab líráról van szó Hadsejvat, hogyne nyitnám; hanem 

vájjon mit kellene tenni Hadsejvat. 
Hads. Mit tennénk, mi telik mi tőlünk ? hisz nincs bennünk költői 

tehetség, hogy menjünk mi is versenyezzünk. Ej Karagöz, 
tudsz-e hangszeren játszani (saz calmaséné) ? 

Kar. Libát (kaz calmaséné) is tudok lopni, réczét is tudok. 
Hads. Ficzkó, nem úgy, nem tudod-é van egy hangszer, a mit kézbe u 

véve zimbiri, meg zimbir zimbir-félét játszanak, ezt tudod-e? 
Kar. Akár a szag (moschus). 
Ha$. Hát gázéit énekelni (gazel okumaséné) tudsz-e ? 
Kar. A falevél szagát (kazel kokmaséné) is tudom. 
Hads. Ficzkó, hamuházi, nem falevél szaga, gázel éneke, költő 

mondása. 
Kar. Nagyon pompásan értem hé. 
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Hads. Eh Karagöz, lássuk hát, egy mentől finomabb skálát énekelj, 
(gezin). 

Kar. (Lábbal lassan lassan sétálni (gezme) kezd.) 
Hads. Ficzkó, nem ilyen sétálás. 
Kar. Hát hogyan kell sétálni ? 
Hads. Ficzkó, szájjal. 
Kar. (Száját a földhöz dörzsölve kezd sétálni és miután egy keveset 

sétált ilyen módon) . . . ptüh . . . p t ü h . . . f u j . . . bivaly mocsokja 
akadt a számba. 

Hads. Ficzkó, nem így. 
Kar. Hogyan hát no ? 

5 Hads. Lelkem emígy ,ugyan ember' mondd és úgy menj fel (cék) 
rajta. 

Kar. A létrán ? 
Hads. Ficzkó, ugyan csak buta vagy hé; — (énekel) ,ugyan ugyan 

ember4 ime ilyes valami. 
Kar. Megcsinálom hé. 
Hads. Eajta, hadd lássalak. 
Kar. ,Ugyan' (kiabál). 
Hads. Allahra Karagöz hatott rám, hanem egy kicsit lassabban. 
Kar. (egy kicsit gyengébben) ,ugyan'. 
Hads. Még gyengébben. 
Kar. (egy kicsit még gyengébben) ,ugyan'. 
Hads. Még egy kicsit. 
Kar. (még gyengébben) ,ugyan'. 
Hads. Még egy keveset. 
Kar. (egy kicsit még gyengébben) ,ugyan ' . . . p p p . . . hej gézengúz 

hej, még egy kicsit, még egy kicsit, kicsibe múlt, hogy nyeldek-
lőmet le nem nyelette. 

Hads. Igazán Karagöz, jól tudod-e? 
Kar. Pompásan tudom hát. 
Hads. Eh, mire várunk, rajta menjünk, versenyezzünk talán sze

rencsénkre mi nyerünk, és pénz szükségünkkel garashoz jutunk, 
nem lehetséges-e? 

Kar. Pompás, lehetséges. 
Hads. Rajta, menjünk ha így van. 
Kar. Eajta, menjünk! (ezzel mindkettő elmegy). 

* * * 
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(Aztán a függönynek arra a részére, a merre Hadsejvat el-16 
ment, egy kávéház képét helyeznek és a kép mellett ott ül a kávés 
is és a következő türküt énekelve a költők is mutatkoznak: 

Dsezajer házai alacsony házak, 
Benne laknak bejek agák, 
Függönyt bocsásd le, hogy mások ne lássák. 
Szívnél is gyorsabb lovat megültél-e 
Égő szív hullámú társat láttál-e ? 

* 

Dsezajer kapuja kapuja kapu ám kapu, 
Belől van a német ágyú, 
Eltem fenyegette a szívnek nyila. 
Szívnél is gyorsabb stb. 

* 
Nézzétek agák, a torony füstöl-e? 
A toronyban fülemüle csattog-e? 
Az én kínommal ó lány beérted-e ? 
Szívnél is gyorsabb stb. 

miközben a költők egyike egy másik dalt is énekel, jön Karagöz 
meg Hadsejvat). 
Kar. Ez az a hely, a melyről szóltál, hát az mi ott a kezükben ? 
Hads. Ugyan Karagöz hallgass, egy kicsit lassabban szólj; ime 17 

ezek a költők a kikről szóltam, ime ezekkel fogsz versenyezni, 
no lássalak. 

Kar. B r r r . . . ember, ezeket én egy ökölre is meggebesztem. 
Hads. De Karagöz. te milyen versenyt (arusma) gondoltál ? 
Kar. Hát verekedés (vurusma) milyen lehet ? ököl, lábrugás, pofon

csapás féle . . . 
Hads. Az istenért Karagöz, így hát megszégyenitesz bennünket ? 
Kar. Már miért, hogy szégyenítenélek meg? 
Hads. Karagöz nem ilyen verekedésről van szó, gázellel való ver

senyzés. 
Kar. Hej ostoba gézengúz, miért nem szóltál hát az imént hogy 

hazulról egy darab kazelt (falevelet) vettem volna magamhoz. 
Hads. Még most sem értette meg, ej na most mi tévők legyünk ? 

most csúffá tesznek bennünket. 
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Kar. Mórt osztán ? ficzkó, be csodálatos egy ember ez. 
Hads. Karagöz, azok most egy türkü-féle verset fognak mondani, 

neked meg kell rá felelni. 
Kar. így beszélj hát te is, kazelt verekedni, szatyort versenyezni, 

mi fajta szavak ezek ? 
Hads. Hogy leszünk hát, meg tudod-e tenni, avagy forduljunk 

vissza ? 
is Kar. Mi van azon meg nem tenni való, öhö . . . öhö . . . vagy mit 

hittél. — E j . . . költők, én Karagöz versenyezni jöttem veletek, 
rajta szóljatok. 

Hads. (halk hangon) derék Karagöz, epém majd hogy ki nem 
pukkad. 

Kar. Brrr . . . ilyen dolgoktól féljek én mi ? 
Hads. Ugy úgy rajta, pompás Karagöz. 
Költők: Tessék erre, üdv hogy jöttetek, öröm hogy jöttetek. (A ká

véshoz) : Kávés, egy czukrost (kávét czukorral) és egy szelete 
(egy szelet rahat-lukum). 

Káv. Czukros eoy, lúgos alá; szelet egy, ajtó alján (ezeket 
kiabálja). 

Kar. (a kávéshoz): lassan, fülem hártyája még megreped, a torko
dat vízvezeték csövével furattad-e át? 

Káv. Ej, negyven éves szokásunkat most hagyjuk-e abba? (ezzel 
a kávéház belsejéből ez a hang ,itt a kávé' hallatszik. A kávés 
megy, hozza a kávét és Karagöz meg Hadsejvat kávét isznak). 

19 A költők egyike: Ej Karagöz, versenyezni jöttél velünk ? 
Kar. Mit gondoltál, míg egy magam fajta kapzsi ember létezik, 

majd ezt a pénzt még itt hagyja ragadni, már minek? 
Költ. Ha így van tessék, szólj hadd hallgassuk. 
Kar. Nem, ti szóljatok és majd én adok rá feleletet. 
Hads. Pompás Karagöz, pompás, hadd lássalak csak. 
Kar. B r r r . . . ki vagyok én ? 
Költ. Ha így van halljad hát (ezzel ezeket mondja): 

Jer mulassunk egy estén át elrejtve Bebekben, 
Czélhoz jussunk kívánságunk szerint a világon. 

Kar. Jer sátramba és a bábut bámuld meg az égen, 
Ajándékot is hadd adjak egy lószőr szitában. 

20 Költ. Serbetet adj ha egyesülsz, betegednek ír lesz, 
Vaj így lábáról leesve maradjon ágyábam 
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Kar. A czukorfőzőknek csészéjét én loptam volt el, 
Fogva is maradtam jócska időn gálya rabnak. 

Költ. Mind oda lett annyi sok törekvés igyekezet, 
Meg nem könyörült mi rajtunk az tíz ezüst kezű. 

Kar. Rostély fogó csinálással töltöttem időmet, 
Egy párával fel nem ért az elviselt fáradság. 

Költ. A szerelmest biztatgatja és nem jön ölembe, 
Hasonló nem találkozik az oda levésben. 

Kar. Én beérem egy durva gyékénynyel hogy ha volna, 
Hallottad-e, hogy valaha czigány fekszik ágyban ? 

Költ. Párját nem is láthatta semmiféle ember, 21 
Szépségben egyenlő vele tán van az angyalban. 

Kar. Hadsejvathoz hasonló figura ember nincsen, 
Nézése tán található majom és mókusban. 

Kar. Ugy-e hogy pompás tőlem, nem-e ? . . . öhö . . . ö h ö . . . 
Hads. Pompás Karagöz, pompás; engem ugyan majomnak tettél 

meg, hanem se baj. 
Kar. Majmot csinálok ugyan az emberből, hanem mértéket és 

mértéket megütő majmot, b r r r . . . 
Hads. Úgy Karagözöm, úgy. 
Költők egyike: Mondok még egyet, halld Karagöz. 
Kar. Lássuk, beszélj. 
Költ. Hanem jól neki kászolódj, hé. 
Kar. Te is jól hegyezd ám nekem füleidet. 
Költ. Halljad: 22 

A téli napokban édes izű társalgás kell, 
Flóta, tambura, hegedű, zil, csengőféle kell. 

Kar. A czigánynak sátorába minden éjjel harcz kell, 
Asztalára esténként buzakása leves kell. 

Költ. Dalt énekeljenek a szivükből szerelmesek, 
Részegesek gyűlésében szivrabló szép is kell. 

Kar. Nyári napon síkra kelünk, sátorra szükségünk. 
Üllő, kalapács, vas, szén és két ágú fogó kell. 

Költ. Czukrot láttam mosolyogva ajkadhoz hasonló, 
Zenével jár de kissé még gondolkozni is kell. 

Kar. Nálunk a szamárt becsülik, tudod titkos okát, 
Pompás a ló, de járása poroszkás legyen, kell. 
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23 Költ. Ugyancsak jó helvát ettünk, áldjon isten érte, 
Egyiknek a másiknál édesebb mondóka kell. 

Kar. Ha csapat vezértől jönne, egy ember is elég, 
Mindnyájuknak kopasz fejű majom ugrálás kell. 

Hads. Ugy Karagöz úgy, pompás hé, íme még jó költői tehetség 
is van benned. 

Kar. Mit hittél hát, de mi van még én bennem, a miről te nem is 
tudsz. 

Költők egyike. Hej Karagöz, még valamit énekelni fogok ós ha meg 
tudsz rá felelni, mesteremnek foglak mondani és kezed csóko
lom meg. 

Kar. Szólj, szólj, ne késsél, nálam kész a felelet. 
Költ. Figyelj : 

24 A ki ember, nem hiányzik fájdalom fejéből, 
Lehet-e el szabadulnunk a világ bajától ? 

Kar. Az arany kifogyhat-e a tolvaj tüszőjéből, 
En beérem az én fattyam e mesterségével. 

Költ. Hadd húzzam ón továbbra is a szerelem lánczát, 
Hanem uram őrizz meg ennek ötszörösétől. 

Kar. Tegnap este fűszeressel a mint beszélgettem, 
Jött és vagy három-öt egész sajtot tova czipelt. 

Költ. Egy bájosnak szívem adtam, de nem kegyelmez meg, 
Nem menekülhetek s zsarnok gonoszságától. 

Kar. Eeggelenként vágó hidra mentem, azt sajnálom, 
Hogy öt vagy tíz töltött hurkát el nem is csenhettem, 

25 Kar. No Hadsejvat, hogyan, nem jól beszéltem-e? 
Hads. Nagyon jól Karagöz, nagyon jól, csak igyekezz; pénzhez 

jutunk, mondhatni. 
Költők egyike. Velem is kiállasz vizsgára ? 
Kar. Haj, haj (ugyancsak). 
Költ. Figyelj hát! 
Kar. B r r . . . ilyen dolgoktól ijedjek meg én? összetört mogyoró

hoz hasonló feleleteim vannak ón nekem. 
Költ. Lelkemből megszerettem egy ijas szemöldökűt, 

Megrabolta eszem fejemből egy barna szemű. 
Kar. Lelkemből megszerettem egy czukor étel-szeműt, 

Szám és orrom égett, a mint futottam leveshez. 
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Költ. Emlékem sem veszi számba, mással ölelkezik, 
Barátaim be nagy bajba ütöttem a fejemet. 

Kar. Emlékemet sose kérdi a tojásos kadajf, 
Én az éjjel a piláfba ütöttem a fejemet. 

Költők. Pompás Karagöz, most már megérdemled az akasztót, ez ae 
a sál meg rajta a tiz líra tied, viheted a hova akarod. 

Kar. Add add (ezzel elveszi és Hadsejvatnak): rajta Hadsejvat, 
rajta menjünk. 

Hads. Pompás Karagöz, pompás, nosza menjünk (ezzel elmennek, 
a költők is eltávoznak; aztán a kávéház képét elveszik és Kara
göz meg Hadsejvat megint előjön). 

Kar. Hogyan Hadsejvat, hogyan ? úgy-e hogy pompás volt tőlem ? 
Hads. Pompás Karagöz, pompás, most jer legyünk társak. 
Kar. Milyen társ ? 
Hads. Lelkem most a pénznek fele a tied, fele az enyém. 
Kar. Neeem, te csak hagyd, majd megcsinálom én a számadást. 
Hads. Rajta, lássuk. 
Kar, Mostan egy meg egy mennyi ? 27 
Hads. Kettő. 
Kar. Nem, egy meg egy annyi mint egy egy. 
Hads. Lelkem egy egy lehetséges-e ? 
Kar. Mért ne lehetne ? ha egyhez még egyet hozzá teszünk, egy 

egy lesz; ha még egyet hozzá teszel, egy egy egy lesz. 
Hads. Karagöz, megbolondultál ? micsoda számítás ez ? add csak, 

majd én elosztom. 
Kar. Lelkem öt meg öt annyi mint öt öt, ötből ötöt leveszünk, bal

ról a nulla, köphetsz a markomba; ha még levettél ötöt, a ház
ból is kiment a bérlő, semmise maradt. 

Hads. Karagöz, te talán bolondoskodásoddal pénzt nem akarnál 
nekem adni? 

Kar. Lelkem előttünk a számadás, be különös egy ember vagy; 28 
mostan ide nézz, ezt a pénzt három részre osztom. 

Hads. Kié az egyik ? 
Kar. Az egyik az enyém, a másik Karagözé, a harmadik meg azé, 

a ki a költőknek feleletet adott. 
Hads. Hát az enyém ? 
Kar. A háromnak egyike a tied. 
Hads. Hallgass erkölcstelen, határt — mit nem tudó te. 
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Kar. Ficzkó, az a határ vagy mi mi lenne ? 
Hads. Hogyan mi lenne, szavaiddal talán pénzemet akarnád el

nyelni ? 
Kar. Mért bosszankodol hé? 
Hads. En ilyen szókat nem ismerek. Mostan a pénzből öt lira az 

enyém, öt lira a tied; ha adod jó, ha nem, derekasan össze 
kapok veled. 

29 Kar. Mit veszekedés, rajta lássuk, feleletre felelet, vásárlásra 
vásárlás, alkudozásodba nem avatkozom. 

Hads. Karagöz, én ilyes szókra nem hajlok, nem adod ide szép 
szóval azt az öt lirát ? 

Kar. (Magához): még egy kicsit bosszantom, ha még egy kicsit az 
erére tapintok, ugyancsak lángra lobban; (Hadsejvathoz) izé 
Hadsejvat, jer elő, három lirát adok. 

Hads. Nem, nem, ilyen beszéd is lehetséges ? én hik-mikre nem 
hallgatok, a pénzt akarom. 

só Kar. (Magához): a ficzkó Hadsejvat azt hitte, hogy a pénzt nem 
adom oda neki és ugyancsak fenekestől felfortyant, most már 
oda adjam neki ? — (Hadsejvathoz): Izé Hadsejvat, én csak tré
fáltam veled, miért bosszankodtál annyira ? 

Hads. Hogyne bosszankodjam? mert azt hiszem, hogy igazán 
teszed. 

Kar. Nesze itt itt az öt darab. 
Hads. Add add hamuházi, ma este megint felbosszantottál. 
Kar. Nézd csak a gézengúzt, hogy meglágyult, a mint meglátta a 

pénzt, hej gézengúz hej. 
Hads. En megyek. 
Kar. Én is megyek, rajta menjünk! (Ezzel mindkettő egyszerre 

elkezdi: 
Nem megmondtam stb. 

Kar. (A mint megy ismét leszáll): izé, holnap este megint mél
tóztassanak, «Véres nyárfa» (akasztófa) lesz. 
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ii. 

Jemtlandi lapp nyelv. 

IV. Snaasa-högar (Snaasa csúcsok). 

B e s z é l g e t é s e k . 

Monna aktem piérnam tan hejjerén kroamatam, tállá monna 
tam tolovotem aktem piejjem, tállá péáétlem toarest sturre jeánam, 
tállá ciéhtiem slöutit én egy medvét megsebeztem a tavasszal, 
ekkor én azt üldöztem egy napig, aztán egy nagy folyón át jutot
tam, ekkor kénytelen voltam abbanhagyni. 

monna puotam oktak, ítté dcie kqnna minnem egyedül jöttem 
(tkp. jövök), atyám nem volt velem. — mejje tietfe poatamfa] ide 
jöttünk. — tiekie puotede jöjjetek ide ! — monna mü dciem ívuéinam 
puotV (v. puotit) atyámat látom jönni. — mije kolomes (köts) tasne 
(v. tasne) hárman (hatan) vagyunk itt. — mü dc}e puöraka; mü 
aéen kuékte mana! (v. kakkih) atyám jó ; atyámnak két gyermeke 
van. — cicee Snasen arraji anyám Snaas hegységben lakott. — 
monna tam mu ácste fihkim ezt atyámtól kaptam. — monna kuékte 
pöc' wqttam mu ácan j mü acien pöéi corrokha két rénszarvast 
adok (v. adtam) az atyámnak; atyám szarvasai kövérek. — tihte 
sköjisn ő az erdőben. — monna waéié' konna skojjes[e]; ieh totne 
skojjesa kanna waec1 én nem megyek az erdőbe; te sem mész az 
erdőbe. — tuh kül\V (v. k&Pe'), kuktie mijje (mornia* kuoppok) 
smaretip (smáreiin) ők hallják, hogy mi (mi ketten) beszélünk 
(ketten beszéltünk). 



190 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I I . 

V. Tranris hegység (Tronde wárie). 

A) M e s é k . 

1. Stala ih ulum a ce. 
s • 

Stala aktén aikien piamum fihkelá (-le), tilje tullum pieja. 
tlje akté ulumuce poatá. stala oqriemienie. tlje tihte ulumuce sldpcie 
stalan suahkom ih ciehpd aktem suekiem, tulluse jndjd, stdlam koske, 
ka küuli\ mijje tihte ciiwjd tullusn. stala pillije, tdipd sidhkom, 
wuélka parr ruohten. piarrne sidhkeste kahca, dandan cirrekeba 
pilléje, ulumuce kuhktimienie stdlase (stdluse), ka wuéreti' saanam 
fdllpsit bujf^-ejistie. y patt stala ivuaretie\ wuélka dandan cirrekeba 
ruohten. tihte ulumuce tamma piamum fihkije. 

Az óriás egyszer egy medvét fog, aztán tüzet rak. Hát egy 
ember jön. Az óriás aluszik. Ekkor az ember kilyukasztotta az 
óriás zsákját, levág egy nyírfát, a tűzre teszi, az óriást felébreszti, 
hogy hallja, mi az, [a mi] ropog (tkp. hangzik) a tűzben. Az óriás 
megijedt, fogja a zsákot, megy ugyancsak szaladva. A medve 
kiesik a zsákból, még inkább megijedt. Az ember [oda] kiáltott az 
óriásnak," várjon, segítse meg őt a vad állatoktól. Nem várta bi
zony az óriás. Megy, még gyorsabban szaladva. Az ember megkapta 
a medvét. 

2. Piejjen nleida. 

Aktn aikien piejjen tfeite cahksemienie piejjet pakké kdmpusti-
mienie. tlje akté pdhce wuéinije, tlje ndka pára suwlk ih Ije (ih tlje) 
piaksele, stdjerie pára cárrdka, kossie piejje n{eite toivaktiji, atta ka 
tanne kuinind arrét. tilje Ifasse (v. kass = kalekies) jahtajit. piejjen 
nleite jeahtd icse kdllese, atte ka püucum vuojietet. tihte ka ruóncam 
lidrtet. tilje tihte pdhce wuéina, atte ruónca kuösedimienie, tilje tann 
varraka fualie tihte piejje nleit. tlje tihte ríeite juo kuotiem toitamq, 
tilje jidhtá, atte kaláka kuotien ruwhyenum kapói' kuloma jéjj\ tilje 
wuójiltahtd, tilje dredn ívuélakama piejjen nleitá rest (nfeite dest), 
tihte paca pára uktok tanne kpqtan fihki 6uhktiowi\ tdsnia fihki 
hökkadatti' uhce smdvo kuwlie', i mann jénum fihk' kenna. 
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A n a p l e á n y a . 

Egyszer a nap leánya fent ült egy dombon, fésülködött. 
Hát meglátta egy legény, aztán csak titkon (lopva) odalopódzott s 
megfogta, erősen tartotta, a míg a nap leánya megigérte, hogy en
nek a felesége lesz. Hát költözködni akartak. Mondta a nap leánya 
az urának, hogy ő hajtsa a rénszarvas nyájat. 0 majd fölszerszá-
mozza (befogja) a húzó rént. Látja az ember, hogy a húzórén igen 
sebesen megy [rohan], nagyon gyorsan ment a nap leánya. Hát a 
nap leánya már sátort csinál és mondja az urának, hogy födje a 
sátor tetőnyilását három éjjel. [Ez azonban] elfelejtette, hát reg
gel elment a nap leánya onnan, A legény csak egyedül maradt 
a sátorban és éhezhetett (tkp. kapott éhezni). Ott kis apró halakat 
horgászott és nem igen sokat kapott. 

B) E l b e s z é l é s e k . 

1. 

Monna aktén aikien tairieminie jijjim. monna uhce tan aikien. 
flje snölke poata ih aktem püucem peáksa. monna wuéinim, tlje 
manna plllim,monna hüksém pára carraka ih kuli snölkum ívuéinam, 
tlje ruwhtem koatan aktn ceáran ahcan supcstet, atte monná snölkum 
wuéinuma. monna ciáhtum koatan ruohti,

) tlje tan cirreka manna 
pillijim. im lie1 monna aldri táptema wuéinqma. 

Egyszer legeltettem egy éjjel. Kicsiny [voltam] azon időben. 
Hát jön egy farkas és egy rénszarvast megragad. Én láttam, meg
ijedtem, ugyancsak erősen kiáltottam s mikor a farkast látom, 
szaladok haza egyre sírva az atyámnak elbeszélni, hogy én far
kast láttam. Haza kellett szaladnom, oly nagyon megijedtem. 
Nem láttam én sohasem olyant. 

2. 
Monna, ahcie raónciná vuojemienie. monn ai aktene ruóncene 

vuojemienie pauran. kuhkelde kalekien wüestá? wéceet. tlje koassie 
kahkse taloivuma vuoimen sis, tlje riávo hajikelá, mü ruónca pillije. 
monna uhce, v^esie, ruóncam pwáV steárit kenná, tlje piaseld, hajji-
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keld palta áhcien ruóncam. tüune kierec markká, ruónca piásá, 
ívuélka kidrcine tann kahks. tlje ahcie viattá icse ruóncam ih lahpa 
monnom tassa, ívuélka tuoptit tamm níippiem ruóncam, ih tann kuh-
kiem sattá. monna tüune karavonqma tann cárráka, annan ahcie 
poatd poqstln. cidhtien jijjim uóret kuwsen nüölesn. niippien piejjén 
dská pauran poqstln tlje lieulos kírec (kierec), im manna jHilv cah-
kast kih poastln. manna sajlam tann6 cárráka, annan koatan poatam. 

Én, az atyám húzó rénnel hajtottunk. Én is egy rénnel hajtot
tam az éléstárba. Messziről sajtot akartunk hozni. Hát mikor 
messze jöttünk az erdőbe, róka ugrott föl, az én húzó rénem meg
ijedt. [Minthogy] én kicsiny, gyönge [voltam], a húzó rént nem bír
tam visszatartani, hát elszabadul, odaszökik az atyám húzó rénje 
mellé. Az egész szán szétmegy, a húzó rén elszabadul, nagyon 
messze megy a szánnal. Ekkor atyám megköti a rénszvarvasát és 
itt hagy engemet, elmegy megfogni a másik húzó rént, és nagyon 
sokáig oda marad. Én egészen megfáztam, igen nagyon, mig 
atyám visszajön. Kettőnknek éjjel egy fenyő alatt kellett alud
nunk. Másnap aztán visszamentünk a tárházba. Hát nehéz [volt] 
a szán, nem ülhetek hátul (vissza felé?). Nagyon elfáradtam, mira 
hazajöttem. 

VI. Undersáker hegység (Soahkan warie). 

A) B e s z é l g e t é s e k . 

Kie alakoná kuhktemienie ki lármáz (kiabál) künn? — edh tah 
tuostf kuhkeátiH nem mernek azok lármázni. — mainie krátna 
tüune píejjem mit morogsz egész nap? — piarrná krátna a medve 
morog. — kie uksum capmá ki zörgeti az ajtót? — im monna 
siatef külskutti', mam tatná jiehta nem törődöm avval, a mit mon
dasz. — monna söurum alakenq küulum rauki' a juhot hallom künn 
bégni. — tasnie stuora vuépsá hálietejja; tihte püucse seitá háliehtit 
mán manna kalakum pÍLivii; vuépsá paská, ploakátahtá moqttiem 
jiirum itt egy nagy bögöly röpült; egy rénszarvasra akar röpülni^ 
de én meg fogom ölni; a bögöly sok állatot szúr (csíp), kínoz. 

Mü cajjevá' (cajeva1') pakcét* fáj a hasam. — monna kahcem 
jih surmom cuopkim lihcste elestem és kitörtem az ujjomat (tkp_ 
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az ujjomat letörtem az izéről). — joqktan monná kidtam áimend 
posktallijijim, tan piejjén tlje alikeste pqnnqkij (v. -kV) tegnap a 
kezemet egy tűvel megböktem, ma hát elkezd dagadni. — taktare 
jiellajahta tam fiailie alamucom az orvos meggyógyítja ezt a beteg 
embert. •— monna petnikite vainanoma nincs pénzem, híjával va
gyok a pénznek. 

mejja kalekíi tüukum puertdn preitV (v. luéppV) a kendőt az 
asztalra fogjuk teríteni. — mejja, kalekü* vuabanan tullum pieji' ih 
laipiöV piuV a kályhába tüzet fogunk rakni és kenyeret sütni. — 
mü koatsn kampl skihke (v. pruohka), att edpu' mejja mdteV ki' 
autsn kuh mijjén ahcie koatan taloiva házamban régi szokás, hogy^ 
nem eszünk előbb, míg atyánk haza nem jön. — tan piejjen monna 
ivaecém koafen sise, cahkasim, prihcek joukujim ma bementem a 
házba, leültem, kávét ittam. — moattie, mi puálehkom seita sok 
[van], a ki a pálinkát szereti (tkp. akarja). 

im monna teitie kdmukitie puá'lh (pualj) utríih, maitie tqtna 
munnoZn k°öroma; tah alovas karcie munnán azokat a czipőket nem 
használhatom, a melyeket te nekem varrtál; azok nagyon szűkek 
nekem. — táitie warjite, maitie koárije puéktij, juo táitie atnqmq 
azokat a ruhákat, melyeket a szabó hozott, már azokat használ
ták. — monna vuobenien piülesn (v. pidlesn) coaccam (coaccijem) 
ih icen warja'poaltam (poaltama) a kályha mellett állok (álltam) ós 
ruhámat elégetem (elégettem). — mü kajepa kahcemq ivouluse, 
manna sittim krukúih, armid kalákám pejjise waltV kalapom leesett, 
le akarok hajolni, hogy fölvegyem. 

joktan monná icen áitekistie stuorra cálogom (v. prö°vim) 
fíhkim tegnap szüleimtől nagy levelet kaptam. — mejja cice vi'ell-
cah, men vite jámomq, tlje pqr ked'kts talie mi hét testvérek [vol
tunk], de öt meghalt, hát csak ketten [vagyunk] most. — tihte 
j)áhce dhcebun pliaresn ez a fiú atyjára üt, atyjához hasonlít.—• 
monna lakam tam pahcem söaládimie autste (auteste), tlje stuora 
tuntura (v. klipmuj) sattá megvertem (tkp. verem) ezt a fiú lopá
sért, hát nagy lárma támadt (tkp. támad). 

mah lidh kouluma, ahte tü koatie-pielien taktera proürusd V 
mah midT, kustie kaláka tihte icse proütskdtiem ivalti' hallottad-e,, 
hogy a te szomszédodnak (sátorfelednek, sátortársadnak) a leánya 
menyasszony? tudod-e, honnan fogja ö a hozományát venni? — 

NÍELVTTJD. KÖZI.EMÉNYEK. XX. 1** 
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tuoh kuéktá lavec ; tuon nüppien wahkan kaláka tái hedje sutti' azok 
ketten jegyespárok, a jövő héten fog az ő lakodalmuk lenni. 

aktéra wareste jahtajijjin nüppien wdrdn, tlje tassa aktem 
kuotiem tarejajin (v. tarejajijjin) az egyik hegyről a másik hegyre 
költözködtek, aztán ott egy sátrat csináltak (építettek). —ki kuotiem 
cdkkimienie ki építette a sátrat? im monna miaT kanna nem 
tudom. — takká alovas ohce skouiva, jallan muor' (poaltems muor>) 

Jthki' ott nagyon kis erdő van, alig kaphatni fát (égetni való fát). — 
taté warie, kukká mejja waccu', alovas prára ez a hegy, a melyen 
megyünk, nagyon meredek. — tihte stuora lihpiá marhkanejja ez 
a nagy szikla szétrepedt (meghasadt, szétment). — kaltie, amma 
táiman krüwhkijim, alovas kianala a kút, a melyet tavai ástam, 
nagyon mély. —ívuóinuá Soahkan vuelelisnie stuora fuórsie (v. kar-
recie) ; tihte küHua kahkse soqki' Undrsáker alatt egy nagy vízesés 
látszik; az messze hallatszik zúgni. — juhkon appqrq (v. kattie 
v. viattará) alovas cappies a folyó partja nagyon szép. — taté 
jeana alovas kammqtá, tuote nüppie jeana dntan kammetepq, ez a 
folyó nagyon széles, az a másik még szélesebb. — toardst jeanam 
alovas capies prüwie a folyón át nagyon szép híd van. — tan piej-
jen vúosts karejabjeje tan japien ma első mise [van v. volt] ez 
évben. 

main tdttie fialleste Itt tareji' mit akarsz csinálni abból a 
deszkából ? — tihte klahkd, am oasestejisn monna juőktan óaccajij-
jim, tihte cuwpkoltahksn (v. cüöpkonommaj az a bot, a melyet teg
nap a kereskedőnél vettem, az széttörött. — mü kulieke rinan pana-
tuowum; monna ciehtum hdinestit a késem eltompult; meg kell 
köszörülnöm. — tanná aloman alovas viekska kidt\jéh tihte tam 
kissé kldhkam puótti cüöpkih kuéktíen hdran ennek az embernek 
nagyon erős kezei vannak, és ő ezt a vastag botot (durungot) ketté 
(két felé) bírta törni. — tihte pahce jeahta, satne vieksqkq,, vieksah-
kappa monnáste ; — poqtieh kjampan ez a fiú azt mondja, ő erős, 
erősebb mint én; — jöjj birokra! — monna kierkiem settijim jau-
rdn ih tihte wuajajejja potnan a követ a tóba dobtam és az elmerült 
a fenékre. 

tullu preaká, armie puellá a tűz pattog, mikor ég. — stuorra 
tullo púellaji taitie koatete nagy tűz támadt a faluban (tkp. gyúladt 
ezekre a házakra)). — nougota (y. kiaht) tullum piejéma skojjise, 
tdstie tilje stuora tullo sattd; talie anne tihte puolemienie ; tejjá ai 
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wuéinijeterd, tihte púotfeminie valaki tüzet csinált az erdőben (meg
gyújtotta az erdőt), hát nagy tűz lett (tkp. lesz); most is ég még; 
"ti is meglátjátok, [a mint] az ég. — piejje koartd cérreka a nap 
•erősen éget (süt). 

B) M e s é k . 

1. Piarna jih réawa. 

Piarna jih ridwq wuoje-tdlliem sedllqt' (sedllladijin). tlje aktn 
Hhkedn waccieh, virmie' cakieh pidrne ih redwq. tlje dretn virmié 
sakkdh, tlje jen küelie' fihkh kenna. tlje redwo ívuélka, tann léhketn 
wuoj e-t alléste ívuojém mátada. tlje talowd piarnan koaiká, tlje 
pierrna kihcije: nkuppend Hah vierdtamma H — afáttarvr^d éuöc-
cema. tlje juo vuoje-tálliem kaskd mdtdtamma. tlje aktén piejen piér-
nan pedlesn oqrd tlje viht (nappadest) ívuélka, wuojim kaláka mátd-
•dijit (-dlH). tlje pidrne kihcije: ukuppene lidh véardtamma ?» — 
tfatterinta liem cüöccema». tlje nnppien ^hkedn wacci' kdlekies akcn 
(akcen, aktsn) wuoje-tdlien koaikd. tlje wuoje-tdllie juo nahkqmq. tlje 

jpiarna jeahta redvose: «tatnd lidh ívuoje-tdliem mdtdtdma, nahk-
tama (nahkatama) tüunu kaik.n rédvo jeahta: itatna (v. taand) 
tdllnid helle mdtdtama, nahktama.» piarna moarateawa jih jeahta, 
kalekies oarajijit piejje-pealan tvuéinih, kedn rauwuste wuoj' wuqcdh. 
tlje piarna nahkstamma, tlje reávon rauwuste wuoj' wuocah. men 
kgh tlje pidrne nahkstamma, tlje redvo vuoj' ndmd piarnan rauwose. 
piarna tann cérreka (cirrekd) nahkstamma, tann kdreve pidrne 
tihte, íj (ijjé) Heh tqmqtqmq kenna, kuh redwo pidrnen rauwose vuej1 

ndmqma. tlje reavo koska pejjise jih jeahta: «cüöcceV pajjise wuei-
nih, kidn rauwuste vuej' vuqcd'.)> tlje piarne cüÖcceld pdjjese, tlje 
•piarnan rauwuste vuej' vuacah. tlje piarna moarateawa tlje t°qllovq 
redvum. redvo roqtn (v. ruohcen) nealan hajekHd. tlje piarna red-
vum jiHkiste fihkela, tlje redvo jiehtd: «tlje maj ic' lédh pára vidt-
tiem kdkciemienie; kakcie' cérreka/)) — pirrnd skdmiekoata jéh 
ludita rédvun jielkiem. tlje redvo pidsela. piarna wuélkd tdstie. tlje 
redvo pid'rnom arkete tan kareve: (itatna, ml tan stuorra e%dc mon-
nom jaksij, mi tann phce.t* —piarna moarateawa jih jeahta: «koass 

13* 
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akt (v. koassie akt) kalákám tqtnum kdkcih, koassie járnák.* —> 
reavo jiehtá: «cü, cü/» árka, utaaná, mie tan jalla, eyde mannám 
puélih jaksV, mannám, mie tann wueldks.v — piarna kiápota. 

aktn aikien tlje kalekies hoqkkij, tlje eccen nágen kuelie' fihkhé 

ki\ tlje áretn reavo ívuélká hoqkkij, tlje jen kuelieh Jihkije, tlje koa-
tan ívuélká. tlje piarna kiheije: «kumtie tqtna tan jen kuelie' jihk!h> 
— reavo jléhtá: ucidhtom pott manna tann jen kuelieh fihkih.)) — 
pirrne j*eMa: «liáraf (bihkumt*) monnom ai, kumtie kqlqkum tann 
jen kuolieh fihkih.» — «höajcí, pihkumtit kalakom.n tlje jeahtá: 
((tcáccieh, aktn léhkedn sieipiem piejh jauran, áretn ülje jen kuelieh 

Jihk\)) — tlje iehkedn pirna wuélká, jauran sieipiem peajá, aredn 
tlje piarnen sleipie kalqmomq. tlje piarna viantá, jen kuelieh, tlje 
tqmqtá lieulos, ijji pudV lutnih kik. tlje hajékela (-kala) cérreká, tlje 
piarnan sleipiá puórhkana. tlje piarna moaratédwa redvose, armiá 
satnam lieka nullidhtammá, sü (sö) tlje siaipiá puorhkáná. reavo 
poaksta ndlkiedákan, armie piarna tann joamán. tálie piernan pqr 
(pqrra) oaneks siáipie. tlje piarne sldipet fualemienie tálie ai. — 
tihte piarne tan aikien jámiejejja. 

A m e d v e és a r ó k a . 

A medve és a róka vajas puttonyt loptak. Hát egy este men
nek, hálókat eresztenek a medve és a róka. Reggel a hálókat ki
húzzák és nem sok halat kaptak. Aztán a róka elmegy, azon este 
a vajas puttonyból vajat eszik. Jön a medvéhez, kérdezi a medve : 
»hol voltál?»— «Koma voltam (tkp. komául álltam)». Hát már 
a vajas tálat középig megette. Egy napon a róka mellett alszik, 
aztán ismét (újra, másodszor) elmegy, hogy majd vajat eszik. 
A medve kérdezi: «hol voltál ?» — «Komának voltam.» Másnap 
este együtt kellett volna nekik elmenni a vajas puttonyhoz. Hát a 
vajas puttony már elfogyott. Ekkor a medve mondja a rókának: 
«te etted meg a vajjas puttonyt, fogyasztottál el mindent». A róka 
mondja: «talán inkább te etted meg, te fogyasztottad». Amedve 
megharagszik és mondja, feküdjenek le a nap felé, hogy lássák, 
kinek a seggéből csöpög a vaj (tkp. csöpögnek a vajak). Hát a 
medve elaludt és a róka alfeléből csöpög a vaj. De mikor a medve 
elaludt, a róka a vájatba medve alfelére keni. Amedve nagyon 
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erősen aludt, az a gonosz medve nem érezte, a mint a róka a 
medvének az alfelére kente a vajat. Aztán a róka fölkelti és 
mondja: «kelj föl megnézni, kinek a seggéből csöpög a vaj.» 
A medve fölkel, hát a medve seggéből csöpög a vaj. Ekkor meg
haragszik és kergeti (üldözi) a rókát. A róka egy gyökér alá ugrik. 
A medve a rókát lábánál fogva megkapja, hát mondja a róka: ((bi
zony csak a gyökeret harapod (szó szerint: ugyan nem vagy, csak 
a fenyőgyökeret harapdálóban); harapd erősen!» A medve kezdi 
magát szégyeüleni és elereszti a róka lábát. Ekkor a róka megsza
badul. A medve elmegy onnét. Hát a róka a medvét nagyon erő
sen (tkp. rosszul) csúfolja: «te, a k i olyan nagy vagy, nem érsz 
(tpk. érj) el engemet, a ki olyan kicsiny vagyok». — A medve 
megharagszik és mondja: «valamikor [úgy] megfoglak harapni 
hogy (tkp. a míg) meghalsz». - A róka mondja: «ejnye, ejnye!» 
gúnyolja: «te, a ki olyan magas vagy, nem bírsz engemet elérni, 
engemet, a ki oly alacsony vagyok.» — A medve mérgelődik. 

Egyszer horgászni akartak, s nem kaptak semmi halat sem. 
Hát reggel a róka elmegy horgászni és sok halat kapott, aztán haza 
megy. A medve kérdezi: «hogyan kapsz te annyi halat ?» — A róka 
mondja: «kell nekem bizony annyi halat kapnom.» A medve 
mondja: «taníts meg engemet is, hogyan kapjak oly sok ha
lat.)) — «0, igen, meg foglak rá tanítani*). Aztán mondja: «menj, 
egy este tedd a farkadat a tóba, reggel aztán sok halat kapsz.» — 
Hát este a medve elmegy; a tóba teszi a farkát. Reggel a medvé
nek a farka oda volt fagyva. Fölkel a medve, hát a farka oda volt 
fagyva. Ekkor a medve azt gondolja, hogy sok hal az. Fölugrik, 
érzi [hogy] nehéz, nem bírja fölemelni. Ekkor erősen ugrik, hát a 
medvének a farka szétszakadt. Megharagszik a medve a rókára, 
hogy őt úgy bolonddá tette, hogy a farka szétszakadt. A róka jó 
iztien (tkp. édesen) nevet, hogy a medve olyan bolond. Most a med-
vénekcsak rövid farka van. És a medve farok nélkül jár most is. 
Az a medve akkor meghalt. . '.... ' 

2. Akta f.ieljets'kwlle. 

Tihte meala, küélie kallaka talowV (talovuj) tahká. tlje tann 
früa jeahtá tassa: «arméá talowá tahká jih kihcije.: mam Heh tarv-
jamienie? tlje kaláka j^ehtij: áksan nirram. •—armea kihcije: marin 
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kiaivpta (kulikies) aksan nirra? ülje kallakd fehtih: kaska oáksiem^ 
— jeh armea kihcije: mah nan vüálokom uunih? tűje kaláka jxehtt'.-
hoaja, ghce patt, man kedkk{en alovas ghce rajikie. — armie kihcije •-
kusnia tü kqmmd í tlje kaláka jiehtih: hierkeán (v. hierekidn) köz
tien éisr^d. — armie kihcije : kusnia tü taktare ? tlje kaláka jiehtii: 
tihte jau^e-pedlesn. — arméá kihcije : man kuhkie nüppien koqtdn T 
tlje kaláka jlehtih: tüon pahkan noqlesn.v 

tlje küelie taloivá. tlje pieljets kolle moarahka piengm aaná 
(v. atna). tlje piend sdjetd (v. seita) kakci' küeliem. tlje küelie 
jeahta: «ass tuhka/» — pieljets kwlle jeahta: «aksan úirram.n — 
küelie jéahtá: «puerrak/»—pieljets kwlle jeahta: akask'á oáksiem.» 
— tlje küelie jeahta: «ka thoaskan led'? kusnia tü kqmmd ?»—piel-
jets kwlle jeahta: thöajd, ghce patt, men kfdkMen alovas ghce raji
kie. » — küelie jeahta: «mah kallanamma (Y. kalldtahksn) ? — 
kwlle jeahta: «mü taktare jaurie-pedlesn.*— küelie kihcije: man 
kuhkie nüppien koatan h> — pieljets kwlle jeahta : nlieí kidkV vedrd-
tamma mafian küeliem.)) — küelie jeahta: wuélkieh tuonen koqikd/» 
— kwlle jeahta: atuon pahkan noalesn, kaltie-pedlesn.it 

E g y s i k e t e m b e r . 

Ez tudja, tisztviselő fog oda jönni. Hát azt mondja neki 
a felesége: «ha ide jön és kérdezi: mit csinálsz ? akkor mondja:: 
fejsze nyelét. — Ha kérdi: milyen hosszú [lesz] a fejsze nyele ? 
akkor mondja: az ág közepéig; — és ha kérdi: van-e némi söröd?' 
mondja: igen, egy kevés van, de a hordónak nagyon kicsiny a 
lyuka. — Ha kérdezi: hol a feleséged? mondja: a lóistállóban. — 
Ha kérdezi: hol a leányod ? mondja: az a tó partján [van]. — Ha 
kérdezi: milyen messze van a másik házba ? mondja : ama domb 
alatt [van]». 

Hát jön a tisztviselő. A siket embernek mérges kutyája van. 
A kutya meg akarja a tisztviselőt harapni. A tisztviselő mondja: 
«kusti!» — A siket ember mondja : «fejsze nyelét!» — A tisztviselő' 
mondja: «jó napot!» — A siket ember mondja: «az ág közepéig.* 
— Aztán mondja a tisztviselő: «vajjon megbolondultál? hol a 
feleséged?*) — A siket ember mondja: «igen, egy kevés ugyan* 
[van], de a hordónak nagyon kicsiny a lyuka». — A tisztviselő-
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mondja: «vajjon jóllaktál [már a bolond beszédből] ?» —Az ember 
mondja: «a leányom a tó partján [van]». — A tisztviselő mondja : 
amilyen messzire van a másik házba ?» — A siket ember mondja : 
«senki sem volt a tisztviselőért (tkp. után)». — A tisztviselő 
mondja: «menj a pokolba (tkp. a halálhoz, ördöghöz)!» — Az 
ember mondja: «ama domb alatt, a kút (forrás) partján (mellett)*. 

3. Véassás tácejih corenfrüua. 

Akta véassas táce wáccá aktn corn koqika jih aktum toqlpiem 
löönestahta. tlje stuorra cörre jeahta: «koassie tatna toalpiem fihk' 
löönih, tlje tatna (\. taana) wáccáh, tamjüuksf». tlje tihte veassas 
kwlle jeahta: nijjic patt; monnq kalakum featah óqccih.n tlje pott 
tihte stuorra cörre kaulátamma, jih tuolpiem lo°nije. tlje kolle wáccá 
aktn oaétestejen koqika jih featah oaccá, tlje makstd (maksHd). kóqs-
sie kallánqmmq, tlje waccije tdstie, jih aktn Igpma-céjelusn nille 
kahcela. tlje tan coren früw ívuéinije, astie lieka toalpiem loöndstah-
toma (-tqma), tlje tihte tann coren früwa co^rvo tamm veassas kwl-
Igm, tlje jeahta : «armie mü pealesn oaráh, tlje kalak' viHam luhkiem 
Jihkih.» tlje oara tann früun pedlesn, viHum luhkiem fihkije. tlje 
waccá tan coren koaiká ih jeahta : «tüu früun pealesn Pám (v. Ma
gúm) oqrroma, tlje viHom luhkiem fihkijijjim; jirrete piejjen kala
kum ai tahká ivaccih.» — «tlje kalakpm tatngm ivaltih ruwsta-
koatán.* — nüppien piejjen tlje ai waccá tahká, tlje oarrá pedlesn 
ai, ülje kulumum (kglgmgm) luhkiem fihkije. tlje core tahká taloivá. 
tuhte küulujé (kuolujé), core tahká talowá, tlje kuokkorte sdankan 
nealán jih ülje tihte core jeahta: «arm ih ti tam veassas kwllum 
puéktie' tlje kalakum tatnum püuwih.» früuwa jeahta: «iem Heh 
monna nan véassás kallóm (v. -lum) wuéinama.s> — tlje tihte cöre 
wuélká jih tlje tihte veassas kolle wáccá tann coren koaiká ihjéahtá: 
«tüwfrüwn pealesn Pám oqrroma, tlje Pám kulumum luhkiemfihkema; 
jirrode piejjen kalakum ai tahká.» já waccije. tlje core jeahta: itat
nom kalakum ruosta-koatan wuőlküt.v 

e " Í 

nüppien piejjen ülje ai tihte veassas kolle wáccá tahká, jih tlje 
toqrata tann corn früum jau^e-pealesd, warjáh kalekies péssi\ tlje 
tihte früuwa icse corum kuhce, kalaká viehkietiH jau^e-peálese war-
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jáh kuíttih. tlje tihte cöre jeahtá : «armie ih ti tam veassas kvllum 
jméktie', tlje kalakum tatnum jauran séttih.» — «Jihkh tarajih, 
kumtie séit\ imme Heh kuit monna nan veassas kellőm wuéinama.» 
— tlje tihte cöre wuélká koatan. tlje puorije (v. puörije) jen cor' lése 
koatán, tlje jen cor' tálevie1 tahka, jih jeahta, süfrüwa jeacáh veas
sas kwllwm atná(aaná), tamm kalekies püuwih. tlje tam veassas kal
lóm lievies hirkie-koatán cákama, kalekies tasnie püuwih. tlje früwa 
éeps söurum tahka luaitá, tihte tiiukom atna coarvie kasksn. kuh tlje 
tahka talevie', kalekies waltih ih 2?üuwih, tlje core oksom rihpsta ih 
kuh tlje rihp°sta, tlje éeps s'óure talowa ulukse. tlje tihte core pülije, 
fiailien satta ih jama. tlje tihte veassas k&lle tam jiuéikiesjrüwum 
jihkije. tlje stuora hedjém taréja, tlje tihte veassas kolle stuöre pontne 
satta. tlje keakte mána' fihkiji; akté jámiejejjá tállá, niippie kplgma 
vahká j^liejejjd. tlje ice früuwa ai fialien satta, tlje tihte veassas 
k<plle pqr uktok páca. tihte ümorote haile. 

A s z e g é n y p a r a s z t és az ú r n a k f e l e s é g e . 

Egy szegény paraszt elmegy egy úrhoz és egy huszonöt örés *) 
darabot kér kölcsön. Hát a nagy úr mondja: «mikor te a huszonöt 
őrét kölcsön kapod, elmégy, megiszod azt». A szegény ember 
mondja: «nem bizony. En eledelt fogok venni». Hát a nagy úr 
csakugyan meghallgatta és a huszonöt őrét kölcsön adta. Aztán 
az a paraszt elmegy egy kereskedőhöz és ételeket vásárol és eszik. 
Mikor jóllakott, elment onnan és egy hóhatárra lebukott. Hát 
annak az úrnak a felesége meglátta, a kitől a huszonöt őrét kölcsön 
vette, s az úrnak a felesége hívja ezt a szegény embert és mondja: 
«ha én mellettem alszol, ötvenet fogsz kapni». Hát az asszony 
mellett hál, ötvenet kapott. Akkor elmegy az úrhoz és mondja: 
«a te feleséged mellett aludtam, és ötvenet kaptam; holnap szintén 
elfogok oda menni». «Akkor én tégedet a börtönházba teszlek 
(tkp. foglak venni)». Másnap is elmegy oda és ismét mellette hál, 
hát harminczat kapott. Ekkor az úr oda jön. Amaz meghallotta, 
az úr oda jön, hát az ágy alá mászik s az úr mondja: «ha a szegény 
embert elő nem teremted, tégedet meg foglak ölni». [Azt] mondja 

•*) Svéd aprópénz. 
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az asszony: «nem láttam én (semmi) szegény embert*. Aztán az 
úr elmegy és a szegény ember oda megy az úrhoz és mondja: 
«a te feleséged mellett feküdtem, és harminczat kaptam; holnap 
szintén oda fogok [menni]». Avval ment. [Azt] mondja az úr : 
«tégedet a börtönbe foglak vetni (tkp. vezettetni)». 

Másnap a szegény ember szintén odamegy és annak az úrnak 
a feleségét a tó mellé követi, ruhákat akartak mosni. Hát az asz-
szony megparancsolja az urának, segítse a ruhákat a tópartra 
vinni. Az úr mondja: «ha elő nem adod azt a szegény embert, hát 
tégedet a tóba foglak dobni». — «Tehetsz, a mint akarsz, még sem 
láttam én semmiféle szegény embert». — Ekkor az úr haza megy. 
Aztán sok urat hívott meg a házába, hát sok úr jön oda és mondja 
[nekik]: az ő feleségének egy másik szegény embere van, ezt öljék 
meg. Hát az.a sok úr bedugta a szegény embert a lóistállóba, hogy 
majd itt megölik. Ekkor az asszony egy fekete birkát eresztett oda, 
ennek csöngetyűje van a szarva között. Mikor oda jönnek, hogy 
vegyék és megöljék, az úr kinyitja az ajtót s mikor kinyitja, hát 
a fekete birka jön ki. Ekkor az úr megijed, megbetegszik és meg
hal. Aztán a szegény ember megkapta a gazdag asszonyt. Nagy 
lakodalmat csinálnak és a szegény ember nagy gazdává lesz. Két 
gyermeket kapott; az egyik azonnal meghalt, a másik három hétig 
élt. Ekkor a felesége szintén beteg lesz, s a szegény ember csak 
egyedül marad. Nagyon búsul. 

4. Cehps söure. 

Aktn aikien akta k\plle, tihte cehps söurum aaná. söure hirkie-
koatien sisnie vearátamma. tlje tihte kolle wáccá tan hirkie-koatien 
stfse, tlje tihte tam cahps söurum ulukse lud'itá. tlje tihte wuélká 
aktn stuora (v. -re) coren koatán. tlje stuore spöjilum wuéina, tlje 
wuéinije icemse tásnie, tlje tihte söurá paskijdhcá, koassie spöjjilum 
marhkuá. tlje stuore core talowa, tlje tihte wuéina, mié tuhtq, tlje 
tihte wuéina, ice tuoná, pillije, tlje járna, tann cöm früwwa kaláka 
wacci* pijje-laptsá, tlje tihte wuéinije tam cahps söurom. tihte wuélká 
wöuluse tah trahp'' (taráhp) par snáicán, kahcela ih tlje tihte jámie-
jejja. tlje sö9nq kalaká wáccih cácien (cácien) mietie, tlje tihte wuéi
nije tam früwum ih tam cahps söurum. tlje wáccá tann söurn aitrn 
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koaikd, tlje tihte söurn djitera kdhtd boHih stuora luhkiem. kuk 
tihte cöre kuolíje tamma, mam söure toitqma, tlje rüpmala tdstie, tlje 
wdccd aktn prüivien toarest. tlje aktn köatdn talowd ih tdsnid jíailie 
lattieh. tlje tihte core ai jiailien satta. tlje kaláka tdstie waccajit 
poastln toarest tam prüiviem, tlje oajá' jdmmekei', tlje kahcela pij-
jeln tani prüiviem, tlje patnena (paanená). 

A f e k e t e b i r k a . 

[VoltJ egyszer egy ember, annak volt egy fekete birkája. 
A birka a lóistállóban volt. Hát ez az ember bemegy a lóistállóba 
és a fekete birkát kiereszti. Ez elmegy egy nagy úr házába. [Ott] 
meglát egy nagy tükröt, abban meglátta magát; hát a birka szúr, 
a míg a tükröt szóttöri. Jön a nagy úr és ez nézte, mi az ? Hát 
látja, maga az ördög, megijed és meghal. Annak az úrnak a fele
sége a felső emeletre akar menni, s ez [is] meglátta a fekete birkát. 
Ez [ugyan] csak ijedezve megy le a lépcsőkön, elesik és aztán meg
halt. Hát a szolgáló vízért akar menni és ez meglátta az asszonyt 
és a fekete birkát. Aztán elmegy a birkának a gazdájához és a 
birka gazdájának százat kellett fizetnie. Mikor az úr meghallotta 
azt, mit csinált a birka, elszökik onnan ós egy hidon keresztül 
megy. Egy házba jön és ott beteg emberek (parasztok) voltak. Hát 
az az úr is beteg lesz. Aztán onnan vissza akar menni a hídon ke
resztül, hát a feje szédül, aztán leesik a hídról (tkp. a hídon) és 
elmerül. 

C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Icen koatsn manna jiailien suttéjejjim (v. suttumj, ih mejjd 

fdatat nahkqmq. tlje manna kallakqm wacci' virmie' cakij. tlje 
stuora pidkka. tlje ice kalkum süukkih jih küolien jóampie kallakd 
viermieh cqkV. tlje vqrqkq pattnijjim. men tilje saukum cérreke, tlje 
káttiem nottejijjim. tlje kattiem kalakajijjimien virmie1 cdkieh. tlje 
koatan ívuélkijijjimien, tlje árdtn (dretn) virmie1 sakkajijjimien, tlje 
jlen küelie* fihkijijjimien, jallan koatan pudllijijjimien kuéttih. tlje 
coalajijjimu' jih péssejijjimű' küelie', tlje tuoltHijjimü' tlje maksedh-
tijjimü\ 
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A magam házában beteg lettem és mi étel nélkül maradtunk 
(tkp. végződtünk). Hát én el akarok menni hálót ereszteni. Nagy 
szél [van]. Nekem eveznem kell és a tisztviselő kisasszonyának 
a hálókat eresztenie. Csakhamar megfeneklettem. De erősen eve
zek és a partot elértem. Hát a parton akartunk hálót ereszteni. 
Aztán haza mentünk és reggel a hálót kihúztuk, sok halat fogtunk, 
alig bírtuk haza vinni. Aztán kitisztogattuk és megmostuk a hala
kat. Aztán megfőztük és megettük. 

2. 
Akta kwlle vinncgm waltá jéh liánéem minnesn jéh tlje wuélki-

jijjin jaurien toarest ih titfe kalekies wájesiefs] skoqhtaHijit (-üH). 
tlje kwlle mijeska tiávonum ívuéinije. tlje lidncem cóaröfíq lese koaiká 
jéh jeahtá: «tüum kalekien manna skwuhtV». tlje mieská-tievona pil-
lijejjá, kgh tuitie kuolojijji (v. kuolojejjá), tlje hajekela. tlje káhte-

jin j)ienq,m (v. -num) luóiti'. tlje piena tollovq, koqssie jaksela, tlje 
%ahtöZ cerreká. tje küolie jéh kwlle jaksá, tlje küolie skwuhtiji (skwi-
htiji, -tijejjá) jih tlje tievdra, tlje tievona járná, tlje kerjená siittijin, 
featáh fihkijin, tilje nuowujijjin. 

tlje niippie kwlle tahká tolóivá jih ai waisieh kaláka skoqhtá-
tijit, tlje wuéinijejja, tuh waisiem fihkema. tlje tuhta ai wualká. tlje 
kwlle kalaká skwihtema waisien peálesn arri' jih küolie tvualká hier-
kien mietie. tlje koatán talowá, tlje kwllen rüukije kiheije, kusnie sü 
kallqpq, tlje jeahtá (jiéhtá): «waisien piálesn.)) tlje wudíkijijjin 
poastatá sköjise waisien mietie. 

Egy ember vesz egy csónakot és a tisztviselőt magával s aztán 
elmentek a tavon át és jávorszarvasokat akartak lőni. Hát az ember 
egy borjas jávortehenet látott. Ekkor a tisztviselőt magához .hívja 
és mondja: «azt fogjuk mi ketten meglőni». Erre a borjas jávor
tehén megijedt,-a mint azokat meghallotta és elszalad. Hát a kutyát 
el kellett ereszteniök. A kutya üldözi, a míg eléri és erősen ugat. 
Hát a tisztviselő és az ember elérik, aztán a tisztviselő lőtt és elta
lálja, a jávorszarvas meghal. Megörültek, eledelt kaptak ós meg
nyúzták. 

Ekkor egy másik ember jön oda és szintén jávorszarvasokat 
akar lőni, hát látta, azok jávorszarvast kaptak. Ez is elmegy. 
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Annak az embernek, [a ki a hivatalnokkal volt], a meglőtt jávor
szarvas mellett kellett maradnia, a hivatalnok pedig lóért megy. 
Haza jön, hát annak az embernek a felesége kérdezte, hol az 
ő férje, s azt mondja: ((jávorszarvas mellett». Aztán visszamentek 
az erdőbe a jávorszarvasért. 

3. 

Akta alamuca skojjum ivacciemienie, tlje pjdssan mihtie séahtá, 
tlje skvuhtie (wuacá), men eddi tidvárh ki\ tlje piássa hajekálq. tlje 
pidngm snipkije (v. luéitd), tlje pidná talovuje, tlje jaksala. tlje 
pidssa prekije, tlje pidná pilloje, tlje pidná k°auwá sHeipená poata 
poastote. tlje alamuca rdipq (v. thoijjej-keacán waltá, tlje kuará 
ko9ssid jaksála. tidvárá, tlje nudwá, pidrka' kjühcejih tlje tuoliem 
cakkd. tlje koatdn wuálká viehkiei mietie, men alovás kallakás állekie, 
ie toaref henna, tlje uktok (pktok) ívuélka tlje kuéttá pidrka' köqtán 
ji' tlje kuhce álekiám, kaláka toaréditn. tlje patt tan aikien toaredejja. 
ülje stuorra maisam moiseta, tlje koatdn ívuélkijijjin jih tilje krüwtum 
<cdkkijin (v.cákkijijjin), kálekies pidrka' tuHttPt; tlje makseáhtljjin. 

tilje viht wuélkij ai vierá sköjisá (v. -se), tlje waisiem skuuh-
tiji (ívudciejejja) ih tlje tidiv^tije (udvara), tlje wúennesá ívuélka 
hirkien mietie, kálekies pidrka' kuéttiehtit wuennásá (wuonnásá). 
tlje tan kwllwse, mi hirkiem lo'ónije, tlje tassa luhkije tdV wattá 
(ivottá) jih tilje pidrka' tuöki (tuokije) ; kakciem luhkiem fihkije 
(v. fihkij) autste. tlje koatdn wuélkije, tlje khuinqpq kerjená sattá. 
tlje kdllepq pidssen tulj%ená wuélkd wúennesá (wuonndse), tlje stuorra 
nommom fihkije tuoljlen autste jih stuorra nommon skwuhtema autste. 
tlje kuinapa kerjená sattá, armia ked'ktem stuorra luhkiem fihkema 
tuoljien jih wuocema autste. 

Egy ember az erdőben járt, hát medvével találkozott (tkp. 
medve közé kerül) és lőtt, de nem találta el. A medve elfut. Ekkor 
•elereszti a kutyáját, a kutya üldözi és utóiéri. A medve megmérge
sedett (morgott?), hát megijedt a kutya, aztán a kutya lelóggó fark
kal jön vissza. Ekkor az ember a kutyát kötél végére veszi és nyo
mozza a medvét, a míg eléri. Eltalálja és megnyúzza, a húsát fel
akasztja és a bőrét kipeczkeli. Aztán haza megy segítségekért, de 
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nagyon lusta fia volt, nem megy vele (nem követi); hát maga megy 
el, haza hordja a húst, és megparancsolja a fiúnak, kövesse őt. Hát 
ekkor [mégis] csak követte. Aztán nagy terhet visz [a hátán], haza 
mentek és hát a fazekat oda tették [a tűzre], hogy a húst megfőz
zék, aztán ettek. 

Aztán ismét elment szintén vadas erdőbe, jávorszarvast lőtt 
és eltalálta. Aztán a faluba ment lóért, hogy a húst a faluba vites
sék. Annak az embernek, a ki a lovat kölcsönözte, annak tiz tallért 
ad és aztán a bőrt eladta, nyolczvanat kapott érte. Aztán haza 
ment, hát a felesége megörül. Az ember a medvének a bőrével 
elmegy a faluba, hát százat*) kapott a bőrért és százat a lövésért. 
A felesége megörült, hogy kétszázat kapott a bőrért és a lövésért.2} 

, • - - 4. 

Akta kolle wáccá, virmieh caucetá (sedllqtd),tlje küelie moqrá-
teáivá, tlje stioubuna (v. stiabgnd). tlje tiúnka éattá, tlje akta pieljets 
kolle ai tahká laloivá jih küoliem viehketd. tlje ecci suwl-kwlle nan 
(v. nágen) viehkie fihkh kanna, tlje teáptallá, tlje küolie ruosta-koa-
tán wuólkta. tlje suol-kollen rüwkije fiailien satta, tlje tamm ai 
ivaltie' kállepun koajkd. tlje kállepa kaláka kuloma jdpie' ruosta-
koatsn cahkástft. mán tlle jeaca kolle küelie satta, tlje suol-kwlln 
rüukije tunn nüppien kwllwse vitem luhkiem ivqttá, armie kállebm 
viehketd ruwstq-koatste (v. -sta). tHje jeaca küelie ivaltá ruiDSte-
koatste, tlje par aktem jápiem kallaká arrV. tlje suwl-kwlln rüukije 
kerjená satta. 

kuh tihte kolle ruwsta-koatste péasd (v. piesald), tlje küelien 
küwsom (kugsom) sealota jih tam pánivá sköjisn. tűié wuélká kujene-
bustie, tlje küolien Werkiei méhtie seahtá, tlje aktám hiertfem pauivár 

nüppiem hierkfem ivalta, tlje rypmala. küolien kákkih wuéinamar 

kuh kuosemjeh hirkiem puwlejij (v. puiviejejjá). kuh siákciejejja, tlj 
akta koatán ívuélkijejjá jih küelán sornd. tlje küolie muorateawa jih 

*) T. i. kronát. Egy svéd krona = 56 krajczár o. ó. Egy Jcronában 
száz üre van. 

2) Svédországban a külömböző vad állatok elejtéséért díjak vannak 
kitűzve. Erre czéloz az elbeszélés, midőn azt mondja, hogy százat kapott 
a lövésért. 
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tqlowd (v. t°qlewd), koassie jaksd,tlje walta, koatan wuólktd (v. -te), 
men tlje suvl-kwlle berrá küeliem, ijjic minnie sárnih sü kujenesd, 
ahta satna küosem (küusem) jéh berkiem pauwoma, tlje sü kujend 

Jiailien satta jéh tihte járna, tlje tihte suvl-kvlle perrá küeliem cap-
pies-lákan, ijlkalati' sarnV kiáse kenna, ijjic kiase kenna sarni', 
ijjic pieljets kwllese kih sárni', tlje tihte talla sornd (sorne) sü 
rüukijása, tlje tihte talla fiéillen sattd. satna kaláka wottV tann 
kiesen jéh WerWen autste, mann jémim par sáitá. tlje sloahppjejjá 
küelie suwl-k&llem rüukijen koaikd. 

I C C " 

Egy ember megy, a hálókat ellopja, hát a tisztviselő megha
ragszik, megbünteti. Törvényülés lesz, hát egy siket ember is 
odajön és a tisztviselőt segíti. A tolvaj ember nem kapott semmi 
segítséget és megfogatott (a bűn rábizonyúlt) és a tisztviselő bör
tönbe vetteti (tkp. vezetteti). Ekkor a tolvaj embernek a felesége 
beteg lesz és ezt is elviszik a férjéhez. Az embernek három évig 
kellett volna a börtönben ülnie. Azonban másik ember lett tiszt
viselő s annak a másik tisztviselőnek a tolvaj ember felesége ötven 
[krónát] ad, ha a férjét kisegíti a börtönből. Az a másik tisztviselő 
kiveszi a börtönből, hát csak egy évig kellett ott lennie. A tolvaj 
felesége megörült. 

Mikor ez az ember a börtönből kiszabadul, ellopja a tisztviselő
nek tehenét és megöli az erdőben. Aztán elmegy a feleségétől, 
a tisztviselő lovai közé kerül, az egyik lovat megöli, a másik lovat 
fogja és elszökik. A tisztviselő gyermekei látták, mikor a tehenet 
és a lovat megölte. Mikor megleste, az egyik haza ment és meg
mondta a tisztviselőnek. A tisztviselő megharagszik és üldözi, a 
míg eléri, aztán fogja, a börtönbe (tkp. házba) veti (tkp. vezeti). 
Hanem hát a tolvaj kéri a tisztviselőt, hogy semmikép se mondja 
meg a feleségének, hogy ő a tehenet és lovat megölte, [mert] akkor 
az ő felesége megbetegszik és meghal. A tolvaj ember szépen kéri 
a tisztviselőt, ne mondja meg senkinek, senkinek se mondja, még 
a süket embernek sem, [mert] ez azonnal megmondja a feleségének 
és ez azonnal megbetegszik. 0 majd ád a tehénért és lóért a 
mennyit csak akar. Ekkor a tisztviselő kieresztette a tolvajt a 
feleségéhez. 
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5. 
Aktn aikien akta kalle raja kuinupm pücij koaika. tje khui-

nopo sít' kenna wuélkih pücij koajka, kdllepa kaláka wuélkih. tlje 
kdllepa jeahtá (jiehtá), satna nahkaren, seitá oarajijit. tlje khui-
nubu kahtá pücij koaika tvuélki'. tlje piassa (piérna) tolóivá tann 
kammán koaika. tihte kammá náipena krppmasd. tlje kerjena mtta, 
tlje puc* lahpajih tlje koatan wuélka kallapon mietie. tlje kallápása 
sorna, satne liega biernam (pidssam) kruppmasamma. tlje % kallqpa 
(kallopa) jahkieh kenna. tlje vüssö jih jeahta: njáhkih kalqk^ patt, 
armie monná riektá jeahtam (jiehtam). eccim lüüny tilje koatan talo* 
wuma, viss (v. armiáj ecéi Imin' satnan.v tlje kallepq korövotd (-te) 

jih töqratd (v. -te), tlje huitskqp satnan piérnam liega kruppma
samma. tlje kdllepa kerjena sattájih nietva. koh tlje kallaya jü nuo-
vuma jitipiarka1 kjuhcdmd jih tuoliem cakkqmq,tlje mqisef koqppok 
stuora maisam, tlje koatan taleivieh. tlje pidi'káh wuérkijin (v.paana-
jijjin v. patnajijjin), tlje kallqpa wuélka piarnan tuoljen mietie ih 
tuoljend (-na) wuélka vuonndsd jih tuoljem kuellán tudka (tuwkd). 
küelie stuorra nummom tuoljen autste wattá jih stuorrd nummom 
vuocema autste. tlje köatán wuélka. tlje khuinqpása sorne, satnd liega 
kééktiem stuora nummom fihkema tuoljlen autste. khuinqpq kerjena 
sattá. 

Egyszer egy ember elküldi a feleségét a rénszarvasokhoz. 
Nem akart a felesége a rénszarvasokhoz menni, az ember men
jen. Azt mondja az ember, ő fáradt, aludni akar. Ekkor az asz-
szonynak kellett a rénszarvasakhoz menni. Hát egy medve jön 
az asszonyhoz. Az asszony a késsel leszúrja. Ekkor megörül, [ott] 
hagyja a rénszarvasokat és hazamegy az uráért. [Azt] mondja az 
urának, ő medvét szúrt agyon. Nem akarja az ember hinni. Ekkor 
megharagszik [az asszony] és mondja: «bizony el kell hinned, 
hogy igazat mondok. Nem jöttem volna haza, ha igaz nem volna». 
Ekkor az ember felöltözik és követi, hát csakugyan igaz, hogy a 
medvét agyonszúrta. Megörül az ember és megnyúzza. Mikor az 
ember már megnyúzta és a húst felakasztotta és a bőrt kifeszítette 
(kipeczkelte), mind a ketten nagy terhet visznek és haza jönnek. 
[Ott] a húst eltették, aztán az ember elmegy a medvének a bőréért 
és a bőrrel elmegy a faluba és a bőrt a tisztviselőnek eladja. A tiszt-
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viselő százat ad a bőrért és százat a lövésért. Aztán haza megy. 
A feleségének mondja, ő kétszáz [tallért] kapott a bőrért. Az asz-
szony megörült. 

6. 
Akta kálle jen püc1 uunije. tlje püc porta, kliiánqpq kallqbm 

kuhce (rája) kaláka (Y. kaka) waccV püllcij koaika (püc' ohcidijit)* 
kallopa jéáhtá: «waccie' tqtna, mie koaÚn grroma.n—khuinopq 
wuélká pücij koaika. tlje kallopa wuélka jes porrta puc' ohcidit, tlje 
röurum wdjaltahtá koatan • tlje ivaiéien mihti seahtá. i főuram min-
nesn utnijeh (v. uiinijeh) kenna, tlje káhtá koatan járeki röurun 
mietie. tlje ívuélká koatera, tlje röurum waltá minneSn, tlje wuélká^ 
tlje porrta püwc'' kauná, tlje teitie ívuefehte (v. wuojlehte) khuinubun 
koaika. khuinopq kerjená sattá, armid liegá porrta püc' kaunáma. 
tlje khuinqpq (-nopq) soma, satne Ueká vierum (waisiem) ívuéi-
nama. tlje kallqpq kihcije : «kukká tamrnah) — tlje jéáhtá : atunn 
ivarién noalesn.» — tlje kallopa jeahtá, satna ai aktum ivaisiem 
wuéinama, men r'óuram (v. röurum) koatan lieka wájaltahtqmq, tlje 
kahta tann mietie. tlje kallopa ívuélká tann ivaisien koaika, tlje wuéi-
nije kuose noalesn coqccámienie. tlje skwühtije, tlje waisiem tidvdra, 
tlje waisie kahcela, tlje niewá, tlje piarka kjuhco, tuotfem cakká, tlje 
khuinopun koaika ívuélka. khuinobq jiehta, kállaiid ivacci"1 hirkiem 
löönestáhtih kuéliste. küelie hirkiem Ufnua, tlje ívuélká, piarka' kuét-
tete tüund tuwljem jih kuwlien koaika. tlje küwlie oáccá tuwtfem jih 
piarka', tlje kakciem stuorra luhkiem ivottd piarkai jih tu<pljlen 
autste. tlje koatan ívuélka jih khuinqbása soma, satna kakciem 
stuorra luhkiem fihkema tuw^en autste. tlje khainqba kerjend sattá. 
nuppien piejjen kallopa fiailien sattá jih járná, tilja nahkqmq. 

Egy embernek sok rénjei vannak. A rének oda vannak. A 
felesége parancsolja az embernek, menjen el a rénekhez (réneket 
keresni). Az ember mondja: «menj te, a ki itthon voltál». Az asszony 
elmegy a rénszarvasokhoz. Hát az ember is elmegy az oda [levő] 
réneket keresni, de a puskáját otthon (tkp. haza) felejti, és jávor
szarvassal találkozik. Nem volt vele a puskája, hát haza kell térnie 
a puskáért. Haza megy, a puskát magával viszi, aztán megy, az 
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odalevő (elveszett) réneket megtalálja; és ezeket odahajtja a felesé
géhez. Az asszony megörül, hogy az oda [levő] rénszarvasokat 
megtalálta. Aztán mondja az asszony, ő jávorszarvast látott. A férj 
kérdezi: «hol [láttad] azt?» —Mondja: «azon hegy alatt». Hát 
az ember mondja, ő is látott egy jávorszarvast, de apuskát otthon 
felejtette, s érte kellett mennie. Megy az ember a jávorszarvashoz 
s meglátta egy fenyő alatt állva. Hát lőtt, a jávorszarvast eltalálja, 
a jávorszarvas elesik, aztán megnyúzza, a húst fölakasztja, a bőrt 
kifeszíti, aztán az asszonyhoz megy. Mondja az asszony, menjen 
el, kölcsönözzön egy lovat a tisztviselőtől. A tisztviselő kölcsön 
adja a lovat, aztán megy, a húst a bőrrel együtt (tkp. vele a bőrt) 
elszállítja a hivatalnokhoz. A hivatalnok megveszi a bőrt és a húst 
és nyolczszázat ád a húsért és a bőrért. Aztán haza megy és a fe
leségének mondja, ő nyolczszázat kapott a bőrért, hát a feleség 
megörült. Másnap a férj megbetegszik és meghal. Hát vége. 

VII. Anaris hegység (Kask-cüvulkan warie). 

A) B e s z é l g e t é s e k , b e s z é d t ö r e d é k e k . 

Mah tuones' tanrúe Svorisn milyen lappok vannak Svédország
ban? — tannle Soahksen ivarién alamuc' arraminie itt Undersáker-
ban hegyi lappok laknak. — kusnie hölltsf (arra') tüuna alamuc' 
kiesega hol tartózkodnak a lappok nyáron ? — müf arraminie orjil 
rattsén, müt' tannle nuorta rattsén, müt'' jillie rattsén, müt' luilie 
rattsén, men tüwna kaik jállq würene arramienie némelyek déli 
szélen (részen) laknak, némelyek itt éjszaki részen, némelyek 
nyugati részen, némelyek keleti részen, de mind magas he
gyeken laknak. — mahtere stievunlikke kecirki' nüppi kieV jól 
meg bírjátok érteni egymás nyelveit? — J^árkü' patt értjük 
bizony (mindenesetre). — alamué' arramienie jdllo warene ai 
talévega a magas hegyeken laknak a lappok télen is? — hoajá, 
talévega pott vuemena jes arrü' igen, télen bizony meg erdők
ben, lakunk. — mq,nn autste tuones' minnié> wareste ih vuámán 
miért mennek le a lappok a hegyről és az erdőbe ? puorebu poaca 
koqtuq' (v. koqta'J vuámésn (vuámene), puorebu purhvie jobban 
legelnek a rénszarvasok az erdőben (erdőkben), jobb a rénzuzmó. 
— kusnie uunije1 tuonges ics ivarja?, kuktie (man kuhkiem) lievles 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX. " 
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wdrene hol tartják a lappok ruháikat, mikor (a meddig) a hegyek
ben vannak? — roafan sisnie uuúije1 lése ivarja'. tPe1 roqfa waresn 
kennd,men vudmésn tarhviste toihtlkqmmá (tarhvená kapcetqmmá); 
iepu tasnie arrah kqnnd, tdsnia pqr thiijo' utriü'; men iepü' patt 
pqrr roafa uunie1 (ütnie'), jeacd' pott kuqtie' ai uuvu (utmC); tlje 
uunü' püuwriem ajje. tihte püuwrie íZV toihtlkqmmá jöretse (joqretse), 
men toitlkqmma niljen (nx éljen) jlélkien, ih tassa ívuérkíC tüwnu kaik 
(tüunum kaikum), maitie uunu1; mijén ivarja (ivarjite), maitie 
utúü', kuktie kalekü' j*elih: pearka', ívuéstá', kqmpa, tüunu muáttam, 
raukam, tuoljem, méasarahk', jauvardalik'. tuh pu^wrie' ai timper-
dahksén saks skueksn (vúámisn, vudmien sisnie). — cakceka tlje 
vuojem tarejü'. a turfasátrakban tartják ruháikat. A tőzegsátor 
nincs a hegyen, hanem az erdőben turfából csinálva (tőzeggel be
födve) ; ott nem lakunk, ott csak a holmikat tartjuk; de bizony 
nem csak turfasátraink vannak, más sátraink is vannak; hát 
puvrie-xik is van. Ez a puvrie nem földre van épitve (csinálva), 
hanem négy lábra van épitve, és ott tartunk (tkp. oda rejtünk 
v. teszünk el) mindent, a mink van: ruháinkat, a mink van, hogy 
éljünk : a húsokat, sajtokat, édes sajtokat (sv. myseost), minden 
budát, nyers bőrt (sv. fali), bőrt (sv. skinn), rénborjubőröket, kicsiny 
rénborjubőröket. Azok a puvrie-k sűrű erdőben vannak építve 
(ácsolva). — Ősszel aztán vajat csinálunk. 

Monna wuéihtum altakum, ruónckum koatámasa kihajtom a 
nyájat (tkp. a réntehén és rénökörállományt) a legelőre. — ajitera 
püucum paita (v. ívuaitá) waran a tulajdonos kihajtja a réneket 
(tkp. rénszarvast) a hegységre. — mejjá kdkkü' toarerit saanum, 
(tumma); tej ja kálekera kuorV püwcen luoittum mi követni fogjuk 
(őt); ti kövessétek (nyomozzátok) a rén nyomát. — ruónca polem 
svakká nalnie kuittiemienie a rénökör a terhet a nyergen viszi. — 
pöle alovas liulos, ijje ruónca pueV kuíttih kanna a teher nagyon 
nehéz, a huzórén nem bírja vinni. — tuhta ruónca lie stievon kie-
sémq (\. kiesije) ruónca az a rénökör jó húzó (v. vivő) rén. — 
kuktie monna cakéeka fualim ih kieraka, tlje ciehties püc'jenim kiesi' 
(v. kiesi' v. sakki') mikor én ősszel költözöm (tkp. megyek) és 
tavaszszal, akkor a rénszarvasoknak sokat kell huzniok (vinniök). 

qlqmuce nüwwuma pgc'; tálie lie cirreka malién az ember rén
szarvasokat vágott le ; most nagyon véres. — atna jenum poacám 
sok rénszarvasa van. —stuorqbq lahkie pücste jamqmq tann tdlvien 
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a rének nagyobb része (fele) meghalt a télen. — akta uunijejja 
alta', nüppie ruónca' utnijijje ih juökijin (v. -kijijin) kaskáms (kouta) 
egyiknek voltak réntehenei, a másiknak rénökrei voltak és elosz
tozkodtak (ketté osztották, megcseréltek). — tuhta alta miesená 
abban a réntehénben borjú van. 

Eáh alamuó* jielie' raunai kuimie cwnksn a lappok nem élnek 
a parasztokkal együtt. — tuamks alamuc' jühtie' ivarién koqiká ; 
ieh mátie' tüwn kaik valtie minnesn ; aileks varja, maksü' laihpie' 
ruofan sisa a lapp emberek a hegységre költöznek; nem bírnak 
mindent magukkal vinni; az ünnepi ruhákat, az ételt a turfa-
kunyhóban hagyják. 

Monna tan pijen alikstam samien liárih ma kezdek lappúi 
i a n ú l n i . — munn%en alovas kerává Mari' tamma nekem nagyon 
nehéz azt tanulni. — kuktie tavim jühtie' samien v. kuktie nimtie 
jiehtere samene hogyan mondják (mondjátok) ezt lappúi? —monna' 
ciehtien nümtie jiehtie, ijjic nümtie kettőnknek így kell mondanunk, 
nem úgy. — ián manna' jiehtie' mi ketten nem mondjuk. — 
monna aanam tüiten dnnü mam akt jiehtie van még neked valami 
mondani valóm. — tuhte karmanejja toivatejja (toivuta) munnlen 
mám akt, men wájeltihtéjejja; monna ciehtam muitájahtie tummu 
az az ember igért (igér) nekem valamit, de elfeledte; emlékeztet
nem kell őt. — tihte saanan, mam jiehtá' az igaz, a mit mondasz. 
— tuhte seitá puerápat (puerápat) Marki', lán monna ő jobban 
akarja érteni mint én. 

Coijjá' (v. cajjevá) kalekie' (v. skurstimienie) megy a hasam 
{tkp. hasak). — oijjá' sairet' fáj a fejem (tkp. fejek)— suova poatá 
(v. U. mü cálemiesanna dallamán v. cálemete) füst jött (tkp. jön) a 
szemembe. — monna liem puoltqmq icen kiátqm ih tálie akté pliaimá 
nálnie megégettem a kezemet s most egy hólyag van rajta, tunn 
autebun vahkan tlje monna stuorrafáretisnie vearadim a múlt (előbbi) 
héten nagy veszedelemben voltam. — monna pillijim tan cérreká, 
monna skilpswm tűuná kráhpien olyan nagyon megijedtem, [hogy] 
egész testemben remegek. — tqtná cüwhp' icet surmom (pllkem) meg
vágod az ujjadat (hüvelyedet). —parretfemienie nuónie ; tü su°rma ai 
kalakápqrreti' vérzik az orrom; a te ujjad is vérezni fog. — ecem 
autsen friskiá árrá' (\. autepa aikien ecci lie' monna friskiá); 
monna jámemq (y.jamatahkes v. jámelqc) süketoma fihkema azelőtt 
nem voltam egészséges; halálos betegséget kaptam. — máná cerréka 

14* 
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Jiáilien; monna pillum, ijjic kuhkiem jieli'; kann ai jama tann 
iehkedn a gyermek nagyon beteg; félek, nem sokáig él; talán még 
ez este meghal. — mand jdmoma a gyermek meghalt. — tuhte 
karmanejja cdlemie pielet az az ember fél szemű (tkp. fél szem nél
kül [van]). — tukka waccd akté piljets karmanejja amott megy egy 
siket ember. 

Ailiks-piejen conkun tüune luhkies (jfmolos) alamuc' ih pir-
rije' jipmalum (-lom) vasárnap összegyűlnek mind a keresztény 
(hívő, istenfélő) emberek és kérik az istent. — tan pljen luste vuo-
jetejjan kuotsn; mejja, kii' tahka jarrie; jdrrama ka cappies arri' 
ma nagy mulatság [lesz v. vau] a vendéglős (tkp. fuvarozó) házá
ban ; oda [megyünk] majd tánczolni; a táncz szép lesz. 

Mam taitere mijjise mit csináltok nekünk ? — mejja 
taitü' icemiese kamuk'; monnd tarejam icsense kamukum csiná
lunk magunknak czipőket; csinálok magamnak egy czipőt. — 
mainie tamm taitd' mivel csinálod azt? pupmend árral. — 
monnd sitam mám akt (v. hűltem akt) tareje'; kaunose tdsnie 
akta napara valamit akarok csinálni; van itt egy furu? — monna 
kam tuitie mubrete juökie keaktien hárán (v. koutaj azokat a 
fákat ketté fogom osztani. — monna seittem moará^ purtien 
nealan a csontokat az asztal alá dobom. — monna liem föjjan 
pajema kahéi' majdnem elejtettem. — monnd skjühctam (v. -tum, 
-tgm) kierkiem tuhka jih tievetum (v. tieverumj viakkum el (tkp. 
oda) dobtam a követ és a falat találtam el. — immuc viele (vielie) 
tistie tarejie1 numetie nem fogom többé tenni. — monnd sdjjdm 
tumm oaksiem meggörbítem (hajlítom) azt az ágat. monna mdtam 
kiepieslikke tareje' könnyen meg birom tenni. — tuhte lie tumma 
puorakg toitoma ő jól csinálta azt. — ukse cerrekd stekkeltahksn ; 
iepu' mejja mahtie' riepstit; mejja cuóvoru uksum (-som) sdjjetahtí' 
az ajtó erősen be van zárva; nem birjuk kinyitni; föl kell az ajtót 
feszítenünk. — mejja cerekd vitneséjjü\ men pqrrq forjdves erősen 
dolgoztunk, de hát hiába. — alkgvisnid (Y. alkuonj tann vdtná liá 
hédvdn kezdetben jó ennek a munkája. — tollak lid' alikstiemienie 
vuónsit mindjárt elkezdesz dolgozni. — monna tipm stiulkomjih 
lattem skuihtiem fogtam a puskát és egy madarat lőttem. — mqnn 
jené (Y.jlene) fihkum mennyit kapok ? tatnd aktum sloparum feihk\ 
pejjeln keekte luhkie slodmpa egy krónát kapsz, azon fölül húsz 
öret (apró pénzt). — monnd kanna kalkam tiensit jenepm nüppien 
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vakkan talán többet fogok keresni (verdienen) a jövő (másik) 
héten. — monna waltam icsdnse maisam (v. monnd moisotqm, 
v. -tom) terhet veszek magamra. — maisa liulgs, kieppies a teher 
nehéz, könnyű. — monna noutam hammarienie rüutiem kalapálom 
a kalapácscsal a vasat. — mam Heh cuohpomienie ? mit vágsz ? 
monnd ciwhpomienie kuotien cdkkie' sátorczölöpöket vágok. — tihte 
jebeja qlqmuce riehtd vid'kkan vuístie ez a bolond ember a falnak 
fut. — tuhte vuejö, kaskd viélmam az a folyó közepén úszik. — 
monna pajem (\. -jam) arrí cdiemum abbahagyom az irást. 

Kuktie laipid' taitü* (v. tareju1), tarejüh tidjjem mikor kenye
ret csinálunk, kovászt teszünk. — kuhtie piarkastühcüm (v. stuh-
cum) fihkera kuotien oivisVe (v. icstistie), tlje kalekerá jüöki' rieljen 
harcin mikor a húst megkapjátok a házi gazdától, osszátok el négy 
felé (részre). — monna tiáptom laipiem vuojisen (vuoisen) a kenye
ret vajba mártom. — kaska-piejjen ciehtá pu°rtiem tükadit (v. -it) 
délben meg kell az asztalt teríteni. — tunrid kaltejisnid ndlkies 
cdcie, kdkkü' jüukie tdstie ama forrásban édes víz van, inni fogunk 
(igyunk) belőle. — kuhtend (v. keinie v. kiesnie v. kusnie) fidta 
(v. fidra) ? kiben (kinél) van étel ? — monnesn, munnond v. mun-
neme (tdnnie lattend) kaunose fidta bennem, kettőnkben v. -nél 
(ezen madárban, tkp. -nál) van étel. — kuktie fénum olum jaukd, 
tlje kierúmta ha sok sört iszik [az ember], akkor megrészegszik. — 
tuhte alamvce cirrekd juokoma (v.jüwkoltahksen) SLZ az ember nagyon 
ittas (részeg). 

Snarta lietera nahkaren ? kalakum Idei' sid'nkam tijjis (v. tij-
iise) ? álmosak vagytok már ? megvessem nektek az ágyat ? — mi 
munnlen sdtta, monna liem snarhta. (\. jü) nahkaren a mi engemet 
illet, én már álmos vagyok. — monna oaram purtien nuolesen én 
az asztal alatt alszom. — oijje-túotoka miukse a vánkos (fejalj) 
puha. — im monna uqrih (v. uorih) kih, monnd par fqhkds én nem 
alszok, csak szundikálok. — monnam kanna oarV engemet alva 
talált (tkp. talál). — monna nüokotPm (V. niakat/ftm) tan fen 
cappies nahkara' tan jín (v. tann nahkqmq jtjjin) nagyon sok 
(v. annyi) szép álmokat álmodtam az éjjel (a múlt éjjel). — jej-
jekd ciehtum éiccelit éjjel fel kellett (tkp. kell) kelnem. — aredn 
ciccelim monna pejjése, ihkedn oardjim reggel fölkelek, este lefek
szem. 

Áredn monna icem pissqm, tuhte ai icemse pdssd reggel meg-
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mosdom, ő is megmosdik. — moh tejja tcemt pissejét ? vájjon meg
mosdotok-e ti? mejja pissedup icemiem mi megmosdunk. — monna 
kalkam (Y. kakkam) oijjam kampstlt (Y. cahkie) fésülködni fogok. 
— tuhte nleita kakka (v. ka) oijjam kwlkie az a leány majd kifésüli 
a fejét. — tuhta kajjepq lie tüuq ; tuhte kapta lie tunnq az a kalap 
a tied; a kabát az övé. — tihte rent orro ez egészen ujj. — tuhte 
alamuce lejja cappies varjai sisnie, men tlje akta fuerrá taloivá jih 
nülie (nüHie) rent poacas azon ember szép ruhában volt, de egy 
rabló jött és egészen meztelenre vetkőztette. 

Tujje alamuce sisnie (Y. kasksin) kaunum aktqm alamucem, 
jdm tqmtqm (Y. -tóm) amaz emberek között találok egyet, a kit 
ismerek. — iepü' lid' mejja vuéinqma tummu sejjan (Y. f'öran) cice 
japie' nahkqmq (Y. cice japie ki*este); men mejja tamtajijjv! tállá 
(Y. tollak) nem láttuk őt, mióta hét esztendő elmúlt (hét észt. óta); 
de mi azonnal megismertük. — taanana mahtam monna tuitfá 
öhponét te általad megismerkedhetem vele. — im lie' [monna] 
kussikenná joukomq (v. rö°koma) tgmmq ; im monna kuoisen altriki 
rö°k' tqm" sehol sem találtam őt elő; sohasem találom őt otthonn. 

Ciccie manam reivai sise linteminie; mana nommomienie 
ciccebon niccie^; ciccie wotta manese nicciem (v. nommota manam) 
az anya a gyermeket pólyákba takargatja; a gyermek szopja az 
anya emlőit; az anya csöcsöt ád a gyermeknek (megszoptatja a 
gyermeket). — monna kiettam manam kárhkse (kearhkse) kristnesit 
viszem a gyermeket templomba keresztelni. — mejja uunijejjű* 
jatteriákosa tunn mánesa komák voltunk azon gyermeknél (tkp. 
birtuk komaságnak azon gyermeknek). — mü kuinu mánesn 
(v. kissok v. soimuma v. ivaccietnienie mu kuinu) feleségem teher
ben van. — áhcici (áhcebq) jámiejejja ih cice máná\ mannán páhci-
jinj^ltf &z atya meghalt és hét gyerm-ek maradt hátra élve (tkp. 
élni). — monna liem áhciatqpot atyátlan vagyok. — munnlen ahcien 
waimam vuesete irányomban (tkp. nekem) atyai szivet mutat (tanú
sít). — áhciá formstallejejja (v. -stalleje) lese alekiem (Y. álekiemse) 
az atya megölelte a fiát. —- kuhtn (Y. mqnn) áhcici tihte kinek az 
atyja ez? tuhte alties (munnon kö°ppokon) áhciÖ (áhce) az az ő 
(a mi kettőnknek) atyja. — kui (künn) áitek' tah kiknek (kinek) a 
szülei ezek? iaje (tann) áitek! ezeknek (ennek) a szülei. —- mi 
(makkaré, kuktems) alamuce tuhte milyen (miféle, minő) ember ő ? 
— kármánejja, jihte (Y. mi) poatama (lejja tasniá, jam wuéinam> 
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jan dhcid jamqs), kidmtd (thgassa) alamuce az az ember, a ki jött 
(a ki itt volt, a kit látok, a kinek az atyja meghalt) bolond ember. 
— mah alamuc Heves iuh milyek emberek ezek (azok) ? — cün-
küma alamuc'' összegyülekezett emberek. 

Monna uastam oqsiestejiste mam akt; tihte tjüorws lejja veszek 
a kereskedőtől valamit; ez drága volt. — átad tam akcigem sdka-
rum (thuwm, pákkam) fali1' (tiuwkV) ez a kis jószága (holmija, da
rabja) van eladni való. — tuhtd plejjiste ez (az) ólomból való. — 
pldwos sattd kék lesz. — mi tihte mi ez ? postols neipid (kulkie) 
éles kés. 

Smirruka (Y. -rgkd) lie krasie1 pdjjisd pu°rkemq (U. poqr-
kemq) a disznó a gyepet (tkp. füveket) fölturta. — takteka cam-
meta cacien nielan a vizi búvár a víz alá bukik, monnfa] ai matam 
cammadit cacien nidlan én is tudok a víz alá bukni. — lattien 
soajd' Heves cappies a madár tollai (tkp. szárnyai) szépek. — tasnie 
(v. tdsne) kaunose jen lattiei pidsie' itt sok madárfészek találkozik. 
iunn*e Idttsen kounuse kierekie azon madárban egy kő van. — 
kuektielistie (v. kuektln) viélmam kounuse muor' a folyó két olda
lán (két felől) fák vannak. — kié tainie lantene kounos'' íuurije* nin
csenek (nem találkoznak) ezeken a vidékeken hódok. — tuhte 
vince, jqmm ívuéina' viálman, tihte lie mü tcen (mijjen lei v. leé
rnie) vinc az a csónak, melyet a folyón látsz, az én (a mi saját) 
csónakom (csónakunk). 

Kih 'vuinie1 tuitie láttete nem látod azokat a madarakat? im 
talie ma kV vuinieí most semmit se látok. — monna tvuéinam aktem 
lottfem ; tihte haleta porta egy madarat látok"; az elröpül. — pocc* 
kalicie'' ivouluse Idttste a tollak leesnek a madárról. — láttie haleta 
pijjeln mü oijjam; monna siHam hdletit tunn Idttend (tui láttie kui-
mie) a madár fejem fölött repül; el akarok (szeretnék) repülni 
avval a madárral (azon madarakkal). — tihte muntfe icemse jir-
rokse laitene ; tah munnie'' kdkkies láttene sitti, ezen tojás madárrá 
változik; ezen tojások madarakká lesznek (válnak). — mam (v. kiem 
vf kuhtem) lunéina1 kit látsz ? munnd wuéinam kö°picem waccV 
tusnid mind a kettőt látom ott menni. — munna ívuéinam namtems 
(tümtems v. tumtems) alamucem; immi lie' nümtems (takkarum, 
tukkarum) ívuéinam a -autsn (sen mü mdnatltem v. mü mana paleste) 
ilyen (olyan) embert látok; nem láttam olyant (ilyent, olyant) az
előtt (gyermekkoromtól fogva). — kusnie akt liem wuéinqmq vala-
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hol láttam. — kossie ih kossie fihkim wuéinV alamuőem imitt-amott 
(hébe-korba) láthattam embert. — mah wuéina' kuhtem akt látsz 
valakit? vuinv? (-nuh) kaskum látjuk egymást.—japien marian 
(\. minnelte) wuéinam tqtnqm egy év múlva látlak tégedet. — tuhte 
murin*en ivaresá a rám néz. 

Kiestie (kiéistie v. kuistie) slf (v. sW) nágon kitől akarsz vala
mit? tatneste v.taaneste (tutneste v.tuuneste) tőled (kettőtöktől).— 
mam seita fv. seita) monneste lesenstd (munneste) mit akar tőlem 
magamtól (kettőnktől) ? kuhkite mietie corvg pöstln messziről visz-
szahiv. 

rTüun kaik mielie\ tihte mannásinie kih icint' mindenki tudja, 
[hogy] ez semmire sem alkalmas. — tuhtd taukata (v. ciánada 
v. iánta) fénsáse az sokra alkalmas (taugen). — monna ciáhtijim 
pilkih tann autste meg kellett ezért büntetnem. — monna kum tat-
num Vonásit, kuktie liáh kéciván meg foglak jutalmazni, mivel jó 
vagy. — tuh pac alovas kerévá (v. kerva); ciehties puoramit; 
kuktie ijje' sit' puaramit, tJje kum manna puoriemtahtV azok a fiuk 
nagyon rosszak; meg kell javulniok; ha nem akarnak megjavulni, 
majd megjavítom őket. — monna stuorra kiámta (v. kiámtam 
v. dümmeriem) liem torojgma,- plüjviestallom nagy bolondságot csi
náltam ; szégyenlem magamat. — slHijin cducadit, men ülje suvlki 
(suwlkon) pijjeli taloivuin lopni akartak, de a tolvajokat (a tolvajt) 
rajtakapták (tkp. a tolvajokra v. tolvajra rájöttek). — alovas vuo-
kon (y. jarvoq) liekele; fuona tumm veccie' nagyon merész; ördög 
vigye ! — tunn ahcia liá hiávcin, tü ahciá puerqbq, mü ahcia puera-
mus az ő atyja jó, a te atyád jobb, az én atyám legjobb. — arretn 
(sitterá) heeven legyetek ketten (maradjatok) jók! — tuh kuékte 
krannles qlqmuc treáhtamienie kaskáms; monna jáhkqm, attd koqp-
pok skqltam (v. skoltam v. fieliem) uunijé1 (v. utnije') az a két 
szomszéd ember czivódik (pöröl) egymással; azt hiszem, hogy 
mind a ketten hibásak (tkp. hibát bírnak).— wuinijen jen fielie' 
kaskum sok hibát látunk ketten egymásban. — mejjá kaleku' lüvkö-
dit kaskams iktegas szeretni fogjuk (szeressük) egymást örökre. — 
cietü' jilpsatti* kaskom segítenünk kell egymást (egymásnak). 

Mah tü ahcia kuotsnd (v. heimsn) otthonn van-e az atyád ? 
mqnnie kuotsen qrrd milyen házban van ? — monna ciehtam aine-
kan arri kuotsne mindig otthonn kell lennem. — mejje liepu talie 
kuotsen (kuotien sisnie) most a házban (szobában, sátorban) va-
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gyünk. — kiéi Hitek Hevies tasnia kinek a szülei vannak itt? — 
totna kuhkiem qlqkqnq sittijV te sokáig künn maradtál. — tej ja 
Hetére sisnie, tuh Heves qlqkona ti bent vagytok, ők kunt vannak. 
— mejja conksne (v. coqnksne) mi együtt vagyunk. — accén viera-
dim munná (Y. monna liem vieradqmq v. orroma) Müvulisne a mi
nap Valbóban voltam. — tann siámma tierum ián mahtie' vieradet 
(v. arri') koqppakinid sVsen ugyanazon időben nem lehetünk két 
helyen. — kie tasnia ki van itt ? kidk tasnia lejja valaki volt itt. 
ml akt (v. kuhte akt) tasnie valaki van itt. i kieke' (v. I mi kV v. i 
kuhti ki') tasnie arra1 senki sincs itt. — kuh (v. kidh) tusnid v. mah 
Heves tusnie kik vannak ott ? mejja liepü' pijjene, tuhte lie wuíl'nid 
mi fent vagyunk, ő lent van. — mejja tappulun (tuppulun) pérjem 
a hegyen innen (túl) vagyunk. — mqnnie pielisne léd* melyik olda
lon vagy ? kusnie lie'' v. kulPe' tqtna hol vagy ? jidrshnene sVsine 
mindenütt. — monna kuhkená arrdmienie; tatná kuhkiebisnie arrd
mienie dn mqnná ; tuhte kuhkiemusnie arrdmienie én messze lakom ; 
ie messzebb lakol mint én; ő legmesszebb lakik. — tuhti sijje 
kuhkie az a hely messze van. — munnd' arrdmienie lihka (v. kaht-
Men), tatnak arrdmienie kahtiebisnie (v. lihkubisnie) idn munná', 
tah kahtemus arrdmienie mi ketten közel lakunk, ti ketten köze
lebb laltok mint mi ketten, ők legközelebb laknak. — monná arrd
mienie nuortend (örjend, lutfend, jillend) én éjszakon (délen, kele
ten, nyugaton) lakom. — monná mahtam viáset (v. arri') tasnie 
én lakhatom itt. — mü kranna arramine mihti muéite monnom 
szomszédom velem épen szemközt lakik. 

Kiéinie (kiéi kuimie) Heh talowuma kivel (kikkel) jöttél? ic tuji 
kö°ppaki kuimie velük kettejükkel; monna talowum dhcend atyám
mal jövök. — mqttie (v. kuppilte) talow', nuortstie hell orjiste 
melyik irányból jösz, éjszakról vagy délről? monna talowum wou-
luse perjiste lejövök a hegyről. — monna talld talowum azonnal 
jövök. — monna talow' kV nem jövök ; im monna mahtie' talovui'; 
im föjjan mdtie' talovui' nem bírok jönni; alig bírok jönni. — 

jiehta muntfen, monna kum tahka talovui'; monna tahka talowum, 
tlje eci (ecci) lih kuotsne kanna; monnum nérrije mondja nekem, 
jöjjek ide; ide jövök, hát nem volt otthonn; engemet elbolondí-
tott. — tatna talow' orjilta te délről jösz. i/ic minnie talovui ütan 
láttend (u. lattije kuimie) ne jöjj madár (madarak) nélkül! — 
monna förböurum, i/ic tiekie talovui' men talovuje' Uek (v. tauk) 
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megtiltottam, ne jöjj ide, mégis eljöttél. — mann auúte ih (ietra) 
Heh talovuma mért nem jöttél (jöttetek) ? — kustie talowa ? kusties 
taldvie' honnan jön? honnan jönnek? kuhkiemustie táléivá leg
messzebbiről jön; Uihte talowa kamciemistie autln hátulról előre 
jön; tuhte tustie porhta talowa onnan eljön; jiehtie' tussá (Y. sgg-
nan), ijjic [mü] minnelte talovui' mondd neki, ne jöjjön utánam.— 
timun mangán ka [satnaj kö°tsen arrV egy óra múlva otthonn 
legyen. — tihte taloiva tallak palta monnom (Y. mü palts) azonnal 
mellém jön; talova hajekqn futva jön; taloiva kalien aikien tiekie 
gyakran (többször) ide jön; tuhta taloiva pueremus tieresa (sainiá, 
vqrqkq v. vqrokq) legjobbkor (későn, korán) jön. — kuhtena taloiva 
kivel jön? mgttie kuotste talowa glgks melyik (milyen) házból jön 
ki? — piejistie l míkV talow' jörtse a napból senki sem jön a 
földre. — mejja talovuijíi' joktan ih manan wacéeju tahka (vielie); 
mifinemus tűje talovuijju' Örese tegnap jöttünk és aztán tovább 
mentünk; végre Are-ba értünk. — kuktie tdlevu' kanakan koqiká, 
ciehtíC pulovo-jélkién cóctiH (v. pulovgje cahkanet mikor a királyhoz 
j övünk, térdet kell hajtanunk (tkp. térd-lábon kell állnunk, térdre 
ülnünk). — tejja talovora (Y. talevera kuhkélte (luiltá) messziről 
(keletről) jöttök. — tuh talevie' (Y. talevie') tiipte mije autse, kuhbie-
bistie cin monna; tdtna kuoppok talevera (Y. tálevetn) jilliltá ők 
onnan jönnek elénk, messzebbről mint én; ti ketten nyugatról 
jöttök. — tatncC ai cuónkan talovujetn ti ketten is összejöttök. — 
min jen' alamuc talevie' hány ember jön? kaWe (ains) alamuc' 
talevie' néhány ember jön. 

Mqstie (Y. mgstie) poatd' honnan jösz ? im monna tistie vielie 
muitajahti' kih nem emlékszem többé, monna muitie' kih tistie nem 
emlékszem többre, monna poatam kahtste (Y. lihkste, lihkuste) közel
ről jövök. — puotie' tiekie (Y. taase) jöjj ide! poqtie' mqnnend via-
nan Igose jöjj velem a baráthoz. — tihte poate munnená ő kettőnk
kel jön. :— kossie lie' poatama? mikor jöttél ? joktse ie'kecln teg
nap este. 

Tuhte jeahta, monna kum wacci' (waccie) cirrd (Y. rasta) viél-
mam (pejjése perjem) azt mondja, menjek a folyón keresztül (föl a 
hegyre). — monna lüünom v. luwnöm, v. lüwnum (totncV lüVnetn v. lüV-
niitn lüünütn) ivaccema,jis lüünom (lüunütn) ástam atnama elmentem 
(ketten elmentetek) volna, ha ráértem (ráértetek) volna. — monna 
miehcse waccam; monna cicihtom (Y. borúm) ivacci' tuhkq, messze 
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megyek ; oda (v. el) kell mennem. — monna toaccam söurie sise-
(v. kaskse v. kaskán); tüune viakse (v. viákkan rqjan); piri-jarkan 
birkák közé; egész a falig; körül megyek. — monna waccam aktena 
lattena porta, men talawlm ütan lattien (v. Iqttet) elmentem (tkp. 
elmegyek) egy madárral és madár nélkül jövök meg. — waccieh 
tqtnd; waccies tihte menj te ! menjen ő! — kossiá wacca? heimiste 
(y. kuótste) mikor mész el hazulról? kqk' ivaccie pöstln tuhkóZ 
menj oda vissza! — kussq (v. kukká v. kukkus) ivacca? hová mész? 
koqppá tatná waccá', laulose helle jdllose merre mész, keletre vagy 
nyugotra? — mainie alamuciniá 8Í*t' ivacci' skeakan melyik ember
rel akarsz az erdőbe menni ? — iyic minnie ivacci' kaská viélmam 
ne menj a folyó közepére! — tihte ivaccá autsukse; orjisa, orja-
biinie ; minneln v. kamciemasa ; miehciebasa, kuhkiemasa ; ümorota 
előre; délre, jobban délre; hátra; messzebb, legmesszebb; lassan 
megy. — káka kuhkiebása toaccü! án munna messzebb fog menni 
mint én. — tuhta (,Y. tuhte) ivacca porta tuhka monneste v. monitort 
paltste; mü luitie ; autstle • mü tuwkste v. kamciemistie elmegy mel
lőlem ; tőlem; előlem; megőlem. — tuhta waccá tuhka ih tiekie 
ide-oda megy. 

Kossie kakkien ivacci' koatan (v. heimusa) mikor megyünk 
majd ketten haza? monnah kién (v. kalkien v. kdkkien v. kakkien) 
akcn (== aktsn) ivaccie (waccV) nuppien (v. nappan) vuenese tunn 
muéitse együtt fogunk ketten menni a másik faluba ő eléje. — 
monna" ivaccien autse (autln), tuhte tahivá minnelte (v. minnesen) 
ketten előre megyünk, ő után[unk] jön. — ivaccien tuhka (v. tussá) 
viélman pielan mietie menjünk ketten oda a folyó partja mentében. 
— monná' ivaccien pijjilte ivouluse, tihte talova wuílte péjjise mi 
ketten felülről lemegyünk, ö alulról följön. — monná' tvaccien eite-
lien kqhkse wouluse jaurie-pielam messze lemegyünk ketten sétálni 
a tó partján. — ián kopce (w. kb°ppok) mátie' ulukse waccie, manna 
helle tatná ciet' kuotsen arrV ketten nem mehetünk ki, nekem vagy 
neked otthonn kell maradnod. — iepu' kqk minnle waccV tahká 
semmikép se menjünk oda! — táplte (v. tástie) tvaccü' porhta} 
mejjá (Y. mejja v. mejje) kákkü' wacci'' tüun kaiks perjen koaiká ; 
cirra pérjem innen elmegyünk; valamennyien a hegyhez megyünk; 
a hegyen át. — mejja ivacciü' sistie ulukse, tuh qlqkeltá tálevie' sisa 
mi belülről kimentünk, ők kivülről bejönnek. — mánn kuhkiem 
ciehtetn ivaccV milyen messze kell kettőtöknek mennetek ? monna 
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•éiehtam kuhkiem wacci\ tatná cieht' kuhkebm (v. kuhkebum) wacci, 
tihte kuhkemust nekem messze kell mennem, neked messzebb kell 
menned, neki legmesszebb. — waccetnporta menjetek el ketten! 
— tejjé kalekerá méjjéne icend (v. icemiend) wacci1 ti velünk (ma
gunkkal) fogtok menni. — tah waccié kuotien sisűe ők kimennek a 
sátorból. 

Paf munnum (mannám) koatere minnV hadd menjünk ketten 
(hadd menjek) haza! — tihte jiehta, atte ?nonna' kdkkien ivaccatti' 
(v. wacsattV ) azt mondja, hogy mi ketten menjünk sétálni. — tan 
pijjen jen kuossie' mü luinie; tah wuélkin monneste (v. mü luitie) 
manan kaska-pijen ; tah ivacien mü vidnán koaikö, ma sok vendég 
volt nálam; azok tőlem délután mentek el; barátomhoz mentek. 
— stuorra rvutie hirkend kalketn fulkV (v. falkit) a vasúttal (tkp. 
•a nagy vas lóval) fogtok utazni. — tihte nuortlte jahta orjisá; tuh 
Jcuqppok nuortse jahtie' ez éjszakról délre költözik; azok ketten 
éjszakra költöznek. — kussé lieterá tumm pahcemaí alovas kuhkiem 
Jcdtá (v. samkü) hová küldtetek őt ? nagyon sokáig odamarad (késik). 

Monna cuocam tasnie ütan jilpon (v. jüpon wand) itt állok 
segítség nélkül. — tihte mü autsn (v. autln) ahcége cuoccá (v. -cce) 
ü egy kissé előttem áll. — tuhte cuócco kuhkiem prmvien nalenie, 
tuhte nuppie mdnd waccd prmvien nille, tuhte kolmata talowd pru-
wien ndltie voulose ő messze a hidon áll, a másik gyermek a hídra 
megy, a harmadik a hidról lejön. — hirkid (\. sompa) cuocco 
tusnid a ló ott áll. — tuhte léekije tcemse mü teakdn (v. mü kam-
éiemasa) az mögém áll (stellt sich). 

kdrtn autsn koungse stahkie, mejjd kalekü' cahkanit tussá 
a ház előtt pad van, oda (arra) fogunk ülni. — tatná caks' palta 
monnom (Y. monnon paltsn) te mellettem ülsz. — kie cahksa mu 
kamciemisnie ki ül mögöttem ? — tatna cahkas' puwlkom monneste 
{v. mü luihtie) te félre ülsz tőlem (tkp. egy darabot tőlem). 

kiese v. kuhtse v. kuhtese (kieitie) élt' wotti ndgon kinek 
(kiknek) akarsz valamit adni? munna ivattam lattan fv. lattesa 
v. lottse) mátadet adok a madárnak enni. — tatna kqk' ivotti' titie 
láttete mdtadet adj azoknak a madaraknak enni! wottie' muntfen 
tqmmq add nekem ezt! — tustie kakf woíí*' munnlen lahkiem, nlelje-
tasum, koalmatasum abból add nekem a felét, a negyedrészét, har
madrészét ! — mam sitf wotti* munnwsá mit akarsz kettőnknek 
adni? mam akt valamit. 
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Monna tutnien (taanum) sitqm pörrV kérni akarlak (kérésem 

van hozzád). — monna Ivikarim tusse kúota tdV; kuktie tolna síH\ 
tilje tutnlen ai matam luéikdrit annak hat tallért adok kölcsön; ha. 
akarod, neked is kölcsönözhetek. — im monná naiks' (rtdiks) tuq 
autste nem hajlom meg előtted. — wuéretie' jirretse várj holnapig! 

Monna waltam moard! purtien noaléste fölveszem a csontokat 
az asztal alól. — i/ic mintfe porta ivaltie'; tihte miía ne vedd el! ez 
az enyém. — kienn kuotie liekele kinek a háza [ez] ? utnete cerekd 
kidtan sién^e erősen tartja a kezében. 

Pieje pejjése kaláka (v. clcceld) a nap fölkel, pijje rattemienie 
v. pejjise ciccelimienie virrad, a nap felkelőben van. pieje tapd vué~ 
cera a nap lenyugvóban van. —jijje sattd pijjend az éjtszaka nap
pallá lesz. —piejjend jUikü1 alovas jiks nappal igen meleget kapunk. 
kuktie íiV pijje, i nan jiks mikor nincs nap, nincs oly meleg. — 
jijje tdhpd jamíkelta sitteminie az éjtszaka kezd sötét lenni. — 
jámíkdlts jijje sötét éjtszaka (? v. az éjtszakák sötétednek?) — 
kossie lie tdnn jdmikeltd tasnid, kuktie mam ki' luuínie'' mikor van 
itt olyan sötét, hogy semmit se lát az ember ? koass akt ai jemíkelta 
arrie valamikor sötét is lesz. — i orjena nagen kih (v. kossie kih) 
tdnn cielkot jijj'e kounos1 délen soha sincsenek ilyen világos éjtsza
kák. — tan pijen (v. piejjen) cappies puoradahka (v. vidraltahka) 
ma szép idő van.—pijjen lamca' alovas jiks a nap sugarai nagyon 
forrók. — ihkie mai manniesfJnid (v. cdppies) vidraltahka (v.puo-
raltahka), tlje höllste pqr stuopien sisnie ámbár olyan szép idő van, 
mégis csak a szobában tartózkodik. — alovas muWen katd nagyon 
poros az utcza. — munnd aprie-rissiem tamtom (v. tamátom) nuo~ 
nisnie esőcseppet érzek az orromon, talie aliksta apari' (v. tdlie 
apardjdhcd) most esni kezd. aprie-cacie vuqéd thdcste vouluse jör-
tan az esővíz lecsöpög a tetőről a földre. — alemien sattd, alikste 
tumportiH zivatar lesz, kezd dörögni, alemid talowd kuoppokon pie-
liste (v. kuektielistie) a zivatar két oldalról (két felől) jön. cuvnek* 
kohóié' villámlik. Hüren orjd reirse v. ivaccd v. Hür suoktije v. Hür 
skucce dörög az ég (égi háború van). — tuhtd waccd pgqccds oijjan 
ih poqccas jiWen cirékemus (v. stuoremus) dprien ő hajadon főtt é& 
mezítláb megy a legerősebb (legnagyobb) esőben. — [pidkka] 
possomienie szél fú. kuktie pidkka pussa, jaurien tlje stuora pára* 
suttije, mikor szél fuj, a tavon akkor nagy hullámok keletkeznek. 
vidraltahka aheiepidkkqmienie; tüun alamucy mintfé jaurien koaikd, 
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kuktie kes fihkV prükie (Y. nuhcii) vincem ; tah ma-htié' jen kuUié1 

JHikV az idő kissé szeles; minden ember a tóhoz megy, hogy a 
csónakot használhassa; ők sok halat kaphatnak. — ic (? eccie) 
piákká (pidkko) pqssuje a szél nem fuj (tkp. fujt). — talie cuoekema 
álikstá sittih (v. cöckiemahcá) kezd hideg lenni. tüune pidjesn skiá-
lupsum cöckemistie egész nap reszketek a hidegségtől, auvas (= alo-
vas) cuockeme, ciáhtijem monnd tullum piefa nagyon hideg [volt], 
tüzet kellett raknom. 

Mejja kü' ivaccie sköuse murjie' pihkV, kiákan lattdkum az 
erdőbe fogunk menni bogyókat szedni, kakukbogyót (rubus Cha-
maemorus). — tje tuhtd muora nanfruktum (v. sattom) kuttie' nem 
hoz az a fa semmi gyümölcsöt sem. —plumman touftd cirrekd lujv-
kqldkq a virág illata nagyon kellemes. — cakceka ülje laste' ske-
jdld' őszszel a levelek sárgulnak (elhervadnak). — perje-kasksn 
kassá (v. talie v. leikie) a hegy között völgy van. — juhko (viélma) 
kiánwls a folyó mély. uhci juhka kaláka viélmose a kis patak a 
folyamba folyik. — pájim cáciem kajéktit (vuoéatahtih) jöretsá 
hagytam vizet csöpögtetni a földre, kuhtie liettd cáciem jöretse 
{\J. joqrtse) kurekie\ tlje toqvá ciccela pejjise ha meleg vizet önte
nek a földre, akkor a gőz fölszáll (fölemelkedik). 

Tihte rente lédras ez nagyon nehéz, liulus core az úr nehéz. 
— autepa aikien monna jecleine (v. jedcldine v. jéáclikke) utnien 
(v. uunien) azelőtt máskép volt nekünk, tan titn (v. tilje) liem 
monnd nuora akkor én fiatal voltam, mie ka manneste sivttV mi 
lesz én belőlem ? tihte lie porta az (v. ő) oda van. — monna kum 
icema jqrksit (v. jarkelit), tah ai járaks"1 iéems én megváltozom 
•(átváltoztatom magamat), ők is átváltoznak. — stálan liewo nqh-
kama aktn tgllona az óriás élete elfogyott a tűzzel együtt. 

B) M e s e t ö r e d é k . 

Kanakan dlekie toite talie, kuktie tréank' perra1 (berrijeh); 
mennejeja autse mqn kahkse mahtiejejje, ih eccie aldrigi jidca fiáiba1 

utitfeh kih (uurieh kih), dn kuh kous' ih vitte muorjie, jihti sattá 
skuwksin. kuh tilje luáccá autse, poatá aktn perjin koqiká ih perjen 
nálrfe cöcce akté jalld suórvie (sodrvie), ih tilje funterije icsese: 
•((monna sitim ku°kkordit pejjese pieciem ih wuinih, moh monna 
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nan polkám kaunam». kuli tHje jlehtiejeje, cicceleje pejjese muorum. 
kuli tilje talovuja pejjese suórviem ih warjase piri-jarkan, tilje fihkije 
wuinih stuora kqnqgan kuotiem kuhkená, jihte skaineda pijjen 
wuíkie. tHje suöseda tan cérréke ih jdrrákqlq pöstln ici (icse) kief. 
vidken (palkan) nálnie roukse aktem tridnkum, jihte waccai ih tai-
rij; ih pirrijejjd, mah ka (Y. kaláka) fihkih malosih warja1 ih fih
kije malosi warja''. ih nümtie tolotqmq talowa jallan kanagan kuqtdn 
ih waciejejá kuotien sise ih vátnam kihcije, ih satta (sittije) kanakan 
roinsejd (roinesejjá). ih menná vuimien sisne varaki (varaka) ih 
seinte (seintej ih tunn stiintn tiete (eccie kuhkie) förán vájaltahtie 
icse sarakam ih satta (sittije) stuorie, hievie, ij miké (mikih) komis' 
tan plidrsn (pliáresn). 

tilje kakkü' supcstit tann kanakan pira, jihte cörre pijjeln kana
kan kuotiem. tihte prüres lej ja ih utnejejja icse trohniki fv. trötniki) 
kiimie aktám tdkterum (-ram), tihte lanka hievies (hieviesappa), 
ün ku' feé* n*éiV (jlece nteita), ih tihte, jihte ka aktn aikien fihkV 
tqmmq sienend, tihte kakka mahti unni icemse luhkilige. kuh tilje 
prinsessa (kanakan tdkterd) satta luhki vitn japien, fihkije jen pare-
neje\ men i (eccie) rieita kiemke sit\ ih kuh tah pareneje' talevié' 
jenup, jenup, kanaka satta rente beite (beitem?), i mieV ki*, maitie 
kaláka teitie svöruje (svörih). vaccai icse tdkteren koaika ih perrá, 
kaka ivarjáéit, mam lüjokü (lüjekua), men i siH' ke\ tilje satta 
muorka (moaratiewq) ih jiehta : ukuktfe ih ice sit* tareje' tqmm 
wuéljem, tilje kakkam monna wuélje\v> ih tilje seita icse káinqm 
minnie. men fraucd (nleita) utnetd póqstln ih jeahta: umonna máh-
tam vuinie, atta tihte ciehta (ceahta) sittie, mam icet vaimose piejiji; 
iyic minnle jahkie\ atta monna waltam mam tarhk, ütan tuhta kq-
Iqkd (kqlká) mqnnqm fihki', jihte mahtd rierie pijjeln tqmm ktdse-
perjem. tam lüjokéjejja kanaka, mam taktera jiehtijejja ih lüjokojejja 
icse taktdrn kihéemam ih pajá (pajije) aktum süves&m jühfí' pira 
viérdam, ih tihte kakka fUikV icse taktarum, jihte mahtd rierie pij
jeln klasi-perjem. 

kuh tihte pieje talowa, kuktie kanaka jiehtemq (jeahtemq), tilje 
prinsessan lierlkejjá (v. lierlkievij) uluksa klasi-perjen péjjise. tilje 
cahkqlkejjá pejjise perjém kulPa krauna ojjisn ih kullla dpulum (eah-
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pela) Hetén ih tihte tánn cdpies, at tüu'fi kaik éijtin icsi llwum vuo-
kadet tann autste. perjen náalan conkurí tüun parerte' hievies hirkiái 
kuimie ih skeinatimie svidritiei kijimie ih tüun alamuc* tdlevie' tüuni 
hdreji luitie, kuktie kdkkies tvuini' tejjd stdjdrem. kuktie tüunu kaik 
fdrtiga (karevies) sittijin, tilje pqssajin coarevede ih trumpesa 
(trumpeda) ih talld ruihtijin tüun pdrenejé' lese maktste akti nüp-
pien marian pijjeln jqllq perjém. men perje Ujja sldipe (sujju'ka), 
kuh jíena ih tilje dnnu prara. tü1ln kaik talowujin ahci^e pejjise, 
men uhce bulökq tüun kaik kahcijin vouluse ih sittijejja pott, att 
akté ih nüppie cápkijij kidtem ihjilkiem (moqram). tdstie ciceld 
stuora tompora, kuktie küluje kuhkies palkede. 

miadan tüunu kaik sdtta, manna kanakan alekiepíra icse roncai 
(vuéksai) kuimie kahkse kidnols vuemdn (vuemisn). kuh Jiihkije külui 
tuntorom, tilje pliehkije sidrmose (kietem pieji sidrmosd) ih muitolq 
kuhkiem. tihte ai seitd tdsnla arri\ kusnie tah nüppie' rieremienle. 

A király fia most úgy tesz, a mint a szolgák kérik. Ment előre, 
a milyen messze bírt, és sohasem volt más eledele, mint diók és 
vad bogyó, a mi az erdőben nő. Midőn hát előre megy, egy hegyhez 
jön és a hegyen egy magas száraz fenyő állt és gondolta magában : 
föl akarok mászni a fenyőre és nézni, vájjon találok-e valami utat. 
Mikor ezt mondta, fölmászott a fára. Mikor feljött a fenyőre és 
mindenfelé körül nézett, hát meglátta (tkp. kapta látni), hogy egy 
nagy királyi ház volt távol, a mely a napban (tkp. nap felé) ragyo
gott. Hát igen nagyon megörült és visszafordul a maga útjára (tkp. 
nyomára). Az úton előtalál egy szolgát, a ki ment és legeltetett. 
Es megkérte, nem cserél-e vele ruhát? Es igy felszerelve eljön a 
magas királyi házba. Es bement a házba és munkát kért. Es a 
királynak pásztora lett; és megy az erdőben korán és későn és 
nemsokára hát elfelejtette a maga búját és nagy, jó lett és nem volt 
(tkp. nem találtatott) hozzá hasonló. 

Most fogunk beszélni arról a királyról, a ki úr volt a királyi 
kastély fölött. Ez házas volt és a maga királynéjával egy leánya volt. 
Ez sokkal szebb (kedvesebb) volt, mint a többi lányok s az, aki őt 
egyszer meg fogja kapni feleségül, az magát boldognak fogja tartani. 
Mikor a király kisasszony 15 éves lett, hát sok kérőket kapott, de a 
leány senkit sem akar s mikor a kérők jöttek mind többen és többen, 
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a király egészen fej ét vesztette (tkp. tanács nélkül lesz) és nem tudja, 
mit feleljen ezeknek. Elmegy a maga leányához és kéri, nézze meg, 
kit szeret (ki tetszik neki); de ő nem akar. Ekkor haragos lesz 
•(megharagszik) és mondja: Minthogy nem akarod megtenni a 
választást, hát én fogok választani. És ezzel a maga útjának akar 
menni. De a kisasszony (leány), visszatartja és mondja: Én lát
hatom, hogy annak kell megtörténni, a mit föltettél magadban 
{tkp. a szivedbe tettél). Ne hidd azonban semmikép, hogy én 
bárkit elveszek; hanem az fog engemet megkapni, a ki föl tud 
nyargalni az üveghegyre. Ez tetszett a királynak, mit a leánya 
mondott. Beleegyezett leánya kérésébe és egy követet küldött körül 
az országban, hogy az fogja megkapni az ő leányát, a ki föl bír 
nyargalni az üveg hegyre. 

Mikor az a nap jön, a mint a király mondta, hát a király
kisasszony kivezettetik föl az üveghegyre; aztán fölültettetik a 
hegyre; arany korona a fejében és aranyalma a kezében és ez olyan 
-szép volt, hogy mindenki koczkáztatni akarta az életét érette. A hegy 
alatt összegyűltek mind a kérők jó lovakkal és fénylő kardokkal. 
Minden ember eljött minden vidékről, hogy lássák ezeknek játé
kait. Midőn mindnyájan készek lettek, hát belefújtak a kürtökbe és 
trombitákba és azonnal szaladtak mind a kérők, a mint csak bírtak 
.(tkp. a maguk hatalmából) egyik a másik után föl a magas hegyre. 
Hanem a hegy sima volt mint a jég és még meredek is. Valameny-
nyien egy kis darabra jutottak föl; de egy kis időre mind leestek 
és megtörtént bizony, hogy egyik és másik eltörte kezét és lábát. 
Ebből nagy zaj keletkezett, úgy hogy messze útra elhallatszott. 

Mialatt mindez történik, a királynak a fia körüljár a rénszar
vasaival (ökreivel) messze a mély erdőben. Mikor meghallotta a 
lármát, hát leült egy kőre, arczára támaszkodott (kezét arczára 
tette) és sokáig gondolkodik. Ez is ott akar lenni, hol a többiek 
nyargaltak. 

(Lásd e mese elejét a Tánnes hegységbeli «A király fia és a 
Jkis ember» czímű mesében). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. 
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C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Mü kallá kuvlémienie aleketia akiien (akisen) cdcie-jaurisn vir-

mie kiime, vincene, cakemienie Kassk-cüvulkan jaurésn, i lle (= ih 
Üje) tujoki raunose (rauönose) kuoPe' luhkie jV vitn kraunan autstie. 
tlje cakceka karra titn jen kuelie'. 

Az én férjem halászott kunt egy tóban hálóval, csónakkal, 
kivetette az anarisi tóban (tkp. közép hegyhátnak tavában), és 
aztán eladta egy parasztnak a halakat tizenöt kronáért. Hát ősszel 
ivás idejében sok hal [van]. 

2. 
Moh tatnd kaik' orjela ivareste ruóncam uóstet ih tuhkd nurrtse 

juélih, tdinie orjil ruoncind fuéli ? —nürte qlqma' ívuéinije' (ívuíjnie') 
orjil ruóncá' (rodncam), stearp' (stearpa, stiarba) orjigasi ruóncá' 
(roqncam), stearp' dn kuh nurtogasi ruóncá'. uhcep' tappl (tapp°l) 
orjiltd sarrova' occd', kuktie kaláka stearp' püc' sitti'. nuorht' qlq,-
muc' orroma tappene kakée japié (japie'), tlje stearp' püc' sittemd. 
tunn jdpien jqhtajijjen postln, kire-japien lese (icse) ivarejja (mariéig 
warij) koaika. jü purhvie sittdma icse lantse. men jénd pőaca' postln 
talovoma. rauünan hun' (hunná) tolvot' (tolvota), kakcie' tüun püuc' 
(v. püucte, püucete). uhcebu talova postln, tute járna (v. ruutie) 
veaka tostote uhce püuc', tüufi' tunn juhkse (juhkon sisa) hun' 
tédntePe' (tedntdllie'). akta pealla-ronca (ruóncá, roánca) uktuk 
talova postln taitie orjil ivarete. ajitra (ajitára) kuolie (v. külujey 

külujejja), tlje möratüövie, sitié alamuci püc' kattalattie'. — tah 
püc', jah pijjeln sittijin, kuhtie pien' lie' (fid') poirqmq (spríntah-
toma) jianibide poacete (jidnap püucéte), leagale stüovodomma (stüo-
vodomma) icse lantse, edh (ieh) tistie (tihtíe) vielle rihe orjil wdrete^ 
Alejü tdl. 

Vájjon fogsz-e déli helységből rénökröt venni és oda (v. el) 
éjszakra menni, azokkal a déli rénökrökkel menni? — Éjszaki 
emberek látnak déli rénökröket (rénökröt), nagyobb déli rénökrö-
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ket (rénökröt), nagyobbakat mint az éjszaki rénökrök. Innen dél
ről kisebb [csapat] rénbikákat vesznek, hogy nagyobb rénszarvasok 
tenyészszenek (keletkezzenek). Az éjszaki emberek itt laktak nyolcz 
esztendeig, hát nagyobb rénszarvasok lettek. Tavai előtt (tkp. azon 
évben) visszaköltöztek, tavaszszal (tkp. tavasz esztendőbén) a maguk 
hegyeihez. Már legelő (tkp. rézuzmó) nőtt a maguk országában (tkp. 
országukban). Sok rénszarvas azonban visszajött. A paraszt kutyái 
(kutyája) kergetik (kergeti), harapják az összes rénszarvasokat. A ki
sebb [rész] visszajön, ama vasút fogadja (azaz : föltartóztatja) a ki
csiny rénszarvasokat, valamennyit ama folyóba ugrasztják a kutyák. 
Egy csöngős (kolompos) rénökör egyedüljön vissza e déli hegyekre. 
A gazda (tulajdonos) meghallotta, hát megharagudott, meg akarta 
a lappok rénszarvasait ölni. — Azok e rének, a melyek megmarad
tak, mikor a kutyák szétugrasztották (szétszórták) a többi rénszar
vasokat, [ott] maradtak a maguk országában (vidékén), nem men
tek többé a déli hegyekre. Nincs tovább (tkp. ne már most). 

D) D a l o k . 

1. 

Uhee mána stoukatimienie (stwukatimienie). 
«mana poqtie' (pö°tie') koatan, 
aleh (atíeh) qlkena (alokona) karovon', 
kiát' karovon'. 
pöHie', mudttam cakie', 
ih kalak (v. kok) karavonlH, 
kamuc' cakie' kiátsén, 
qktuk (uktuk) pijevuje vuicattij qllakqne. 
aV'e' tihtfe (v. tiste) allakenna varra', 
tlje juárra ivalta, 
jis kuhkiem qlqkq,ne arra'.» 

Kicsiny gyermek játszik. 
«Gyermek, jöjj a sártorba, 
ne fagyoskodjál (fázzál) künn, 
megfáznak a kezeid. 

15* 
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Jöjj, vedd rád a bundát (a bundás kabátot), 
nem fogsz megfázni, 
kesztyűket húzz a kezedre, 
[úgy hogy] egyedül meleged lesz künn hótalpon futni. 
Ne szaladgálj künn tovább (többé), 
[mert] hát elvisz az ördög (gonosz), 
ha soká maradsz künn». 

2. 
« Wqttie' (wgttie'') lavie muntfen tam kuksiem, 
tiWe monna kalkum, (v. kakkum) ívuáítok' wotti', 
heaván löjvie niüa. 
manna kalkum ai heaván vearádit tüt?iien.» 
— aim tiltfe monna tatnum sit'' henna, 
kuktie mumten kuksiem Ití' wqttV. 
manna kqlkqm tilVe jecebm waltV. 
im munna tatnum sit' kenna (kena)». 

«Add nekem, vőlegényem, a kanalat, 
akkor én czipőkötőt fogok adni, 
jó vőlegényem. 
Én jó is fogok hozzád lenni.» 
— Nem akarlak én tégedet, 
hogy te nekem kanalad akarsz (akarj) adni. 
Én mást fogok venni. 
Nem akarlak én tégedet.« 

3. 
Áhcie, iétnle, viHla, óqppá, 
aika—óqrbole, aika-jielpile 
pö°tie' akiben. 
waci' séttien tujje sitié mietie 
püc' keáhcidít, warjasit, 
— mán jen püc' utnien — 
tujönie sitsen, ahciái, iéttfái háimosen. 

apö^ie' villa, 
kalelfen pöstln koatere juelie. 
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alemie, kéalta aima sátta, 
idn Wtiem kennd kauari. 

skuttien tvarka, wuélkien, 

Ülje alemie suttá, 
eán kö°tiem kenna kanári1, 

ih jámikelta sattá. 

(ipö0tie' kuine, 

kalekien ruóncam monnátiet (Y. -tiHJ, 

kalekien vuéhpon (wuihpon) vudnon hdimose Juelih, 

éibijigh, mák'' r°öki', 

meddan leaká kö°tsén, 

aueen (autsen J ku vuendre wuélkie'. 

kaleJfen skutté' varraka (Y. varrakfs / skutti'J, 

kierecem kárhki', 

aueen tle püueu wuélkie', 

ruónca' peasá' 

tairie wuélká 

püwc' noarastahti'j* 

óqppa ruóncam occi (óqccij), 

tlje párenebq (-bo) talowá, 

véáhkHe ruóncam óqMV. 

tlje: uaktsen kalekien vuoji' vuonse, 

kalekien r°öki' áhciái, iétriái muoitse, 

kalekien toarerit mü siHsen (Y. slHseJ, 

qrrih tasniá keekte vudhká (vuóhka'J 

viáhketit kámok' muátta' kuori' (koarV), 

alekiebás (Y. -bq,saj plls muáttam, 

ih kalak, kuktie kaláka pijeivujV 

kirec-sisnie (klrecen sisriej pijjeln wárie'•. 
auen (autsnj kuh iváran alemie sattá, 

pudrdbu skuttV varraka, 

autsen wáran alemie sattá, 

alovas alemies wárie', 

alovas kuhkiem fueli' kqmdta wárie', 

pijjeln kdutln juhtV kíerkas (Y. kirkiesj lantse. 
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autsn ku püuó karovon. 

alemie satta, puelV éuóíhkV kenna\ 

líekkere tüun luottum (luwttom), 

puélV küorih kenná, 

tlje karovona, 

kaWem lahkiem luotte wuóin' kenna. 

alovas kahkse wuélka jellose 

piakkan mietie, 

tlje wuélka alovas kqhkse jellqse, 

jillie rattien sijitse, 

tlje karvond tastie kautelás, 

tlje puéllh (puéljj kaunih kenna, 

husksif cuóikV ennan kaunih, 

kossie poata kuoríli, 

áhéiá talowa sárni' (sarnéne), 

atte püc' tiaukoma. 

v.puotié' ra&ki' (rarhkV) 

autsen kuh kárvona (karqvona), 

tlje kahkse wuélka, 

ih kounus kenna fihkih uhcV, 

ennan puélV kauni kenna. 

puotie\ kalekien koatere cuÖikV (cuéikV), 

kossie pueradahte. 

tlje kalekien testié"1 léiki (leikie), 

kqhkse kalekien puéli' éuói'kV 

káutln mietie. 

Atya, anya, férfitestvér, leánytestvér, 
unokatestvérek *) 
összejönnek. 
Menni akarnak más helyekre (helyek után) 
rénszarvasokat megnézni, megszemlélni, 

*) aika óarbole = az atya vagy anya leánytestvérének fia 
vagy leánya; aika-jiHpile az atya v. anya férfitestvérének fia vagy 
leánya. 
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— de sok rénszarvasaik voltak — 
ama helyre, az atyák, anyák hazájába. 

«Jöjj bátyám, 
vissza fogunk haza menni. 
Kossz idő, förmeteges idő támad, 
nem találjuk meg a sátrat. 
Siessünk gyorsan, menjünk, 
[mert] hát rossz idő (zivatar) támad, 
nem találjuk meg a sátrat, 
és sötét lesz. 

«Jöjj feleség, 
szerszámozzuk föl a húzórént (tegyük rá a féket), 
menjünk el az ipunknak, napunknak tanyájára, 
süveket, sógorokat *) előtalálni (látogatni), 
a míg otthonn vannak, 
mielőtt a faluba mennek. 
Siessünk gyorsan, 
szíjjazzuk föl (kössük meg) a szánt, 
mielőtt a rénszarvasok elmennek, 
a rénökrök elszabadulnak, 
a pásztor elindul 
a rénszarvasokat összeterelni [hogy legelőre hajtsa 

őketl.» 
A húg a rénökröt megfogja [hurkos kötéllel, hogy szán 

elé fogja], 
hát jön a vőlegény, 
segíti a rénökröt megfogni. 
Aztán: «együtt fogunk hajtani a faluba, 
meg fogjuk látogatni atyánkat (tkp. elő fogjuk találni), 
követni fogjuk [őket] az én [sátor] helyemre, 
ott fogunk lenni két hétig, 
segítünk czipőket, bundákat varrni, 
a gyermeknek meleg bundát, 
és [úgy] fogod [csinálni], hogy meleg legyen 
a szánban a hegyeken át. 

) sibijige sógor a férj részéről; maka sógor a feleség részéről. 
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Mielőtt a helységben zivatar támad, 
jobban siessünk (gyorsan), 
mielőtt a hegyen zivatar támad, 
nagyon formeteges idő a hegyeken, 
Nagyon messze [kell] mennünk a széles hegyeken, 
a hegység legnagyobb részein át költözködnünk (men

nünk) köves vidékre, 
mielőtt a rénszarvasok elvesznek (eltűnnnek). 
Förmeteg támad, nem lehet hótalpon futni, 
befú (becsöpör) a hó minden [rén] nyomot, 
nem lehet nyomozni 
és eltűnik (elveszik) [a rénnyájj, 
[mert] sok (tkp. széles) helyen nem látszik a nyom. 
Nagyon messze elmegy nyugatra [a rénnyáj] 
a szél mentében, 
elmegy nagyon messzire nyugatra, 
nyugati szélek (irányok) helyére (vidékére), 
aztán onnan eltűnik a legmagasb hegyrészre, 
nem bírjuk megtalálni, 
egyre futhatunk hótalpon, míg megtaláljuk. 

Mikor jön (jönnek ?) nyomozni, 
az atya jön mondani, 
hogy a rénszarvasok megjöttek (együtt vannak). 

«Jöjj szétválasztani, 
mielőtt szétmegy (eltűnik, t. i. a nyáj), 
[mert] aztán messze elmegy, 
ugyancsak kereshetjük, 
míg megtalálhatjuk. *) 
Jöjj fussunk haza hótalpon, 
mikor szép idő lesz. 
Készítsünk útravaló eledelt, 
messze fogunk futhatni 
a magas hegység mentében. 

*) E két utóbbi sor nagyon homályos. Szó szerint így volna: 
és nem találtatik keresni kapható, míg nem bírjuk megtalálni. 
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VIII. Oviken hegység. 

A) M e s e t ö r e d é k . 

Tan siámma aikien fihkii kiiluV sállvste', jeh kuh tuatrese páj-
jise, tlje wuáiniji aktum ville alamucum icse autóm. «kumtie tatne 
riómtie cahks' tásnie pára aktok jé' tánn sq hujénisn?» — tlje tihte 
kanakan alekie jeahta: nciehtd pott manna hujinisn arrV,jéh ikke 
nan trujjem ütni', tü autste liem manna jahtajamma icen dhcien 
élemiste, jeh ém téstle talie mamkih utni\ im tisfe jid'lliem kanna 
ütni1, sqtq növum vuojV tann stuorre pirjise. 

Ugyanazon időben lépteket hallott (tkp. kapott hallani) és 
mikor fölnézett, hát egy vad embert látott maga előtt. «Mért ülsz 
te itt így csak egyedül és olyan nagyon szomorúan?*) — A király
fiú mondja: «kell bizony nekem szomorúnak (tkp. szomorúságban) 
lennem és épen nem vígnak (tkp. semmi vígságot sem bírnom). 
Te miatt költöztem el atyám országából, és most nincs többé sem
mim sem, nincs többé lovam sem, hogy föl bírjak nyargalni (tkp. 
hajtani) a nagy hegyre. 

(L. e mese elejét a Tánnes hegségbeli «A király fla és a kis 
ember» czímű mesében és az Anaris hegységbeli nyelvjárásban 
közölt mesetöredékben). 

B) E l b e s z é l é s . 

Aktn aikien monna akté karre roinisemene mieskin. tle viá'lle 
(viallopa) ih oqppqpq poata, kaka monnum l'óüsadit. tle supcsta, 
atte rievum wuacema, sán lie (= tilje, tlje) ívuaina, tihte riávo 
nalmiem gehpij. tlje vuantá (ivánta), atte lid jamomq. tástie tlje 
ívuainije cácie-lqtiije pruncsn vuojetemen, tle lahpá tamm riávum 
téssá ih hualkd, kakka teitie cacie-lottete wueci\ tástie tlje wa.cca, 
pöqstete tan riávun koaika, kaka tlje waltih. poata tisse, tlje riávo 
lie kallesemene (uőriemene) coajan nállniá. tlje tihte poikq kaka 
sipste cokstit. tlje tihte riávo cüoccele pejjise ih hahtije kgh u'ce 
piene : va, va, va! jeh tlje tvualJá hajiken (varren). tlje tihte poika 
páca tann pahkse ih oijja,'' ruopa tiitie ih jeahta: «mi tihte u'ée 
pienen oijjit, jihte (ikke) wudíká manneste pdhkanen ?» 
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Egyszer mi ketten együtt legeltettünk borjazó időben. Hát a 
bátyám és húgom jönnek, [hogy] kettőnket fölváltsanak (tkp. jön, 
[hogy] fölváltson). Hát elbeszéli, hogy egy rókát lőtt, aztán pedig 
látja, az a róka a száját föltátotta. Azt hiszi, hogy meghalt. Onnan 
meglátott vízi madarakat egy tócsában úszni, ott hagyja a rókát és 
elmegy, hogy majd azokat a vízi madarakat lövi. Onnan aztán 
visszamegy a rókához, hogy majd elviszi. Oda jön, hát a róka ott 
feküdt (aludt) a hasán. A fiú farkánál fogva meg akarja fogni. Ekkor 
a róka fölugrik és ugatott mint egy kis kutya: va, va, va! és aztán 
megy szaladva. Hát az a fiú ott marad a dombon és a fejét vakarja 
ezekre és mondja: Mi az a kis kutya fejű, a mi én tőlem szökve 
elmegy ? 



III. 

Herjedal-lappmarki nyelvjárás. 

Tannes hegység (Teánnesn warie). 

A) B e s z é l g e t é s e k . 

Manna kiheim, manna situm mieW, kiestie taane tamfikkiji' 
(fthkijijjV') ? kérdezem, akarom tudni, kitől kaptad ezt? manna, 
fíhkim tam taanéstfe én ezt tőled kaptam. — manna küHitjim tü 
hötadimlem (v. hoa-tadimtem); manna pillijijim cirreke hallottam a 
fenyegetését; erősen megijedtem. — monna lugunstum ainik soha
sem hazudom. 

Mqn kampl led'? milyen idős vagy ? luhki vite japie' tizenöt 
éves. taana lagomu stuor te meglehetős nagy vagy. — manna alksti-
mieni puéitke sittimini; ih taana puéitka sít' kanna én kezdek kövé-
redni (kövér lenni); te nem kövéredéi. — mejja cühtaci (v. -tdcce) 
sittimieni: ietrq puaV cuhtaci sittV kanna mi soványodunk; ti nem 
soványodhattok. — manna stierhk, munna tüno jdpie frisk (friskie); 
munna stievun voinum én erős vagyok; mindig egészséges vagyok; 
jól nézek ki. — i le? vilién kanna nem bolond. — akté cerka aktum 
kaim uunijejja egy asszonynak volt egy ura. 

Tihte marhkaltahksn ez el van törve, tattá' sein csináld meg 
lassan, jü lie tállá toituma már meg van csinálva. — stejjedi tam 
puoka tartsd ezt a könyvet! — taane koaivaje'' cacem te vizet merí
tesz. — mejja ástam uunuh mi ráérünk. — manna jenim tan pijen 
arbetijim; tünu piejje arbetijim ma sokat dolgoztam; egész nap 
dolgoztam, tan pijen lem tam cönkum(a); jenim foqtijim leen ma 
szereztem ezt; sokat szerzek magamnak. 
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Manna kahtsin ; kahfebasan talowum közel vagyok; közelebb 
jövök. — poat1^ taan ai jöjj te is ! munna puatam tallak azonnal 
jövök, munna poatam jallet'e ; manna ivacam orjis(e), jalluse nyu
gatról jövök; délre, nyugatra megyek. — autn(u) ívuélkijjim előre 
mentem. — tan pijjem ívuélkam fariigelaka köatre ma nehezen me
gyek haza. tuhte (tute) jeahta, att immuc aldre (v. aldru) koatan 
talowih ő azt mondja, hogy sohase jöjjek haza. — im manna ivacie 
(v. waccie v. ivac') oanV nem megyek kérni (kéregetni). 

Skuokie kahtsin az erdő közel van. —perje jallot voinu a hegy 
nyugatról látszik. — juhka kaláka a folyó folyik; cacie pijjeln ka-
laka a víz kiömlik (öfverrinna). — tam kuoVem, am taane wuéina\ 
cöhpok az a ház, a melyet látsz, fekete. — aclen kupm ívuéinijijim, 
ih tihte karvunejja az imént egy embert láttam és az eltűnt. 

piákká ainign egyre (folyvást) fuj a szél. álemie satta rossz idő 
(zivatar) támad, juniineda villámlik, alikst abbarih, monna tvuéi-
nam, abramien kezd esni [az eső], látom, esik. i máVe' abari' nem 
bir esni. dbrie poata mü pijjelist' (pijjelisV'e) az eső utóiért (tkp. 
rám jön). — pijjevula satta meleg lesz. 

kounut isten áldjon meg! (adieu). 
Egy másik herjeádali embertől csak a következő mondatokat 

jegyezhettem le: 
Kuste led' tatne v. kupprte leh hová való vagy? wareste a hegy

ségből [való]. — manna kahka ka ivaccV (wacV ) messze fogok 
menni, munna waccam pűc' uhcV rénszarvasokat megyek keresnL 
tuhte ulumuce poata lülia rattst az az ember délről jön. — munna 
wuáinam (mejja tun kaiki ívuáinam, tatna? ívuéinit v. huéinit) urru' 
koapem (v. kuotem) én látom (mi mindnyájan látjuk, ti ketten 
látjátok) a lakósátrat. 

Inpma waresne hó van a hegységben. — vuösts meassa li tan 
japien joktan első mise volt ez évben tegnap. — tihte puoitie (cuhks) 
piarka ez kövér (sovány) hús. — pijjuls piejje meleg nap [van]. 
jammikelta sötétedik. — manna ivaccam tan jijjen n^ican pealsn 
oarram megyek, az éjjel egy lányka mellett hálok.— mah le' saju-
lum fáradt vagy ? sajlam fáradt vagyok, munna kl'ein beteg vagyok. 
munna cahksam leülök. 
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B) Mesék. 

1. Stalán liewa. 

Aktn aiiéen kálle ih cerka (ceréka v. kujjind). kdlle toqrajejja 

<iice jdpie* aktne kdllne (kdllene). stdld (stuorra stierka ulumuce) tam 

kupm seita laki', kuktie tihte jama (hauk laki' v.püivih). tan kupn 

cerkum seita fiepV cerkijinie. koassie jü tah cicie japie' nahkqmq, 

lahkadejja hauk laki' tam kaim (kdllem). manna aktem dlelfem uune-

jijji. tánne alekie ai seita Idkih tam stalam (stierka qlamucgm), at 

kalekies ströffV tan autstfe, at tihte pamvtimd tdnnd a'cidm, kumtie 

puéllih tü ieriem 0pi- cerkijinie. 

tilPe alekie jlehtijejja i&d eandn: «mah mieV, kustfe tan 

qlqmucén (stalan) liewg, at im manna mdhtie' püwV tam í kihci 

kaik'1 (kalak,)} kusníe tan liewq.» — tilPe kihcijejja ien{e tam 

ulumucum (stalam): «kukká tü liewa h) — tilPe svöruijejjd : 

«kumfe lldh tdl kuortallamienie ?» tiWe svöruijejjd tan kuppse: 

«almie manna talowum nödsa, tiWe manna lakastallam tü liewuse 

(lieuse).» — tiWe tihte stdld supcstallijejja (sdrnajejja) sü liewun 

plre (piere): «kancemen púellemen jawfen akté sö°lo ih tiWe 

tann*e sö°lusn akta karié, tdnnle kdrésn akté söude, tdntfe söudm 

akta hdna, iánttfe hanesn munrte, tanrte murinisn mü liewoa. tillle 

tan éerkdn (cerekén) dlekie poqtama sü ienlen koqika ih jldhta: 

«mah Veh talle fihkima küHluma, kusnle stalan liewq t» — tilVe 

svöruijejja ienle dlekan: <y'w Pem fihkima küHlumá, mü alekie I 

púdllemen jaurlen kancemen, timte (timetie) supcstalléjejja tihte 

stdld, sü liewo, ih tdstfd sö°lg ih sö°lusn (soulusn) kdfe ih idnnle 

karién akta söude ih söudsn akta hdna ih hdnesn akta muntfe, tannle 

munnisn tan stalan liewq.» tlje dlekie jedhtijejja sü eanan: ctiWe 

clehtem noude trednklejjij (treanklejjih) kihctallih, mainie kalkum 

mahtih wdcci' tan puelije (puelema) jawf-en toarestv. — tiWe kihei

jejja aktum piernum ih snölköm ih isnláttem ih taktdkum, tilPe timtle 

wdciejejja. Tce wdcciejejja mihtie vinneum ruoufe riehpenen noqVem 

(nuoliem) ih tipie isnldttiem ih taktdkum icie koaika riehpenen nea-

lan, kuhtie edydc tah kuékte púelih ; piérnum ih snölkem kahcejejja 
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süuki\ tan autstle piérne reps ih ceeps kuolkh aana, ih snölke ai aana 

vdlks ih ceeps ih reps jliáhk' sü kuolksne, koassie Peka wuélkama toa-

rest púelije (púelema) jauriem. tilPe puqPe' tan sö°lgse. tasnid tanná 

ulumucen liewq lejja, tilPe tanná sö°luse pejjise tváciejijjin, tillje 

talowujijjin tan karán. tilPe pierrna lakijejja itfe auts feltfei (fele-

lééi) kijirrfe, kuktie karié marhkanejja (piérna murhkiejejja körien 

pqariem) ih söude ruohtijejja ulukse, ih snölke ruohtijejja minnle-

UsPe ih típie söudum fást ih reivajejja. soudste hdnd háPehtejjá ih 

hánan minn^lisfe isn-l'átPá haPehtejjd, tipijejja ih poqrhkqjejja* 

hánésn munrie lejja ih munnle kahcijejja cácien sPsfe] ih paanenejja 

(v. sahkadejja, vuojoi) böhnesa. tilPe takteka catamudejja tann mun-

nlen mietfe. vuosts ailfen takteka catamudejja munnten miePe ih kuh-

klem samgdjejja. kuhPe eccie tistie viePe kuhkebm puelV jielih caclen 

sisnle (voulu&tfe), at ijjic ívueíntiH, tilPe pejjese talowa ih kaláka 

wueíntiH. kuhPe jü Pega luuéintamma, tilPe nuppien ailfen (v. nup-

pist) voulse (y. voulose) catamadejja; tilPe dandan kuhkebm sitti-

iejja dn kuh tun vuosts ailfen, men Üje eccie kaunh kanná. tilPe viePe 

talowuéjejja pejjesa, kukPe kaláka wuéintit, ih tilPe kukPe jü (du) 

liega wuéintamma (v. wuíntámma), tilPe catamadejja koalmatn 

ailfen ih dandan kuhkebm samgdjejja, kuh tah keaktie aikie\ tilPe 

munnlem kaunijejja jaurlen bqqniste ih talowa pejjise cáciem. tilPe 

wuéinijejja tihte pdhce, att munnte takteken ndlmisne, tilPe takteka 

kuoWejejja munnlem pahcen koqika (Y. kuoika). tihte p>ahce tipijejja, 

munnlem, tullum poaldajahtejejja sö°luse ih piejema munnlem tan 

tulluse, at kalga (kaláka) püeli' (puellemen tulluse). kuhPe alksta 

(allfsta) fúellejáhti' (puellajáhtV), tilPe tah síiukujijjin poqstln 

(süukijejja tihte pqhee poqstln), kuhtie jü Pega tüwná toitumq, mánn 

diet tihte wácie (iváccie). tilPe tanná stidllesa (v. -sá) talowujejja, 

astie tvuélkijejja, tilPe tqllqk wuélkijejja tahkd tan ulumucen koaika, 

kumtie (kumePe) lantse talpioujejja, Üje ívuéinéjejja tihte ulumuce 

püePejejja slamma lajin, ámmtie kuh tihte munnle, mam tullusi pieji-

jejja jaurlen souluse. 

tihte pdhce wácéejejja icie lenben koaiká ih tü ietPe süösidejja, 

kukPe wuéinijejja, sü álekie friskie pöqtoma poqstln ih cirrki (cir-

reki) süösidejja, att sü álekie (álekie) viinima ih att tihte tan nuh-
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tegq (puéllijejja) tam stálam lakih. tiWe ceréka (cerka) dldlesstéjja 
icle aleWem ih fehtiejejja: ((stuorra áWes taanum, mü álekie, att 
taand tann stuorra ulumucen (stálan) lieivum viinima». — tiWe 
céreka dnn%d lakcajejja táinlá l&e alekitfá, ánnld uhce liewq tdnnlá 
ulumufíésne jih tihte qlqmuce (stdld) svörujejja tann cerkasan : 
«kumtle manna supcstamma (supcjstallama) túlnan unde cerkasan í» 
— juh (jáh) tille náhpiHdejja ulumuce tullu-cittem ih küonum icsis. 
tann ulumucen nalmien küomie púetfejejja, kuktie musksejja jah tiWe 
nahkdjejja tann kröhp tullustfe, tihte mi matiejejja (mah mátie1) 
púelih, tlje tullu jamkajejja ih tan liewo jamkajejja (nahkijejja) 

tullune. 
• ( ( • ' • • 

% Kan a kan álekie ih uhce ulumuce. 

Aktn aikien akté kanaga. tihte t'imtie sü°sidejja at vuocih, at 

eccle jeácebm mieV kanna, cin kó* ville püci minffelstie (-llstie). 

oadlejejja qllqkne (-kene) sküoksne éhkeden ih drdn (áredn) gierk-

cená ih pienená. lahkam uurtejejja. aktn piejjen heántadejja, att eccie 

nágen ville-püc puaV vuoei', kumte tihte uhcedejja karm klukkum 

dredistie. tiWe ehkede sittijejja, tiWe sitijejja köqtse (kuotre) ridi'. 

tillle huéinije uhcu ulumucum ciéikd (giéiká, ciéikd) autelistie 

sküeksne. kanaga bditd icie hierWem, raidd tdnna uhcu ulumucen 

minnlelistie ih tipijejja, ih undort' tüwn kaik, kumte tihte wuéinlejejja. 

tihte alavas (v. auvas) uhce ih stükken, cin (£in) kuh troli ih tanna 

vuopt' vuoksén kissega kuh pursevie. men tüufi, maitie kanaga smdrle-

dejja, tiWe eccie sif svörih kanna. tiWe kanaga moarra'tieva ih 

kahclejejja ice treánkide tipi' tam ville kupm ih paani' vele, att 

ejjec (v. ijjic) talovuih (taloivih) káunan autstie. tiWe kanaga tvuél-

kijejja (tüuélkija) icie gárdienasan. 

tille tdnnid titén kqmbl sédé, at kanaga ih tan cednar' jüku-

jijjin kahksi jijjim. tlje jükujijjin ih supcstallijijin jenum. kossie 

cahkasamma aktn aikien ih jükuma ih rárá vuóinuma, tillie kanaga 

lipijejja stuorra, jürn coqrviem ih jéhtijejja: «kumtle tejja tuhcedd 

mü vüocémum tan piejjen ? tan mieran eccie ánne (v. dnne) siehti-

jejja, at talqvujijjimu' kuatan tamta viWe-jnrni>. tah ulumuc' svörujij-

jin: «tihte saanan, mam taane jléhta'. lepuh tan nuhtega vuocim 
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alder kaurí, kuh taana tüunne lantsn.» — taptema supcse kanagam 
lüjjökü tan jenum nuhtigum ih kihcie ice folk, maitfe kaláka tan uhce 
idumucasan (ulumuőinie) tditih. tah sü folk' feJitie': «kaW uuni 
karltahksn tam leit koqtsn^r). kuh kanaga tam küHujejja, tlje sievut 
arrejejja stundum. tann minnelistfe coqrviem loonlejejja ih jlehtije 
(fehtijejja) : «manna sitim taitV, ámmetie tejja jiehtere. ijjic tihte 
mü fiéilie sittie, kíiktie tihte ville kuppq p>^dsa. timtfe luhperem 
manna, ihkihu kiess (Y. kljjes v. ihkibu kuhte; — v. tihte, ihte) tam 
lueita luous, tihte kalka jamih, ihkibu mü egén (leen) alekien. — 
kuktie kanaga timtie fehtijejja, tilie tah karmanejjá1 kackums ivarja-
sijjin. eáh lie' alder küHuma timtie supcstalluma ih tah riheijin, at 
vüolga tanná oqijjan cahkse talovuma. 

nuppien árdn, kumtfe kanaga vuéptste, tillie maitajejja, kumtie 
liega jléhtemq (toqivatqmq) éhkedn. tiltfe tqllqk c'éhta kahcV (skih-
kih) Mappái miet'ie ih taitejejja (paja taitih) uhce kuotfem kanagan 
koqtfen lihka. uhce koqtfem taitajijjin taistie stuora klappuistfe ih 
paanájijjin stierhka las^i kijimie, kuktfe eccie ml kanna puciT rarhkV, 
mihtie palkam taitajijjin uhce klukkum, kuktie Jeadám nahketit. 
kuktfe jü tüun taitaltahksn, tiWe kanaga paja vuólktlt aats villuc 
ulumucum, piejejja koatfen sls ih cieuterí Ijice tlpijejja. tiWe trísne 
ciehta tihte uhce ulumuce cahkaslt karltahksn jijjim ih piejjem, ih 
ivaccije ihfuelije ulmmuc' puqtije', ah kalekes wuéinih tam. men 
eah kuht kuoV (küuV) tam pielkV, eáh kutlV kanna aldr at tihte supc-
stalla. 

tiltfe nahkqmq prá puwlk. tiU*e hmntatejja, at toará satta 
lantse ih kanaga ciehta kiesi' toarose. kumfe (kuktfe) kaláka wuélkV', 
tiltfe Ijice fruose sq,rnno (sdrünuo): utiltfe lahpam landum ih folkum 
(v. folkde v. ulumvé') tü kiátlj sls. men aktum kaik toaivatlt mun-
nan, at vele paana? ville ulumucum, kuktfe ijjic piásih ulukse, 
meádan manna tfem porrta«. früu toivatejja puerrumusum táitV, tiltfe 
kanaga ivattijejja tüunan uh&e koatfen cieuten. tiltfe waciijejja stuora 
vinnese, pejjisi kiessijejja liertum ih kahksu wuélkijejja nuppieje 
lanctfje. kukká talovujejja, tlje viinijejja. früw landsn coaccamienie ih 
varisimienie tan minnlelstie, mqn kahkse (man kuhkiem) puallija 
(v.puallijejja) wuéinih tann skihpm. tiWe jarrkajejja poastln kana-
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gan koatan icie taktrij (nleitij) kijimie. koqtsen vuértemienie, kuqssie 

i&e kálle talova. 
Cl l 

kannage ihfrüu uurtejijjin pra aktám mánam. tihte lej ja dnnle 

nuorra. mannán ku kannaga vuélkqmq, tiWe hedntatejja, at dlekie 

juelte kanaga-kuqPei pierá ih puofejejja vilde ulumucen kuqtan. tillle 

tassa cihkinejja stuokadit kuWe muorjinle. kumPe tihte stuokadejja, 

tilVe tann kidVe muorjle jdrrija (járrijejja) villle ulumucen kuoPen 

klukkun citt. tollak vilPe ulumuce talovujejja uluks (lihka, autse) ih 

scnhestejja tam kidlle muorjem uluks. tani sitija (sitijejja) mána 

jenem, till'e vaéstora stuhcstejja muorjem ih vilfre kuppa vuóstora 

seHtije, ih timPe stoakedejja kuhkiem stundum. tilPe mannán (min-

nemusen) íimurrdd sittijejja, meádan tihte ville kuppq kuWe muorjem 

uunejejja ih ecciji itt wattV poqstln. tihte uhce pdhce pittéjejja 

tamma, tan minnelistie hoqtadijejja, tqivatijejja, men eccie nahteP 

kanna, ih alkste clarih (cárrih). tiWe ville koppq jlehtijejja: awuón-

tum taitejejja tu ahclá munnan, at karradejja mannám, taane vuéstre 

fihk' tam icit muorjem, ammie mannám vieihkéP luous». — pdhce 

svöruja (svörujejja): «kumfe manna kalakum puallih taanum luous 

taiti? para munnan tam muorjem wattá'.f» — ((manna wottam tam 

tu muorjem poqstln, ammie taitd\ mam manna jlehtam. vdccieh icit 

ienlen koika ih pidd?, at kaláka kampstit taanum. pudssih ih sealedc 

ciuden ednet báltstie (budltstie), poaPe' tiekie ih uksum rihpesf. tiWe 

mannán mát a' ciudn' ivattV poqstln, kuktie ijjic kie kanna mielih». 

kumPe tihte ville ulumuce sitijejja, timPe táitajejje minnemusen 

mdna. tihte vácijejja l&e ien%en koaika, pittijejja, at kaláka kám-

pustit ih sealadie ciuden1 tann budltsPe. tan mannán ruohtijejja vou-

lusá (-se) tan uhcu, koatan ih rihpstejja tan koatien uksum, kuktie 

tihte vilPe ulumuce ulukse tqlora. kuktie kalekes joukotit, tihte idu-

muce jlehtijejja : «tillle wattam tam tü kulPe muorjem, ámmetie liem 

tóaivahtamma. tilPe kalak' aldles uunV, ihte Heh mannám luous toi-

tum. nuppien aikien, ammie pdhöv\ tillle sitem vieihklehtilt ai taa

num,)). — Plle tárnia wuélkd. men pdhce poqstln ivácejejja icle ietfen 

koaika ih keattá cieudn' sammá lajin, amPe llega tipmq (tipema). 

kukPe kanagan kuofen mielijijjin, at villle ulumuce wuélkqmq, 

tiWe tdsnid stuorra rüöüünid sittijejja ih früu skihkie fol¥ kuortallih 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. 16 
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/ minWelistie] palkai mietie. menn tihte porrta, ih porrta sittijejja* 
tiWe früw fenem sarkam uunlejejja (uunejejja), kaktie liega vuertie-
mienie karm piejjem, at icle kálle koatan taloivih. tillle ívuéiná, at 
skihpe (skihp') toarest jaurlem talova (talevie') ih jena ulumuce 
cóqnkana janién kattan at puerástahti'. kumfe kanaga landse talova, 
tan udumus supcste (kihcie) : «mah lietre vele puunum[a] tan vilidé 
ulumucum h) tilliefrüu káta supcstiH, kumfe liega kuoratamfa]. kanaga 
sittije pö°de (tüune) kiápok ih jehtijejja, at kaláka stroffi', ihte tam 
toituma, ihkubq kijjás. kanaga uhcijejja tüwn ic'á koatfem ih kedre 
mána' ih t/üwne sittimq ulumuc' kálekles talovui' (taloivi) kanagan 
auts, men ecciákie kdnd miel'. tiWe kaláka kanagan álekie frámma (x. 
autse ) talovui'. kuhtie kanagan autstie talova, tillle jehtijejja: «manna 
mielum,att manna icen dhcidn (v. ácián) moqrne (moqrrie), tiWe im 
liek puelV saaniem jiaanih; manna tihte lueitqmq luous (v. marina 
tam l. luous)». — tiWe früw sattd viHkqkq (viHökqgq) ordejjam ih 
tüune nuppie ai, kukte tüune lüjükie kanagan dlekiem. minnemusn 
kanaga jehtijejja: «e/ác kóqssid [kaligies] ulumuc'jiehti' (aldre kaik' 
)iehti'), atte mqnnq coapkama icen toivgtassdm. taana kaik' (kalak') 
járni', dmtie Heh ceanádam, kumfe Heh mü icen piárga ih málie».— 
tilPe kahcejja iclá ceanarife, att kalékles vuólktit [tam] skeakan ih 
jámietahtih. tan páhcen sárdiem (sárédiem) kuottíh kalékles tamm 
kanakse, at kanaga kaláka vuínih, at jü üevles toitqmq tann kah-
cemum. 

tiWe ulmuc' ángrdijjén ih tüun kaik pittijijjin kanagan álekien 
autsfe, men kanagan smárég eccle tistie puel' tipih kanna (kanaga 
eccie pueV tistfe (viele) tiepih léi páka' poastln). treánk' ciehtie' 
Hüdietit, váltie' páhcem kaskumse ih váccie' lélá veagum. kuhtie 
kahkse skeakan talovuma, tilVe táidijim wuéinije', ihte snurrk' tái-
diemienie. tillle jehtie akta nappan: «eccie tihte vuéinije nuhtigq, at 
kanagan dlekiem jámiehtiH; iepuc tam tditih kanna, paf hellste 
óqcci' aktum snurrkum (snurrukum) ih tan sárdlem tipih, tillle kdle-
Ifes kaik jáhkih (trüih), at kanagan álekien sáredie». tihte nuppie 
tuhcü, at nuhtiga lákan supcstalluma. oaccajijjin aktum snurrekum 
tahtie taidlejistie ih kuéttijijjin skeakan (tah Heves kedttumq snurr
kum skeakan), ih ?íüowgjijjin ih sárédiem üpijijjin. tahtie minne-
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listie kahcajijjin kanagan álekiem, ai kaláka ívuélkih, ih fehtién (jleh-
tijijjin), ijjic (eccid) kossia (aldr) koatan (koatre) taloivih. tah 
knappok járkajlevles kanagan koatan ih tásniá stuorra sarraga sit-
táma, kuktie tah kanagan álekien jümietahtama (jamamum) supc-
stijjin. 

A k i r á l y f i a és a k i s e m b e r . 

[Volt] egyszer egy király. Ez annyira (úgy) szeretett vadászni 
(tkp. örült lőni), hogy nem tudott mást mint vad rénszarvasok után 
[járnij. [Ott] feküdt künn az erdőben este és reggel sólyommal és 
kutyával. Szerencséje volt. Egy napon megtörtént, hogy semmi 
vadrénszarvast sem tudott lőni, bárhogyan felkeresett [is] minden 
helyet (tkp. lyukat) reggeltől fogva. Hát este haza akart nyargalni. 
Ekkor meglátott egy kis embert szaladni (tkp szaladva) előtte az 
erdőben. A király megsarkantyúzta (serkentette) a lovát, a kis ember 
után nyargalt és megfogta s valamennyien csudálkoztak, hogyan 
nézett ez [ki]. Ez nagyon kicsiny és csúnya volt, épen mint az 
ördög és a haja sűrűen (vastagon) [volt] nőve mint a moh. De min
denre, a mit a király szólt, nem akart felelni. Ekkor a király meg
haragszik és megparacsolja szolgáinak, fogják a vadembert és 
őrizzék jól, hogy semmikép el ne szabaduljon (tkp. el ne jöjjön). 
Aztán a király elment a maga házába. 

Hát azon időben régi szokás volt, hogy a király és szolgái 
késő éjszakáig (tkp. messzire éjszakát) ittak, ettek és sokat beszélget
tek. Mikor ültek egyszer és ittak és vigan voltak (tkp. látszottak), 
hát a király fogott egy nagy vadállat-szarvat és mondta: «hogyan 
tetszik nektek az én lövésem (vadászásom) máma? Eddig még nem 
történt, hogy vadállat nélkül jöttünk haza». Az emberek felelték : 
«Az igaz, a mit te mondasz. Nem találunk sohasem olyan derék 
vadászt (tkp. lövőt) mint te, az egész országban.» — Ilyen beszéd 
nagyon dereknek tetszett a királynak és kérdezte a maga embereit, 
mit csináljon a kis emberrel. Az emberei mondják: «tartsd őt fogva 
a te házadban.» Mikor a király ezt hallotta, csendesen maradt 
egy darabig, azután fölemelte a szarvat és mondta : «én úgy akarok 
tenni, a mint ti mondjátok. Nem az én hibám lesz, ha ez a vad 
ember kiszabadul. De azt (tkp. úgy) Ígérem én, bárki (v. az, a ki) 
szabadon ereszti, az megfog halni, habár az én saját fiam is.» — 
Mikor a király ezt mondta, hát azok az emberek egymásra néztek. 

16* 
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Sohasem hallották így beszélni és észrevették, hogy sör szállt a 
fejébe (tkp. jött a feje tetejébe). 

Másnap reggel, mikor a király fölébredt, eszéba jutott, mit 
(tkp. hogyan) mondott (igért) az este. Ekkor azonnal parancsolni 
(küldeni) kell gerendákért és csinált (csináltatott) egy kis házat a 
király házához közel. Egy kis házat csináltak azokból a nagy szál
fákból és ellátták erős zárakkal, hogy senki sem tudta feltörni. Az 
út közepén csináltak egy kis nyilast, hogy az ételt beadják (tkp. 
betaszítsák) [rajta]. Mikor már minden készen volt, a király eléve-
zettette a vad embert, beletette a házba és a kulcsokat maga vette. 
Hát ott kell annak a kis embernek ülni fogva éjjel és nappal és 
járó és kelő emberek jöttek, a kik meg akarták nézni. De senkisem 
hallotta őt panaszkodni s nem is hallották soha, hogy beszél. 

Hát jó idő múlt el. Történt, hogy háború támad az országban 
(tkp. országnak) és a királynak el kell vonulnia a háborúba. A mint 
el kell neki mennie, azt mondja a feleségének: «most az országot és 
a népet a te kezeidbe hagyom, de egyet igérj meg nekem, hogy jól 
megőrzöd a vad embert, úgy hogy ki ne szabaduljon, a míg én oda 
vagyok». Az asszony megígérte, hogy a legjobbat cselekszi. Hát a 
király neki adta a kis háznak kulcsait. Aztán ment egy nagy hajóra, 
fölhúzta a vitorlát és. messze ment más országokba. A hová jött, 
győzött. Az asszony a szárazföldön állt és nézett utána, a meddig 
bírta a hajóját látni. Aztán visszafordult a király házába a maga 
leányaival. Otthon várt, a míg az ő férje megjön. 

A királynak és az asszonynak csak egy gyermekök volt. Ez 
még fiatal volt. Miután a király elment, történt, hogy a fiú körűi
járt a király házában és a vad ember házához jött. Hát ide leült 
játszani egy arany almával (tkp. bogyóval). Mikor ez játszott, az 
arany alma beleesett a vad ember háza-nyilásán keresztül. Azon
nal ki (közel, előre) jött a vad ember és kidobta az arany almát. 
Ez nagyon tetszett a gyermeknek (tkp. ezt nagyon szerette a gyer
mek), hát újra bedobta az almát és a vad ember újra visszadobta 
és így egy hosszú óráig játszott. 

Aztán (végre) bánat támadt, mert a vad ember megtartotta 
az arany almát ós nem akarta viszsza adni. A kis fiú kérte őt, az
után fenyegette, ígérgetett, de nem használt és elkezd sírni. Ekkor 
a vadember mondta: «Rosszat tett nekem a te atyád, hogy elfogott 
(megkötözött ?) engemet. Te visszakapod az almádat, ha engemet 
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kiszabadítsz (tkp. segítesz).» A fiú felelt:«hogyan bírjalak én té
ged kiszabadítani (tkp. szabaddá csinálni) ? Csak add nekem az al
mát !» — «Én visszaadom az almát, ha megteszed, a mit mondok. 
Menj a te anyádhoz és kérd, hogy fésüljön meg tégedet. Vigyázd 
meg és lopd ki a kulcsokat anyádnak övéből, jöjj ide és nyisd 
ki az ajtót. Aztán visszaadhatod a kulcsokat, úgy hogy senki se 
tudja meg. 

A mint ez a vad ember akarta, úgy cselekedett végre a fiú. 
Elment anyjához, kérte, hogy fésülje meg és kilopta a kulcsokat 
az övéből. Azután leszaladt a kis házba és kinyitotta a háznak ajta
ját, úgy hogy a vad ember kijön. Mikor el akarnak válni, azt mondta 
az ember: «most odaadom ezt az arany almádat, a mint Ígértem. 
Köszönöm (tkp. fogsz köszönetet bírni v. legyen neked köszönet,, 
bírj köszönetet), hogy (tkp. a ki) engemet megszabadítottál. Más
kor ha szükséged lesz, hát téged is meg foglak segíteni*. —Azzal 
elmegy. A fiú azonban visszament anyjához és a kulcsokat ugyan
olyan módon visszatette, a mint elvitte. 

Midőn a király házában megtudták, hogy a vad ember elment, 
nagy sürgés-forgás támadt és az asszony embereket küldött 
[utána], nyomozni az úton. De ez oda volt és oda maradt. 
Ekkor az asszonynak sok gondja volt (nagyon búsult), mivel 
minden nap várta, hogy a férje hazajön. Hát látja, hogy sok 
hajó jön a tavon (tengeren) át és sok ember gyűl össze a tó 
partján, hogy üdvözölje. A mint a király a száraz földre jönT 

ennek legelső szólása (kérdése) az volt, vájjon jól megőriztétek-e 
a vad embert? Ekkor az asszonynak el kellett beszélnie, hogyan 
történt. A király egészen mérges lett és mondta, hogy meg fogja 
büntetni, a ki azt tette, bárki is. A király kikereste ez egész 
házát s minden gyermeknek és minden felnőtt embernek a király 
elé kellett jönnie; de nem tudta senki. Ekkor a király fiának kel
lett előjönnie. Mikor a király elé jön, hát mondta: «én tudom, hogy 
atyám haragjában vagyok (azaz én okoztam atyám haragját), hát 
nem bírom az igazságot eltitkolni (elrejteni). Én vagyok az, a ki azt 
szabadon eresztette.)) Ekkor az asszony elhalaványodott (tkp. fehér 
arczú lett) és valamennyi többi szintén, mivel mindnyájan szeret
ték a király fiát. Végre azt mondta a király: «sohse mondják azt 
az emberek, hogy én megszegtem a magam igéretét. Te meg fogsz 
halni, a mint megérdemelted, ámbár a saját húsom és vérem vagy.* 
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Aztán megparancsolta a maga szolgáinak, hogy vezessék el az 
erdőbe és öljék meg. A fiúnak a szivét hozzák a királynak, hogy 
a király lássa, hogy végrehajtották a parancsát. Ekkor az emberek 
sajnálkoztak és valamennyien könyörögtek a király fiáért; de a 
király nem bírta többé visszavenni a szavát. A szolgáknak engedel
meskedniük kellett. Maguk közé vették a fiút és útjoknak mentek. 
Mikor messze jöttek az erdőbe, hát egy pásztort láttak, a ki disz
nókat őrzött. Hát az mondta az egyik a másiknak: «nem látszik 
az jónak, hogy a király fiát megöljük, ne tegyük ezt. Vegyünk 
meg inkább egy disznót és annak a szívét vegyük ki. Akkor vala
mennyien azt fogják hinni, hogy a király fiának a szive.» A má
siknak úgy tetszett, hogy jól beszélt. Megvettek egy disznót a 
pásztortól és a disznót bevitték az erdőbe és megölték és a szivét 
kivették. Azután megparancsolták a király fiának, hogy menjen 
[tovább] és mondták, soha ne jöjjön haza. Ezek ketten visszatértek 
a király házába és ott nagy szomorúság támadt, midőn a király
finak megöletését (halálát) elmondták. 

B. Kambul kai le ih Henc i e. 
• c < 

Aktite kardeúisnle kambul kalle. lienciem ívuarda tahka. till'e 
<( • • 

funderih, kumVe kaleMes jiehtih, kuktie liengie tqlowá. kakcHs pie-
nem uunije. tihte piene seita kakcih. liencie jiehtejejja: «ass tuhka 
Z)iene/» — tuhte svöruq (svöwruq): nahsen niddom taitamie-
ri'e». — liencie jeahta: «budrg/» — tuhte svörua : amihtie óqk-
Siem». — kihcije: nkuppinie kuinum aana'?» —svöruq: njaur^e-
pielm (pielesn))). — kihcije: (tmánn kuhkie tunn vúonesa?» — 
(tallakaln tunn bahkan. 

Az ö r e g e m b e r és a t i s z t v i s e l ő . 

Egy tanyában volt egy öreg ember. A tisztviselőt várja oda. 
Hát gondolkodnak, mit (tkp. hogyan) mondjanak, mikor a tiszt
viselő jön. Harapós kutyája volt. A kutya meg akarja harapni [a 
tisztviselőt]. A tisztviselő mondta : «kusti, kutya !» — Amaz feleli: 
«Fejszenyelet csinálok». — A tisztviselő mondja: «jó napot!« — 
Amaz feleli: «az ág közepéig.*) — A tisztviselő kérdezi: ehol van 
a feleséged (tkp. bírod a feleségedet)?*) —Felel i : «a tó parton».— 
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Kérdezi: «milyen messze van abba a faluba?» «Ama dombon 
túl(tkp. kivül)». 

4. S ti erhke piarne. 

Keákté niáit\ ah kalekies taidiemásan wuélkih (wuelekih)i 

tiWe pejjese wá^em taidih. tiWe ceps wuéksam ívuíjnije''; mán kuktie 
kahtfebásan talowujijjin, tiWe wuéinijijjin, att ecci Uh wuéksa. 
piarne küsn ndlenie rVdémierie. tiWe akta tuuélka tahka ih ka 
(v. kaláka) warjasiH, mah lieka tihte. tiWe ívuainijijjin (wuainié'). 
a,t tihte piarne. wuelkie kúotre (koqtere) rúqhtn sarninie a'cebun 
koqika. tilPe ahceba tahka stiálukeúa, tiWe tihte piarne ju krevemie-
nle woulose tamm kauivam. kuktie cihcebq tahka talevie, tilPe piarne 
yur*vie farhmiem kuott%emienle küsn nille. tle pillijeávles (piell-), 
tilVe lüualkijé' (tvualkijijjin) jienebü mietie. tiWe kalélfes tahka 
kehtih. tülle aktn ehkedn piarne taloivajejja ih kalka (kaláka) küsum 
matadiH. tiWe wüecejedvies ih tievárdijijjin piarngm. tiWe piarne 
sikkie tam küsum ih trauwá, at per tihtá küse ívuocejejja. kuhte tah 
wuainijijjin, att piarne sáittijejja pe)jise küsum, tiWe tah p\llejátt%e' 
(pillijijjin) ih wiiiílkie'' (ruohtijijjin) köqtre supcstit, mann stierrhke 
tihte piarne. 

Az e r ő s m e d v e . 

Két leány [volt], a kiknek el kellett menni legeltetni (tkp. 
legelésre), hát föl egy hegyre legeltetni. Ekkor egy fekete ökröt 
látnak; a mint azonban közelebb jöttek, látták, hogy ez nem volt 
ökör. Egy medve nyargalt egy tehénen. Hát az egyik oda megy, 
hogy majd megnézi, vájjon az-e? Hát látta, hogy az medve. Haza 
mennek szaladva, megmondani az atyához. Ekkor az atya oda 
[ment] puskával, hát a medve már leásta a tehenet. A mint az atya 
odajön, hát a medve egy öl mohot vitt a tehénre. Ekkor megijed
tek és többekért mennek (mentek). Hát oda akartak [menni] meg
lesni. Egy este jött a medve, hogy majd megeszi a tehenet. Hát 
lőttek és eltalálták a medvét. Ekkor a medve fölhúzta a tehenet 
(t. i. a föld alól) és azt hiszi, hogy csak a tehén lőtt (t. i. az alfeléből). 
A mint ezek látták, hogy ajnedve fölvetette a tehenet, ezek megijed
tek és haza mennek (szaladtak) elmondani, milyen erős a medve. 
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C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Akta kálle cakcebi ivaisefs] sköuse wuélkijei (v. wuélkijejja) jih 

ka wuocí' (v. ivüecih), mdn tle aktén kaWen mihtle siehtijeja (tqla-
W'i). tiWe pienem viétta (karrgejja) coqrvit (coqrved'e) jih kaláka 
úüoivih, men tlle káttiá hajékla (-lejja). tlje kahta kuinubun koaika 
wuHki', tiWe kuinobbo (-nqbbq, -nqbq) puesatieiva. tiWe kahta'. fuelih 
p ü V phcediH (pjici koaika). 

Egy ember ősszel vadas (tkp. jávorszarvasos) erdőbe ment, 
hogy majd vadászik, de ekkor egy vad rénszarvassal találkozik (tkp. 
vad rénszarvas közé kerül, jön). Ekkor odakötötte a kutyát szar
vaira, hogy majd megöli. De a vadrén elszaladt. Ekkor a feleségé
hez kellett mennie, és a felesege megharagszik. Hát el kell mennie 
a rénszarvasokat keresni (rénekhez). 

2. 

Nielse aktn cakcen (cakcen) kuloma snölk' wüeclejejja, tlje hűi-
kie vlH rikstV fihkijejja ivüocemen aatstfe. 

Nilson (?) egy ősszel három farkast lőtt, hát tizenöt tallért 
(kronát) kapott a lövésért. 

3. 
Táiman manna hoqkkajim (-jijjim), tann jen küeVe' fihhijip 

jim, tiWe hoqkk-stauram tfápkijijjim. tiVe müutom (-tum) piljejijjim 
tuoltHijjim. tillle viele hoqkkajijjim, tiWe köatan ívuélkijijjim, tiWe 
püuci koaika (\. koaikas) ívuélkejijjim, tiWe pwV kaunijéjjim. 
manna eccem (écem) inqnna köatan (koatre) puélh puékt%eti%t 
[kanna], tillie kahtejijjim k/iotre fualih jielpih mietle. manna alavas 
kalgas süun', tiWe káhtum (kahtejijjim) akták ívuélkih. 

Tavai én horgásztam, nagyon sok halat fogtam, [úgy hogy] 
hát a horogvesszőmet eltörtem. Néhányat megsütöttem, megfőztem. 
Aztán újra horgásztam, aztán haza mentem, hát a rénszarvasokat 
megtaláltam. Azonban magam nem bírtam haza juttatni, hát haza 
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kellett mennem segítségért. De nagyon lusta szolgálóim [vannak 
v. voltakj, hát egyedül kellett elmennem [a rénekért]. 

4. 

Mihtsen manna árrajijjim (\. -jijjum) nieljle jápie' ih Ije 

('= ih tiWe) wmlkim (-kijijjim) skaranai kuóika (v. skaranise 

Jahtajijjim,) jih le (= jih tiWe) tani kieslem tdsriá árrajijjim. miesieS 

óqecidijim ih alda' jéh le taidlejijjimjéh tillle wuűkijijjim kieutielá-
san, püc' uhcidijjim. 

aktn cakcn mejja rente pücét. káhtejijjimu' püc uhcidiH. tlj aktn 
kambl stoqp^se (stoqpse) ih tihti ju miekceltahksn (v. míekcema). 
tiWe eccuh tásniá puélh arrih kánná, tiltte jahtajijjimu' bawolqsa. 
tillle tasrte aktén jaurlen nimma Kraut'a (Krauca ?). tillle nahkqmq 
(nqhkuma). 

Kis hegységben laktam négy esztendeig s aztán elmentem 
egy magasabb hegységbe és ezen a nyáron ott laktam. Borjakat 
fogtam [a hurokkal] és teheneket; és aztán őriztem, aztán meg 
elmenten a magas hegységre, rénszarvasokat kerestem. 

Egy ősszel mi egészen rén nélkül voltunk. Meg kellett keres
nünk a réneket. Hát egy régi szobába [jöttünk] és ez már korhadt 
volt, és nem bírtunk ott lakni, hát elköltöztünk nyirfás dombra. 
Itt egy tónak a neve Krauca. Hát vége. 

5. 

Mejje vV-t poika', ah kaleku jijji' piejjie' tajitV, tiWe nuppien 
ehkedásan táitih. tiWe viehkie poqVe. tiWe kuqtre kalikü' fuelih, tiWe 
ivaislen mihtie siehtejijjimu'. tiWe ívuelkijijjim kuqtre supcstiH. tassa 
tejjé áhcie' kaliWes tahka ívuocV', mcin tiWe eah nágen pienh uunie\ 
tiWe eah kuqppa talowh kanna. 

Mi öt fiú [voltunk], a kiknek éjjeleken, nappalokon át legel
tetnünk kellett [a rénszarvasokat], hát más [nap] estéig legeltet
nünk. Ekkor segítség érkezett. Haza akarunk menni, hát jávor
szarvassal találkoztunk (tkp. jávorszarvas közé jutottunk). 
Elmentünk haza megmondani. Erre ezeknek az atyái el akartak 
oda [menni] vadászni (lőni), de nem volt semmi kutyájuk, hát 
nem jöhettek eh 
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Lap 6, sor 7 al.: kicetemiem | helyett olvasd | kihcetemiem 
« 7, « 14 « cacie || cácie 
« 9, « 10 « kalkien || kalkien 
« 13, « 18 « $t'á || gt'g 
« 19, « 11 « suttije || suttije 
« 19, « 10 « siedllátqmq || steállátqmq 
a 23, « 9 « ma'ie' || matie' 
« 36, « 17 « f"v. lühkse) || (V, Idhkse) 
* 42, « 10 « kukiápasan || kulikiapásan 
« 48, « 10 föl.: fc*afo« || fceaA;ís 
« 48, « 2 al . : fóa', jeallomá || Ze«, jealloma 
« 48, « 3 « mána || mand'' 
« 51, « 13 « tdWd || íá'̂ V/ 

«« 55, « 11 « wuánd || wuainá 
« 5G, « 10 föl.: hauald \\ kanala 
« 60, « 11 « enum || jenum 
« 69, « 11 al.: (skorwV) || skorwi 
« 69, « 3 « 2m®H{ata II pualkata 
« 70, « 6 föl.: jeahtá || jeahtd 
« 73, « 14 « jidllemd \\jiallema 
« 81, « 7 « (seállladijin) |j (seálladijin) 
« 82, « 3 « pidrnd || piarnci 
« 82, « 11 « aredn || áredn 
« 84, « 1 « oáksiem || odkslem 
« 90, « 10 a].: nommon || nommom 
-« 100 és 102, sor 7 és 4 al.: á/?ci« || őfe&a 
« 101, sor 15 föl.: cappies || cappies 
« 101, 
« 102, 
<« 107, 
•« 110, 
« 123, 
« 125, 
« 127, 
•« 127, 

18 al.: vidlman || vialman 
10 « fieliem \\Jieiliem 
15 « höllste || hölltste 
13 föl.: Jiihkije || filikije 

3 « cereka || cereka 
4 al.: lipijejja || tlpijejja 

14 föl.: t'qivatijejja || t°qivatijéjja 
15 « (cdrrihj || (carrih) 



AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. 

ELSŐ RÉSZ. 

Az u g o r n y e l v e k szóképzése. 

I I . N é v s z ó k é p z é s . 

A) IgetőtŐl névszótő ( n o m e n v e r b a l é ) . 

2 8 . §. A nomen verbale functiól. 

Az igétől, mint alapszótól való névszónak (nomen verbale 
v. deverbale) általában azon inkább csak alaki szerepe van, bogy 
az igeszót elnevezővé változtatja, — értetvén valakit v. valamit, 
a kinek vagy a minek az igében kifejezett cselekvés a vele való 
kapcsolat miatt (jelesen tőle mint subjectumtól eredése vagy reája 
mint objectumra hatása miatt) jelzésére szolgál. A csupa igefogal
mat kifejező szó a mondatban az állítmány (praedicatum) kitételére 
van rendelve (pl. a víz —foly), ellenben folyó a. m. foly-ki vagy 

foly-mi, azaz uvalaki v. -mi, a ki v. a mi foly» ; adó szintén = ad-
ki vagy ad-mi, de úgy is érthető, hogy avalaki v. -mi, a kit v. 
a mit adnak» (pl. eladó búza, eladó leány) ; vert = valaki v. -mi, a 
kit v. a mit vertek. Az ily jelentésű szó már mint valamely sze
mélynek vagy dolognak elnevezése a mondatnak bármely névszói 
részéül szerepelhet (és pedig főnévileg: pl. folyó «fluvius», adó 
«tributum», vagy melléknévileg, mint más névszó jelzője: folyó 
víz, eladó leány, a mik szorosan így értendők: (foly-mi, se. víz, 
elad-mi se. leány» ; meg mint névszói állítmány: a víz folyó = 
«a víz valami a mi foly»). Magában a nomen verbale-képzőben 
e szerint meg nem határozott személyi vagy dologi általános sub-
stratum («valaki, valami»), illetőleg ilyenre való utalás van ki
fejezve, a melynek az igecselekvés adja meg fogalmi tartalmát; a 
külömböző jelentés e mellett csak a jelzési viszonynak ilyen vagy 
olyan fölfogásától függ: folyó «fluvius, fluens» = foly-mi, subjectiv 
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jelzéssel; adó tributum = ad-mi objectiv jelzéssel. Ezzel a nomen 
verbale-nak functio (érték) szerint való két főneme van meghatá 
rozva: nomen a g e n t i s (v. a c t o r i s ) és nomen a c t i . De van 
még egy harmadik nomen verbale-jelentés, a nomen a c t i o n i s , . 
a melyben a képző részre a határozatlan (absiract v. ideális) hely 
vagy állapot kifejezése jut, a melyet t. i. az igecselekvés végbe
menetele jelez, azaz fogalmilag tartalmasít: folyás = foly-állapot, 
pl. a víz folyása = a víznek állapota midőn foly. Efféle nomen 
verbale-ban a jelzés fölfofogása (subjectiv, v. objectiv jelzés) vál
takozó : olvasás lehet egyaránt olvasó-subjectumnak és olvasott-
objectumnak állapota. 

Az ugor nyelvekben azomban a nomen verbale-nak ezen 
háromféle főértékei még nincsenek teljesen különválva a dever-
balis névszóképzésnek egyes alakjai szerh.t, s így azt kell tarta
nunk, hogy régibb korban az ugor nomen verbale általában csak 
«igecselekvós által bármikép jelzettet^ jelentett. Erre utal gyakran 
még egyazon alaknak többértelműsége, akár egyazon nyelvben is 
pl.nomen agentis és nomen actionis érték váltakozása: magy. fonó 
asszony: /onó-ba járni j járó ember: járó-s (v. ö. járatos) \ ivó : ivó 
víz | zürj. kijan (kij-J «fogó vmi (falle)» és «fogás (fang)» | zürj. 
kulan sterblich, halandó: votj. kulon tod, mors | votj. uston schlüs-
sel, nyitó: vion mord, ölés. -Jelesen szeretnek nagyon egymással 
váltakozni a nom. actionis és nom. acti-féle értékek: pl. m. írás 
«das schreibena és «schrift, scriptumw; kötés «das binden» és 
«gebundenes (verband)» ; túrás «das wühlenw és «gewühltes» (va-
kandok-t.) | m. élet, szünet : kereset, cselekedet, gondolat stb. | finn 
antama gegebenes (isán a. vom vater gégében): antama-lla mit 
gebén, durch gebén | elámá vita, kaolema mors; luoma creatum, 
geschöpf | zürj. gifóm «írás» és «írott, scriptus»>. Természetes, 
hogy külön ugor nyelvekben is ugyanazon nomen verbale-alaknak 
eltérhetnek az értékei: finn -va, -vá nom. agentis, pl. kantava hordó, 
nielevá nyelő, glutiens: mord. kantf bürde, hordat, nilve schluck, 
nyelet | finn lukema lectus, lectio: lapp lokkaw, «lectio, olvasás» és 
olvasott (qui légit; f. «lukenut»).*) De másrészt az is észrevehető, 
hogy a nom. verbale-értó'ieknek egyes képzőalakok szerint való 

*) A m. ^L ó, ő képzőnek többféle értéke hihetőleg magának e kép
zőnek külömböző eredetével magyarázható : 1. 29. §-ban a m. rovatot. 
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megkülömböztetése mégis már az ugor alapnyelv korában kezdő
dött, s folytatták azután, szorosabb megállapodásra törekedvén, 
külön fejlődésükben az egyes ugor nyelvek (pl. -ja rendes haszná
latú nom. «agentis» képzője a finn, mordvin, lapp nyelvekben; 
-ma pedig ugorság szerte nom. «actionis és acti»-ra szolgál). Emeg-
külömböztetés végett egyazon képzőnek esetleg támadt alak-válto
zatai is használtattak föl (pl. finn lukeva és lakú), meg a tulaj don
képi deverbalis képzőhöz csatlakozó nominális tovább-képzések 
(pl. oszt. -p nom. agentis, -p-m nomen actionis; finn -ma nomen 
actioni és acti, -maisé csak nom. actionis). 

A nom. «agentis» mellett rendesen nincsen külön alakja a 
füzetesen a cselekvő személyt jelölő nom. « a c t o r i s » - n a k ; csak 
a mordvinnak Erza dialectusában kapott lábra emennek megkü
lömböztetése, -ca végképzővel: erica «einwohner» (eri = mordM. 
eraj id.). Közönséges a nom. agentisnek különösen nom. «i n s t r u-
m e n t i » - n e k való használata (finn -jame, <.ime 30. §.; votj. uston 
kulcs, tkp. nyitó; m. ásó, véső). Más különösebb alkalmazások a 
jelzett főnév elhagyásából értendők: pl. (nom. loci) m. temető be-
grábnissplatz, friedhof e h, temető-hely; — vagy pedig része van a 
jelentésben a végképző értékének is : pl. finn itkevá síró : itkevaise 
«könnyen» síró, sírásra hajlandó; m. nyalánk, hajlékony. 

Me 11 é k é r t ék-képen jutott némely nomen verbalénak a 
cselekvés i d e j é r e (tempus) utalás, s az ilyeneket föl is használt 
egyik-másik ugor nyelv az igeragozásban mint tempus-tőket.1) így 
pl. a finn -va nom. agentis egyszersmind futurumra utaló (tuleva 
veniens: on tuleva est venturus, veniet); a -j (<.i) képzős nom. 
agentis prassenstő a vogulban s részben a mordvinban; -m nom. 
actionis és acti több.ugor nyelvben nomen prísteriti.2) —Más 
mellókérték a «szükségesség)) és a «lehetőség» : pl. finn tehtáva (a 
tehtá- pass. igétől) tkp. «a mit tesznek», de egyszersmind «a mit 
tenni kell (faciendus)» : náhtava «a mit látnak» és «a mit láthatni, 
látni való». 

Nem egyformán állapodott meg az egyes ugor nyelvekben 

x) Lásl alább a «tempus»-tőkről. 
2) Hasonlót találunk a török nyelvekben, pl. oszm. gélen «jövő, ve

niens » = csag. Mlgen «jövő» meg «jött, gekommeno (Mlgen-men ich bin 
gekommen). 
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némely nomen verbalenak « p a r t i c i p i a l i s » jelleme, a melynél 
fogva névszói jelzés helyett még igehatározást fogadhat el. Ilyen 
jelleme van a szorosan vett participiumokon kivűl mind azon 
nomen verbale (n. actionis) alakoknak, melyek az igétől való ad-
verbiumoknak vagyis a g e r u n d i u m - a l a k o k n a k szolgálnak ala
púi ; leginkább el van terjedve az -m képzős n. actionisnak gerun
diumokban való használata. 

Az egyszerű nom. verbale-képzőket gyakran csak a hozzájuk 
ragadt nominális v é g k é p z ő k lefejtésével mutathatók ki az 
egyes ugor nyelvekben. E végképzők rendszerint már egészen 
elvesztették saját külön értéküket, mig alakilag jobbadán a ki-
mutathatólag diminutiv értékű denominalis képzőkkel találkoznak 
össze (pl. >ks, -m vagy -n). Mellékesen azomban még a különféle 
nom. verbale-értékeknek, valamint ezek különösebb alkalmazásai
nak és a jelentkező mellékértékeknek biztosabb megjelelésóre szol
gálnak. 

29. §. Deverbalis névszóképzők: 1. ugor -b. 

Vogul: -p, nomen agentis (különösen nom. instrumenti) 
képzője; néha vogB. ragozatlan alakban is megőrizte végvocalisát: 
-pá, -pe, -pi; pl. vogB. juontep nadel (juont- náhen) | sairep hacke, 
axt (pum s. sense, sichel: sair- hauen, hacken) | kajtep brücke 
(kajt- laufen) | kangeltep treppe, leiter (kaiig- steigen, hinaufst., 
*kangelt- hinaufführen) | kiutáláp schleifstein (kiutál-: kiút- schlei-
fen) j nqutep hobel (L. nqutp-kér h.-eisen: nqut- hobeln) | pütep 
stechgabel (püt- stechen, stossen) | entep gürtel (Int- gürten) [ 
megjegyzendő : tép speise, futter, getreide (te- essen) \\pelp v. pelpá 
scharf, schnell (pel- stechen) | minpá gehend (menő: min- gehen; 
lajlál minpá lajlin uj, taulál m. tqulifi ujj | vipá nehmender (vevő: 
né vipá kum): ví- \ sauetpi qual, marter (sauvet- quálen) | alp v. 
qlpe: ák qlpe /v . qlp] vuq/r «ununterbrochener wald» (egyre való : 
ol-, ql- sein, lében, wohnen); meg alpi: no%s-q. zobelnest | sqatpá: 
s. kum der betende mann (sq,at- beten, zaubern; sqatmel gebét). 
— vogK. alp, alep, Ahl. álip tödtender (a. %ar mörder) | kisp 
suchender (kul-k. yar fischer: kis- suchen) | %ojtep, Ahl. kujtip lie-
gender: %. yar aBgrotus (%ojt-, kujt-) \ yontlap audiens (yontl-) \ 
loventap, Ahl. lountap legens (l. yar: lovent-) \ tusp (tuspet stan-
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tes): tuns-y tus- j vip, Ahl. vip- nehmender (vi-) \ vovep verlangen-
der, rufender (vov-J \ iagrep axt (sagr- =s B. sair-); juntep nadel 
(júnt-) ; tep = B. tep \ cagtelp, Ahl. sagtilp freude (cagtel-: cagt-
gaudere) | pimetpe, Ahl. p.imitpe befehl, gebot (piment- befehlen) || 
megj. yolp mortuus (Máté 22, 31. yolp-yaret mortui, MepTBLie; de 
Ahl. kiadásában kujp-karet, tkp. «fekvők». 

Dimin. -fi, -n végképzővel: -J)67b, -pen; vogB. kujpeft 
aurora, k. sau lucifer (MUgSz. 102. 1.) | pelpin : p. kul hecht (v. ö. 
pelp seharf, schnell: pel- stechen) | vogK. tajpen, Ahl. tajpin pas-
send, tauglich (taj- taugen, zu etwas gut sein, gestattet sein). 

Osztják: -J), főleg nom. agentis (n. instrumenti) képzője, 
úgy mint a vogulban; pl. osztB. tugrep (Ahl. tuyrip) riegel: 
tügor-, tuyr- verschliessen | noyrip messer: nögor-, noyr- hobeln, 
schnitzeln | lankip deckel: lank- bedecken | lankisip decke (lövi l. 
pferde-decke): lankis-, frequ. lank- | jourtip windelband: jourt-
wickeln | senkep verő (v. s. sup schlágel): senk- schlagen | jontlp, 
jintip náhnadel: jont- \ pelip stachel, dorn (v. ö. vog. pelp seharf) | 
jamaltip, jimaltip heilmittel: jamalta- heilen | nerip farbe: ner-
schmieren, reiben | ántip gürtel (= vog. entep) \ vnnip fischhaken 
( = vog. vanep, vonp angel: MUgSz. 594) || m e g j . notip zulage, 
zugabe: not- zulegen, helfen | amtip freude: amit- sich freuen 
(caus. amtilt- erfreuen) \jimazip versöhnung: jimas- sich versöhnen || 
megmaradt végvocalissal (-pd, -pi): umpa, umpi (Volog. umbi) 
schöpfkelle: um- schöpfen; — osztlrt. jindep nadel, enclep gürtel, 
nögolgep stütze (nögolg-), kungep kamm (kunfí- kámmen), tütyaep 
störstange (tütya-), ji§ep einschnitt (ji$-; S. jersep : jers-); yan-
dep (S. kandep, B. yontep, yowytip) treppe, leiter (S. künd- klet-
tern; v. ö. vog. kangeltep) || megj. umba schöpfkelle (? umba = 
B. umpa, umpi). 

-pi% Z=L -p-\-n ( = vog. -pen, -pen) : osztB. peltpin stechend, 
szúrós (KOJIKÍH: pelt- stechen, Ahl. pelpin-vangi kiette, distel: 
vangi gras) | an-jimaltipin unheilbar (v. ö. jimaltip heilmittel) j 
parpin, parbifi bős, bittér, streng, grausam (por- beissen). 

-psd, teljes tő -psaje (nom. plur. -psajetj = -p-\-sa (saje), 
rendes «nom. actionis» -képző (melynek utórészében saje, mint
hogy csak az osztják, sőt jóformán csak az osztB. alkalmazta, az 
«idő» fogalom kifejezésére alkalmas egész szó sejthető; v. ö.sagat? 
Obd.sajit «szerint, -on által*) névutót, pl. öltem sagat «mein lében 

L 
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hindurch, im verlauf [in der zeit] meines lebensw): osztB. tugripsa 
•das verschliessen, zárás (v. ö. tugrep), jontípsa das náhen, varrás 
(v. ö. jontip varró [tű]), senkipsa das schlagen, verés (senkep 
verő) | stb. 

-pas (nom. plur. -paset), ezekben: osztB. velpas fang, jagd-
beute; waffe (v. velpas-ulám) (v. ö. velpasla unbewaffnet, velpasta-, 
velpasla- mit gerát fangen): vei- tödten, fangen, erlegen (wild) | 
levipas nahrung, speise: le- essen (levipsa evés, levim evett) | vol-
pas (Volog. volpas, volbh) lében (jim v. jóélet, boldogság). — 
E képző (= -p-\-as) nyilván nem lehet egyazon a -psa (-psaje)-
val, a mint Hunfal vy veszi Ny Közi. XI, 6 1 . ; utórésze as a vogK. 
as «sache (dolog, %bjio)» szónak felel meg, mely -ne végű nom. 
verbale-hoz járul szintén az «actio» kifejezésére, pl. alne-as ölés. 
varne-as die tat, %osgene-as gebét, das heten (Ahl. kiadásában ác: 
alná-, várna-, kosgená-ác). 

Finn : a) -ba, -bei a finnVp. és finnL.-ben, mig a többi dia-
lectusokban ezen eredetibb alak rendesen -V(L, -vci-vé gyengült, 
s csak kivételesen (egytagú igetőkön) tartotta még a labiális explo-
sivát (jelesen a finnS.-ben p-vé erősbülve : -pa, -pci) — «nomen 
agentis (participium prses.)» képzője: Vp. andab (tő andaba) ge-
bend: anda- \ tegeb (tegeba) machend: tege- \ salptab schliessend : 
salbada-, salpta- \ eláb lebend, lebendig (elában, essivus = S. elá-
vdna : Lönnrot, Nord-tschud. 10) | liikub kivi sich bewegender 
stein (ib. 24); — L. imb, imbé Baugend (imbé lapé = S. imevd lapsi): 
ime- | jelab (plur. j eláb ed) lebend, lebendig ( = S. elává) \ tulb 
kommend (tuleva), vuolb seiend (— oleva). — E. tulev (tő tideva : 
tule- kommen) | ndgev (tő ndgeva: náge- sehen) | pidav (pida- hal
tén) | stb. | m e g j . keb (tő keba, gen. keva) heiss, kochend: ke-
kocheu, heiss sein; — V. -va, -vd: jöva trinkend, alkava anfangend, 
nülcevd schindend, nittává máhend | stb. — K. palava brennend, 
elává lebend | stb. | m e g j . lugova lesend (lage-) ndgövá sehend 
(náge-) \ m e g j . voipa, ebben: voipase (n. -ani) vermögend, reich 
(voi-) ; — S. antava gebend, tuleva, elává, itkevá weinend | stb. | 
suopa v. suova wünschend (hyván s. bene cupiens, favens), syöpü 
(-vd) edens | káypá gehend, gangbar (k. raha kelendő pénz) || 
régibben többtagú igetőktől is -pa, -pa-vel: pl. Agricolánál (1. Kie-
letár I, 1. füzet, 14. 1.) kumartapa, ymmártápü, kiitettdpá, poltet-
tapa; — passiv igetőtől: pl. annettava dandus, náhtává was gese-
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ben wird, was zu seben ist, syötává edendus [cibus], juotava 
bibendus [potus], kdytdvá eundus [locus euntium, ambulacrum] 
(E. kdidav te benutzter weg; náhtavale sdma zum gesehenwerden 
bekommen, zu gesicbteb.); — m e g j . jelentésre nézve: E. vib 
(gen. víva — S. viepáj «geleit, fübrung* | E. minev (~ S. menevd) 
«vorig, vergangeno. 

S. -vaise, -VÜise (— -va - j- dim. -ise e b. -kse, nom. -vainen ; 
tartós tulajdonság, megszokott cselekvés értelmével): auttavaise 
gern helfend, bilfreicb | itkevdise immer weinend, leicbt w. (i. lapsi 
sírós gyermek; ellenben itkevd lapsi [esetleg] síró gy.) | tottelevaise 
obsequens, dicto audíens, geborsam; varovaise vorsicbtig; mat-
kustavaise reisender; — v. ö. K. voipase vermögend, reicb. 

b) <io, il v. <o, Ö és -kse végképzővel (v. ö. mord. -/ és 
-fks, -vks) <uhse, ilhse v. <okse, ölese rendesen «nomen 
actionis, n. acti» értékével: S. nauru, nauro das lacben, nevetés 
(naura-); maksu, makso bezablung (maksa-); itku das weinen, 
sírás (itke-J, kdsky befebl (kdske-) ; kuolo tod (kuole-) ; lahtö abitus 
(Idhte-J ; teko opus, factum (työn t. arbeit, das arbeiten); etso das 
sucben (etsi-); tulo adventus; proventus (ertrag, einkommen) 
(tule-J ; vastuu [e b. vastau, v. ö. vastaukse] verantwortung (vas-
taa-) • suosio consensus, assensus (suosi-) \ stb. || tulokse (nom. 
tulosj ertrag, einkommen (v. ö. tulo) ; tappelukse fn. -us) és tap-
pelu prügelei, scblacbt (tappele-J; palvelukse dienst (palvele-); 
asetukse verordnung, satzung (asetta-); hdvitykse- verwüstung 
(hdvittd-); kehrdykse das spinnen (kehrdd-) ; kddnökse das wen-
den, übersetzung; kynnökse gepflügte stelle; te'okse (n. te'os) opus, 
factum (v. ö. teko) ; kiitokse dank (kiitta-); petokse és petto fraus 
(pettd- betrügen) stb. | megj.: pyydykse «fangwerkzeug, falleo 
(pyytd-). — E. naeru (nom. naer, S. nauru) (naera-) ; leidu fund 
(leida-; S. löytö); tegu, tego (tege-; S. teko); maksu, makso 
(maksa-); stb. || te'us (tő: teukse ; gen. teukse, teuse) arbeit, macbe 
(on teuses ist in der macbe) = S. teokse \ lidus (g. -ukse, -use) füge 
(lita-) | magadus das scblafen (maga- e b. magada- = S. makaa-) | 
leidus fund (v. ö. leidu) \ kitus lob ( = S. kiitokse) stb. — Vp. algu 
(n. alg) anfang; nagro (n. nagr; = S. nauru) ; jauho mehl (jauha-
mablen) || salptus (tő -use) verscbluss, damm (salpta); lujendus 
befestigung (lujenda-); püdus fanggerát (püda-); — K. laulu 
gesang (laula-), kuulo gebör (kuule-), kdskü befebl (kdske-), ndg'ó 
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aussehen (ncige) \ magavo e h. magado das Hegen, schlafen ( = S. 
makuu: magoa-, S. makaa-) || kirjutus (tő -tukse) schrift (= S. fcir-
joitukse ; kirjutta-, kirjoitta-) • künnös (-bkée) = S. kynnókse ; muu-
tos (-okse) veránderung (S. muutokse; muutta-) stb. — J e g y z e t . 
Az <u, o nom. verb. képzőt eredetibb <a-va, a-ba-ból elrövi-
dültnek kell tartanunk (<au diphthonguson át), a mivel egy
szersmind a mostani -va, -ba (illetőleg <ava, aha) n. agentis-
képzővel egyazon eredetűnek állítjuk, pl. tulo = tuleva (tuleha) 
maksu = maksava (maksába). Még pedig úgy látszik, hogy az 
< u, o változat még olyan korban keletkezett, mikor az igető vég- • 
vocalisa (a, e) még mélyebb színezetű volt (o: v. ö. mordE. 
makso- = maksa-, cserE. toló- == tule-; meg. hogy a finnK.-ban a 
v hatása alatt e mélyebb vocalis-színezet meg is maradt: lugova, 
nágövá). Hasonló alakrövidülést mutat az <w-féle reflexív igető, 
a teljesebb mordvin <.avo ellenében (fent 18. §.) pl. finn murtu-
(murta-töl) és mordE. kadovo- (kado-töl); meg viszont a mordE. 
<pv, mordM. <wnom. possessoris-képző a finn <ava ellenében, 
pl. undov,undu odvas = finn onteva*) A jelentésre nézve is meglehet 
jegyezni, hogy finnE. viba (viepá) nom. actionis «geleit, führung» 
s viszont <u, o alakok ónom. agentis» értelemmel mutatkoznak, 
pl. S. mato serpens (mata- repere, serpere); itku sírás ebben : 
itku-silmin síró szemmel; nauru nevetés: nauru-suin nevető szájjal. 
— J e g y z e t . Ahlqvist, Kakennus 42. §. az -avo végű karjalai ala
kokban (a milyen magavo) a képzőnek eredetibb alakját sejti. Ennek 
ellenében áll Genetz fölfogása (Ven. Kar. kiél. 175), hogy az ilyen 
-avo csak -ado helyett való, vagyis a v tkp. az igetőhöz tartozó; 
mert egyéb esetekben is áll be o, ö előtt v, elgyengült -t (d) helyébe: 
pl. kavotta- (kadotta-) verlieren, mavon, gen. ettől: mado (Genetz, 
Kar. Lautl. 43. 1.). 

J e g y z e t . A finnben az < u képzéshez tartozik még a pas-
siv (-tta, -ta-iéle) igető mellett mint «nom. acti» a -ttu, -tu végű 
participium praet. pass., pl. S. sano- dicere (pass. tő : sanotta-): 

*) A finnE.-ben vau Mrjav, kirjuv ( tő : kirjava, -juva) «bunt» mel
lett kirju is (gen. kirju, transl. kirjuks, plur. n. kirjud) ; s ez látnivalólag 
azonos a kirjav {= S. kirjava, K. kirjova) alakkal. Szintígy <C o a nom. 
possessoris-féle -va he lyet t : S. sanko, E . sangw vas ansatum, milclieimer 
(sanka, sanga bügel, henkel). 
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sanottu dictus | anta-, annetta-: annettu datus | teke-, tehtd-: tehty 
factus | náke-, nahtá: ndhty visus | tule- jönni: tultu (on tultu man 
ist gekommen, tultuani von meinem gekommensein = nachdem 
ich gekommen). — Némely dialectusban ez alak még -d (-de) vég
képzővel jelentkezik: E. -tud, -dud (tehtud, antud, pandud — még 
pedig jelzőül is használatos); Vp. -tud (többnyire állítmányban: 
ei dumaitud es wurde nicht bedacht, kaik rikotud alles ist getödtet | 
•de -tu is fordul elé, a Genetz közölte nyelvmutatványokban, Kiele-
tár I, 5, 24. duotettu, süötettü [se. on] es ist gespeist, getránkt wor
den) ; Déli Pohjanmaa-ban -w-ragos preedicativ alak, -tuen e h. 
-tuden : se sanoo otettuen, pantuen er sagt dass genommen worden, 
gesetzt worden); v. ö. Genetz, Kar. Lautl. 71. 1. Ugyané végképzőt 
megtaláljuk á IpS. sitiid (situ-d) «voluntas» szóban: site- «velle» 
és a mordE.-nak néhány < ov-t, ev-t végű nom. acti-jában: sudovt 
verflucht (sudo-, míg a mordM. csak suduf, sudif van), sajevt 
genommen (saje-), maksovt gégében (makso-). 

Lapp. <0 (<uo) «nomen actionis, acti», egészen a finn 
< o, u alakjához csatlakozik, részint egyező példákban: IpS. jakko 
glaube: jakke- glauben (Hal. jahkkuo: jahkkie-) \ algo anfang: alge-
anfangen (Hal. dlqkuo, alkuq,: álekie-, alke-) = f. alku (algu) \ 
makso bezahlung: makse- (Hal. maksuo: maksie-J = f. maksu j 
takko factum, opus: takke- facere (H. tahkuo: tahka-) = f. teko 
(tego) | adno quo utimur (a. karvo alltagskleid): adne- habere, uti | 
tobdo cognitio, sensus: tobde-, = f. tunto (tundo) \ palló timor : 
palle- (H. palluo: palla-) ;— lpF. jakko, algo, makso v. mafso, 
•dakko, adno (adno-biktasak), dovddo, ballo; manno gang (f. menő): 
manne-. 

<USSd, US (<.os, es) = finn <ukse : lpF. vastadussa, 
-dus antwort (f. vastaukse): vastade- antworten | mujtalus erzáh-
lüng: mujtale- \ balvalus dienst (f. palvelukse) : balvale- \ arvalussa, 
-lus gedanke, meinung: arvale- \ stb. — IpS. jaskatus trost, trö-
stung (állat, -tussai Hal.): jaskete- trösten | oppetus, oppetes lehre 
(H. oqhpatus, állat, -tussai; oqhpetes: oqhpetes-olmdj schülerjünger, 
v. ö. finn opetus-lapsi) : oppete- lehren | pakkatus, -tes strafe: pak-
kete- | stb.; mannos iter: manne- ire (v. ö. lpF. manno). — Első 
tekintetre idevalónak látszik néhány -vas képzős tő, úgy hogy a -va 
még az <w-nak eredetibb alakját tüntetné föl: IpS. jukkelvas 
compotatio (jukke-, jukkele-); puocelvas (puoce- &grot&re,*puocele-); 

17* 
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rokkolvas gebét, bitté (rokkele-). De látván, hogy a IpS. jukkelvas-
nak a lpF.-ben juyalmas felel meg, ezen ras-ban általában a -mas 
t= finn -mise-nék változatát kell fölismernünk (v. ö. IpS. jukkemas 
tfank, getránk: f. juomise). — Még -fcs-vel: IpS. kaudnoks reper-
tus, inventus (k. mtina findelkind). — J e g y z e t . Néhány < o * 
végű adjectivuni mégsem vehető biztosan az <ws-nak csupa vál
tozatának (mint pl. S. mannos) ; vuojdnos (F. oajdnos) visibilis r 
vuojdne-, oajdne- videre | tobdos, dovdos notus, cognitus | pallos 
timendus (palle-). Érezhető a passiv értelem, s vuojdne-, tobde-
mellett van vuojdno- videri, tobdo- sentiri, miszerint itt az <.o» 
inkább olyan származék mint a finnben <uisa (pl. kuuluisa cele-
ber: kuulu- audiri; kuuluisa pedig ebből való: *kuuluja-sa, úgy mint 
kuoliasa: kuole-ja-sa). 

<oJc (= <o + dim. -k végképző): IpS. kaukok lubens: 
kauke- velle | palok fossa: pale- fodere | adnok (és adno: adnok 
pardne filius adoptatus: adne- habere | tobdok notus. — Ide valók 
még az <et (ad)-íé\e adjectivumok <ofc-végü mellékalakja (pl. 
IpS. veiket, F . vielggad mellett velkok, F. vielgok), a mennyiben 
ezek alapszava rendszerint igeszónak mutatkozik (lásd alább a 
-d képzőt). 

Mordvin: mordM. -f, rendes «nomen acti, actionis» kép
zője, a melynek ellenében mordE. egykét esetben még a -v (-ve) 
alakot mutatja, vagy pedig a finn <u, o-hoz hasonló <o alakot; 
ezen kivűl még -t végképzővel fordul elé mordE. -vt (<ovt, evt)* 
Példák: M. kantf last, bürde: kandi- tragen | lazf, lazuf ritze, 
spalte: lázi- spalten | sudif, suduf verflucht, arm, beklagenswert: 
sudi- verfluchen | maraf last, fuder: mára- auflegen, beladen [ 
rastaf braten, gebratenes : rdsta- \ erdf lében : era- \ jakaf gang: 
ja ka- | sarátf krankheit: sárdde- \ kenerf reif (maturus): kenere-
r< ifen | kaskimf heiser: kaskim- heiser werden | sodaf bekannt, 
soda- wissen, kennen | palf gefroren: pali- frieren | stb. | megj. 
tev handlung, tat, sache: tije-, E. teje- (f. tege-) tun, machen || 
E. tev, teve ta t : teje- \ nil've schluck: nile- | pivsev dreschflegel : 
pivse- dreschen || E. kando- last, bürde (M. kantf): kando- tragen [ 
kalado verfallen: kalado-, M. kaladi- verfallen, einstürzen, sprin-
gen || E. sudovt verflucht, arm (M. sudif): sudo- (Skazki 14. sudovt 
orto der arme bár, Ö ^ H H M Me^Bt^b; Pésni 186. si sudovt Litova 

. es kommt die verfluchte L., npoKJiaTaa JlnTOBa) | sajevt genom-
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men, maksovt gégében : saje-, makso- (Pésni 104. isen sajevt odirva, 
ulkon maksovt od-tejter die gestern genommene junge frau, die 
neulich gegebene junge maid — B3HTaa MOJio^yniKa, — BH^aHaa 
MOJio^aa AtByniKa) | E. kajavt abgabe: kaja- werfen, hinwerfen, 
ablegen. 

b) mordM. -fhs, -vhs (= -v + dim. -k$f mely -j képzős 
nom. verb.-hoz is csatlakozik: eráj lebend: erájks láng lebend, 
E. sodavi és sodaviks bekannt; v. ö. finn <u-kse) több értékű 
nomen verb. képzője: M. ponafks haarflechte: pona- flechten | 
stafks saum: sta- náhen | jomafks untergang, verderben: joma-, 
ima- perire || E. ponavks haarflechte: pona- \ mnjevks fund: mvje- \ 
p>andovks bezahlung: pando- \ cndevks bach: cude- fliessen | simevks 
trunk: sime- trinken. — Rövid (i, e : o, e) végvocalisú igetőktől 
való ilyen képzésben az alapképző, consonans-torlódás miatt, 
egészen ki is marad: M. sotks bánd: sodi- binden | ilatks 
iiberbleibsel: Hadi- | E. puromks versammlung: puromo- sich 
sammeln. 

J e g y z e t . A mordvinnak van olyan szóközépi v-je is, mely 
régibb g helyébe lépett (kivált mélyhangú szókban: pl. luvi-, lovo-
= f. luge- olvasni, javi-, javo- osztani = f. jaga- • a prolativus rag 

ga- és -va). Hogy az itt bemutatott -/, -v képző azomban az ugor 
-fc-hez tartozik, onnan tetszik meg, hogy az a másik ugor nom. 
verbale-képző, mely még szóba jöhetne, a -j (eredetileg -g) képző, 
szintén megvan a mordvinban az -/, -?>től külömböző alakkal 
(-j, < i, i) és különvált jelentéssel (nom. agentis). — Más kérdés 
az, hogy honnan való a mordM.-ban az / kemény spiráns, míg 
más hasonló alakú képző (pl. a finn. -va, -va nom. poss.-nak meg
felelő mordE. -v) < w-vá vált. Az -/A;s-beli -/-nek már a következő 
kemény consonansban van a magyarázata; de a magára való - / is 
{pl. maraf, éudif), minthogy nem magyarázható előző £-ből (v. ö. 
postuf: or. pastuy ; gref, grey = or. rptxT>) szintén utána megvolt 
kemény consonansra utal, s így nagyon hihető, hogy a mordM. 
képzőnek ezen alakja (-f) csak maradványa a mordE.-ban meg 
cléforduló üí-nek, vagyis hogy pl. éudif e h. éudift eredetileg telje
sen megegyezett az E. s'udoyí-val. A mordM. ft-nek ilyen gyengü
lését (-/-vé) megtaláljuk pl. a kafinek «mi ketten», kafinest «ők 
ketten» szókban (kafta-\(A, = E. kavtonek, kavtonesk); v. ö. 
sifende- szitálni és siftim, siftema «szita», miszerint az alapigének 
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teljes alakja nem sife-, hanem sijte-; v. ö. még M. pocf «liszt» 
ellenében E. poct; M. pulf «kéve» és E. pulht v. szintén kopással 
pul. Az e szerint hangkopással támadt -/ellenében (suclif, maraf) 
föltünteti az egyszerű -v ( = ug. -b) képzőt: M. tev == E. tev, teve 
(e h. *tegve = finn tego és tegevá). S ehhez csatolhatok még az E. 
kando példához hasonló kopással, csak hogy az < o helyett a 
M. dialectus a (i)-t kíván (v. ö. M. toza == E. tozov «oda»): sapa 
kerbe (E. capo): sápi- kerben J kula (n. plur. kulit) todt, halott r 
kuli- sterben. — Még megjegyezhető, hogy a mordE.-ban közön
ségesen használt a tagadó szócskának Wiedemann meg egy at 
mellékalakját is jegyezte föl, a mely ugyancsak a mordM. af-ot 
deríti föl (v. ö. finn epá, az e- tagadosító igétől). 

Zürjén-votják: a) votj. <on, zürj. <an (*=• <o, a + n 
végképző, v. ö. vog. oszt. -p-n, -p-n) több értékű nom. verbale 
(a votj.-ban főleg «nom. actionis») rendes képzője; v. ö. az < o, a 
végű nom. possessorist = f. -va, va, pl. votj. sinmo, zürj. sinma = 
f. silmdva, m. szemű, vog. semp. Példák: votj. kulon tod, mors: 
kid- sterben | bordón das weinen, sírás: börd- | búdon wuchs: 
bud- wachsen | biron ende, untergang: Ur- \ diseton lehre, tanítás 
(d. jurt lehrhaus, schule): diset- | körtem binde : kört- \ l'ogon stufe: 
Xog- schreiten, treten (l'ogal- zertréten) | nilon gurgel, schlund: nil~ 
schlingen, schlucken | púkon stuhl: puk- sitzen j sión speise, juon 
trank, getránk: si-, ju- \ suralton quirl, mischholz (s. boái): 
súrolt- | uston schlüssel: ust- öffnen | vetlon gang, pfad: vetli-
gehen, wandeln J vordiékon geburt, leibesfrucht: vordisk- nasci || 
luckan diebstahl (e h. luckalon): luckal- stehlen | malpan gedanke: 
malpal- || <on-o: luono möglich (v. ö. luontem unmöglich): lu-
werden, geschehen) | cigono fragilis : cig- j todono bekannt (todontem 
unbekannt): tod- \ abdirano mirabilis: abdiral- mirari; — zürj . 
kulan sterblich; tocl, sterben (doj-k. beulenseuche, pest; kulan-tor 
gift): kul- sterben | kijan falle (sir-k. mausfalle): kij- fangen | 
sojan speise, futter (sojan-tor speise; sojan-in weideplatz): éoj-
essen \juan trank (juan-tor getránk): ju- trinken | kilan wachsam, 
gute witterung habend: kii- fühlen, hören, merken, wittern | pilsan 
bad: pilsi- sich baden | silan, silan gesang (v. s. kii sing-wort): 
ül; sil- singen | soroltán mischholz, rührholz: sorolt- \ piran-in 
öffnung, eingang (eingangs-ort): pir- intrare | vundan ernte, 
schnitt: vund- secare | vostan schlüssel: vost- öífnen | vartan schlá-
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gel, dreschflegel: vart- schlagen, dreschen | hután zange: kut- hal
tén, ergreifen, fassen | stb. 

b) Votj. <0S, zürj. <as ( = < o, a + *; v. ö. finn 
< ukse, okse) : votj. vordos brut, gezücht: vord- ernáhren, auf-
ziehen (vordiék geboren werden) | voMos wechsel: vozt- tauschen, 
wechseln; — zürj. dömas lappén, flick: döm- flicken | gebas ver-
steck: geb- verstecken | 'kiás gewebe, netz: ki- weben, ílechten j 
nöbas (v. nöban) einkauf, eingekauftes: nöb- \ körtas bánd, gebun-
denes, bündel: kört- | listás gemelktes, milch von einem melken: 
list- | piras eingang, mündung: pír- \ cegas bruch, bruchstück: 
ceg- | stb. — Megjegyzendő, hogy a zürj. <Las alakkal néha még 
< ös-féle váltakozik, s ebben lehet meg tovább megmaradt Kos
nak másféle elváltozását látni, az ö-re'való hangemeléssel, mely
nek külömben is sok példája van a zürjénben (pl. göröd város = 
or. górod, völöút = or. voloét)': pl. kutas, kutos bánd, fessel: kut-
haltén | vuras, vurös naht, vur- náhen | puktas, puktös satz, geBetz-
tes : pukt-; de a votjákban is mutatkozik már (a zürj. ö-nek meg-
felelőleg) e, sőt az egészen színetlen i i s : tialtes stück, bissen: 
tialt- abbrechen | vuris (z. vurös) naht. 

c) A végképző nélkül való egyszerű < 0, o^-nak is van né
hány kevés példája: votj. usto öffnung, loch (v. ö. uéton schlüssel) i 
ust-1 suro gemischt (súrol-, zürj. sor-, sorai- mischen) | kuo, ebben: 
kuo-mucko haarflechte: ka- ílechten, weben; — zürj. pesa (és 
pesan) lichthalter, leuchter: pes- licht anzünden | sora gemischt 
(== votj. suro), v. ö. soras gemisch | vosta ( = votj. usto). 

J e g y z e t . A votj. idep «lebendig» (id- lében), a mint első 
tekintetre látszik, az ug. -b nom. verb. képzőt még vogul-osztjákos 
alakban mutatja föl. Szintilyen: votj. selep span (v, ö. zürj. suHal-
spalten, aufschlitzen, és m. szel- MUgSz. 289. 1.). Néhány hasonló 
zűrjén példa a Wiedemann, Gramm. Syrj. 57.1. fölhozta < öb, öp-ös 
szók közt található: kucköb leichter schlag: htok- schlagen | turöb> 
P. turöp schneegestöber: *tur- (turzi- stöbern) j vizlöb strom, strö-
mung: *vizl- (vizlal- fliessen, strömen). De nem hihető, hogy az; 
erősen végkoptató zürj.-votják nyelv igy tisztán a képzőnek explo
siv consonansát tartotta fönn. Jóformán itt is egy már elkopott 
végképző okozta az explosiv labiális megmaradását, olyformán a 
mint ezt fentebb a mordvin M. -/ (e h. -ft) alakról fejtegettük. 
Sőt nem lehetetlen, hogy ugyancsak -pt volt az előző teljesebb 
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alak : v. ö. hogy a zürj. votj. sep «áhre» szónak teljesb tője némely 
casusban és származékban éeptc illat, septö, elat. septié, adj. p. 
iepa, sepja és septa). 

Magyar: <ó, ő és <ú, íl (<u, ü) — több értékű nom. 
verbale, főleg «nom. agentis (nom. instrumenti)» képzője, pl. 
tanuló schüler (discens): tanúi- discere | tanító lehrer (docens): 
tanít- | szántó-vető ackersmann, feldbauer (arator-sátor): szánt-, 
vet- | ivó trinker, evő esser (bor-ivó, hús-evő): iv-, év- \ cséplő dre-
scher: csépéi- \ arató schnitter: arat- \ gyártó verfertiger (kerék-gy. 
radmacher, wagner, kötél-gy. seiler, stb.): gyárt- \ lopó dieb : lop-
stehlen | vezető führend, führer: vezet- \jövő kommend, zukünftig: 
jöv- | stb. || adó «dator, dans» és «vectigal, tributumw (id quod 
•datur, quod dandum est); el-adó venditor; venalis (eladó leány 
puella nubilis); el-adó szándék propositum vendendi | emésztő ver-
zehrend: könnyen emésztő hús leicht verdauliches íleisch | megvető 
verachtend; veráchtlicb, zu verachten (nem megvető dolog) \ félő 
fürchtend (isten-félö gottesfürchtig); timendus, zu fürchten (félő, 
hogy... es ist zu fürchten, dass . . . ) | féltő um etwas besorgt (fele-
ség-féltő zelotypus, feleségét félti); um was man besorgt ist (féltő 
kincs) | szerető amans, amatőr; amatus, dilectus (geliebter, ge-
liebte): sz. atyámfia • nincs szeretője \ viselő gestator: viselő ruha 
vestis gestatoria | vivő portans: malomba vivő búza in die mühle 
geführter weizen (w., den man íührt) || vető (magvető samen-wer-
frr, sámann): vető-mag saatkorn | ivó (1. fent): ivó víz trinkwasser 
(w. zum trinken); ivó pohár trink-becher | szántó (1. f.): sz. föld 
geackertes féld, acker | evő (1. f.): evő kanál esslöffel (zum essen, 
womit man isst) | háló pernoctans: h. szoba dormitorium, schlaf-
zimmer (zum schlafen, wo man schláft) | író-toll schreibfeder, 
emelő rúd hebestange, fejő-dézsa melk-kübel, mosdó-tál v. csak 
mosdó malluvium, wasch-schüssel, temető-hely v. temető begrábniss-
platz, friedhof | stb. || fúró,furu bohrer, terebra (fúr- bohren) | 
koppantó, koppantyú lichtputze (koppant-) \ szén-vonó ofenkrücke 
(von- ziehen) | véső meissel, cselum (vés-) \ kendő ein tuch, nyak-k. 
halstuch (tkp. «wisch-tuch»: kend- sich abwischen) | lepedő lein-
tuch, bettlaken (leped- tegere) | legelő [hely, mező] pascuum | stb. || 
eső pluvia (es-, esik pluit) | fogó: kéz-fogó verlobung (hand-fas-
sung) | keresztelő táufer; taufe, taufschmaus | térő: megtérői fújni 
rückzug (zum r.) blasen | űző: űzőbe venni (ins treiben nehmen) 
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verfolgen | gondolkozó-ba esni in nachdenken verfallen (nachdenk-
lich werden) | kérdőbe (v. kérdésbe) jönni in frage kommen | stb.*) 
— Ezekhez csatlakoznak még az <and (<ánd) frequ. igetőtől 
valók, melyek «rendesen, szokás szerint, akármely korban törté
nőt)) jelentenek: halandó mortalis, kelendő gangbar. stb. (fent 5. §. 
végén); vagy pedig, úgy mint az egyszerű alapigétől valók is, 
passiv értelemmel («getan werdend v. getan werden sollend») for
dulnak elé: megvetendő contemptibilis, contemnendus (v. ö. meg
vető), bocsánandó verzeihlich, venialis (b. bűn peccatum veniale), 
szánandó miserandus ; vagy végre futurumra vonatkozással: jövendő 
venturus, futurus; leendő futurus (levő exsistens: jelen l. prsesens). 

<ÓS, ŐS (= < ó , ő + s, v. ö. finn -vaise): tudós gnarus, 
scitus, peritus, doctus (tudó sciens) | ismerős notus, familiáris 
(ismerő kennend, kenner) | adós schuldig, schuldner (der zu gebén 
hat) | viselős pregnáns, gravida (tkp. porfans, gestans) | várandós 
id. (tkp. in erwartung beündlich) j stb. I| vagy elrövidült vocalis-
sal : <.os: harapós és harapós bissig, mordax | lakó és lakos ein-
wohner | tilos verboten, vetitus (til- prohibere; v. ö. til-t-, tilalm). 

J e g y z e t . Bizonyos ugyan, hogy a m. < ó-nak közvetetlen 
előzője <ava (pl. <.ovo, avo) volt; de az ilyen szövegbeli v a 
régibb -b-n kivűl még más hangokból is válhatott: jelesen m-ből 
-és <jr-ből, sőt /-bői is. Ha tehát kétségtelen is, hogy az ugor -b 
(<aba) nom. verb. képző, mely a vög. oszt.-ban -p s a finnben 
-va és -ba, a magyarban csak az < ó alakban lehet meg, még sem 
állitható, hogy minden egyes esetben épen ez volt az <ó-nak 
eredeti alakja. Más szóval meg kell engednünk, hogy az egy <ó 
alakban több külön képző rendes magyar hangfejlődés szerint 
egybeolvadhatott s jóformán innen is van az <ó-nak a fentebbi 
példákból kivehető több-értékűsége: pl. lehet hogy az ivóf-víz], 
háló [-szoba]-félék eredeti m-képzéssel alakultak, a melynek ugyan-
ily alkalmazását látjuk több ugor nyelvben (mord. udim í-vasta], 
udomo [-tarka] alvóhely; finn juoma [-astia] ivó edény, trink-
gefáss; syntymd [-paikka] születő-hely). Lásd alább az -m, -g, -d 
nom. verb. képzők §-aiban. 

Cseremisz. Eendes alak, a melyben a b (-v) nom. verbale 

*) Az < ó , ő nom. verb.-nak kivált a régibb magyar nyelvben való 
használatáról bővebb kimutatást ad Könnye N. (Budenz-Album 194—203). 
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képzőnek nyomát találjuk, csak az < aé infinitivus-vég, mely a-val 
van mind a két dialectusban (csak cserM. Castrénnál ti-vei) s így 
a lativ (illativ) s (e h. ék, vagy akár = mord. finn -ks translativus-
rag) elhagyásával (<.a) a finn < o , u-félével azonosítható nomen 
actionist tüntet föl; v. ö. a cser. a értékére nézve nézve jolas, 
jolaké «lábravaló» — finn jalukse (fent 18. §. cserem. < alt alatt). 
Pl. cserS. tolás kommen (teljes t ő : toló-), poktas treiben (pokto-), 
iiaiwerden (U-, lie-), mias gehen (mi-, mie-), vidas führen (vide-) 
stb. | cserM. szintígy tolás, poktas; meg: Has v. lids, mias v. mias, 
vidas v. vidas, stb. — J e g y z e t . A cser. -aé infinitivusnak imitt 
adott magyarázata egyszerűbb s a finn-cser. hangviszonyoknak 
jobban megfelel, mint annak a finn -dakse-ié\e infinitivussal való 
egyeztetése (1. NyK. ü l , 84.). 

30. §. Deverbalis névszóképzők: 2. ugor -j (-g). 

Finn: -ja, -jel mint «nom. agentis (actoris)» valamennyi 
dialectusban rendes divatú; itt-ott még participialis jellemű: pl. 
S.-ben : antaja geber (dator): anta- j laulaja sánger : laula- \ asuja, 
bewohner, einwohner: asn- \ lukia (é h. lukeja) leser (lector) : 
luké- | kuulia auditor ; obediens: kuule- \ olia qui est (lasná oliat 
praesentes) | keittdja qui coquit, coquus | tekid, tekijd macher, ver-
fertiger, táter: teke- \ stb. || — partic. (tulevaista eldmdtddn tiedus-
tajat die nach ihrem zukünftigem lében forschenden; maan meren 
kulkija laiva das zu land u. wasser fahrende schiff; jumalata vihaa-
jat die gott hassenden: Ahlqvist, Eakennus 7.L);'—E.-ben: lugija, 
ndgija, tegija; külja zuhörer; leikaja: l. nuga schneidendes (schar-
fes) messer | stb. — Vp.-ben: eldja (nom. eldj) einwohner; itkja 
(n. itkej) weinend; o.mblia (n. omblí) náhter (&. ompelija) ; kündlia 
(n. -ll) gehorsam; (%. kuuntelija) stb. — Jelentésre nézve meg
jegyzendő : S. kuolia «mortuus» (lyödd kuoliaksi todtschlagen), 
E. kölja, Vp. kolia (n. koll) «leiche»: kuole- móri. 

-jaise, -jcLise (= -ja + dim. -kse; nom. -jainen; v. ö. -va 
mellett -vaise) : kuuliaise obediens, gehorsam (kuulia: kuule-) \ 
polttajaise, polttiaise urtica urens (poltta- urere) | alkajaise anfánger 
(alka-) • — a többesszámi alakban (-jaiset) gyakran szinte «nom. 
actionis» értékű e képzés, t. i. a cselekvéssel összekötött ünnep-
tartást jelent: tappajaiset festum mactationis (disznó-tor; tappa-) \ 
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vuoden-alkajaiset festum növi anni (jahres-anfang) | hautajaiset v. 
maahan-panijaiset bégrábniss, bestattung | laksidiset abschieds-mahl 
(lahte- weggehen, abreisen) | ristiáiset taufe, tauf-fest (risti-J || 
másféle ráértéssel: tekidiset merces operis, macherlohn (teke-) \ 
odottajaiset wartegeld (odotta- warten) | jakajaiset dona distri-
baenda) | antiaiset munera (antaja, anta-) ; — megj. E> ristjatsé* 
tauffest ( = S. ristiáiset). 

-jCbSCb,- jcLsct- (<.iasa, idsd, most: <iaha, idhd, <iaa, 
idd, n. < ias, ids) ; a -jaise-hez hasonló használatú; kivált frequ. 
igéktől való, a «tenni szeretőt» kifejező képzés: 8. anteliaha 
(n. -Has) qui facile dat, liberális (anta-, antele-) \puheliaha loquax 
(puhele-) | tappeliaha pugnax (tappele-) \ hdvelidhd verecundus 
(hdpeile-); — E. jöksja (n. -jas) gicht (jökse- laufen) | kölja 
(n. -jas) és kölja (n. -ja) leiche | paenja (n. -jas) alpdrücken 
(paena-; S. painajaise); — V. ndcijds zeuge (S. ndkijd: ndke-
sehen). 

-jame, -jctme és <ime (= -ja, i + dim. -m végképzö), 
kivált «nom. instrumenti» képzője (1. NyK. VI, 177. és Ahlq. Ea-
kennus 11. 61. §§.): S. asujame (n. -jan, -jain; v. ö. -ttoma: n . 
-ton, -tóin) = asuja einwohner (asu-) \ kulkiame peregrinator, vaga-
bundus (kulke-) \ kasvajame, kasvaime (n. -ain) auswuchs (kasva-) \ 
sarkiamé (n. -idin) ulcus dolens (sdrke- dolere) \juoksiame cursor 
(juokse-) || survoime (n. -oin) stampfstössel (survo- stampfen); sur-
vime id. | avaime (n. avain) schlüssel (avaa- öffnen) | istuime sitz, 
stuhl (istu- sitzen) | astuime, astume, astime gradus scalarum (astin-
lauta trittbrett; astu- treten) | nostime hebestange (nosta- heben) \ 
pistime stimulus (pistd- pungere) | ndkime (n. nd'inj sehwerkzeug, 
auge (ndke-) \ stb. — megj. S. eldime animál és elime (elin-aika 
lebens-zeit, aetas) | asujame ós asuime (asuin-paikka wohnort) | 
kutime strickarbeit, strickzeug (kuto-); — Vp. avadime fn. -in) 
schlüssel (avaida-) \ tappme (n. tappin) hanfbreche (tappa-) ; — 
E. istme (n. iste) = S. istuime \ pideme (n. pide) griíf, handhabe 
(pida- haltén; = S. pitimé : pitd-) \ veimé (n. -ti) schlüssel (vota-
nehmen, ergreifen). 

J e g y z e t . A -ja-nak, illetőleg <aja-nak i-vé való -össze-
szorulása (nost-i-me e h. nost-aja-me) végképző nélkül is fordul 
elé: S. anti (és antime) donum (anta-) \ maltti temperantia (ei ole 
malttia ; maltta- se temperare, se cohibere posse) | vddnti (és vddn-
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time) bohrer (váántá-) \ syötti futter (syöttd- füttern | paisti braten, 
caro ássa (paista-; v. ö. paistime assandi instrumentum) | kasvatti 
pflegekind (kasvatta- educare); — v. ö. Ahl. Eak. 41. §, 

b) Úgy mint a finn (S.) -va nom. verb. képző eredetibb -ba-
ból változott el, még a -ja képzőnek is eredetibb, explosiv guttura-
lissal való alakja -gci (S. -ka) ismerhető föl ezekben: S. kauka 
(ebből: kauga; E. -kauge) longinquum, locus remotus (kaukana 
procul, kau'aksi aikaa in longum tempus, diu; E. kaugele weithin): 
*kau- fluere, currere (ebben: kau-te, n. kauti zeitdauer, spatium 
temporis, pl. páiva-kausi totus dies, journée): 1. MUgSz. 117. 1. | 
mátka (ebből: mad-ga) iter, motus: mata- serpere (e h. mada-; 
v. ö. E. mademe fuss-steg über einen bach); MUg. 632. 1. 

c) A -ja-nak ilyen eredetibb -ga alakjából külön változatnak 
mutatkozik a legtöbb finn dialectusban divatozó -he képző »nom. 
actionis (acti)», de sokszor «nom. agentis» (jelesen «nom. instru-
menti») értékkel; eredetibb -ge alakja még megmaradt a fVp.-ben. 
Előtte-az igető rövid végvocalisa tzintén e-vé válik (<ahe, ohe, uhe 
helyett: <ehe ; v. ö. fent 4. §. finn <.ale h. <ele; -nuhe h. -nehe); 
nominativus-alak: <eh, <<?', de egyik-másik dial.-ban még <ek, 
vagy helyette < et. V. ö. Ahlqvist, Eak. 46. §. — Példák: finnS. 
kastehe (n. kaste1, kastet) benetzung, taufe: kasta- benetzen, tau-
fen | satehe (n. sade') pluvia: sata- pluere | pistehe stich: pistá-
stechen | kokehe (n. ko'e) versuch : koké- versuchen | puhehe (pu
fié') rede : puhu- reden, sprechen | lahtehe (lákde') quelle: láhte-
abire, exire | liikkehe (lüké') bewégung (on liikkeellá est in motu): 
liikku- moveri | valvehe das wachsein (on valveella): valvo- wa-
chen || kattehe (kate') tegumen : katta- tegere | pitehe (pidé) retina-
culum, vinculum: pitd- tenere | sitehe íside') ligámén: sito- ligare | 
voitehe (voide9) unguentum : voita- \ katehe (kade') invidus: katu-
poenitere, stb. — FinnVp. sidege (n. sideh, g. sidegen) = sitehe | 
pu'.ege = S. puhehe \ lahtege (n. lahteh, g. láhtken) = S. lahtehe \ 
kastege (n. kasteh, g. kastken) = kastehe. — Megjegyzendő, hogy 
fE. (Dorp.) pistjd stich — S. pistehe ; hogy S. pitehe mellett van 
piti-me id.; antehe (anne') «donum» mellett: anti, anti-me. 

Mordvin: -j, meg <.i, i rendes használatú «nom. agentis 
(actoris)» -képző; a külön váló -;' alak még a mordM.-ban fordul 
elé, a, a-végtí igetőkön: <aj, áj, de a mordE.-ban ezen <aj is 
összevonódott < I, i-vé; pl. mordM. moraj sánger: mora- singen | 
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eráj einwohner: era- lében, wohnen | salaj dieb : sala- stehlen | 
kuli sterbender, todter: kuli- sterben (v. ö. finn kuolia : kuole-) | 
ozadi sedens : ozadi- \ laskendi cursor: laskende- \jotafni fáhrmann : 
JQtafne- oft überführen | tii (=• f. tekijd, tekia) macher, verfertiger, 
pl. keden-tii gerber: tije- machen, tun | tonafti lehrer: tonafti- \ peli 
timens, timidus : pele- timere; — mordE. eri lebend: era- \ sodi 
kennend, kundig: soda- \ peli timidus: pele- J kámi confidens, cre-
dens: káme- j menevi biegsam : meneve- sich biegen | teji (pl. keden-
teji gerber): teje-; — a szorosabb nom. «actoris»-féle jelentést a 
mordE. rendesen meg -ca végképzővel külömbözteti meg (hihető
leg összevonva ebből: éora «fiú, fiatal ember»): morica sánger 
(móri- = M. moraj) : mora- j erica einwohner (M. eráj) \ tejica 
táter (v. ö. keden-teji) \ tonavtica lehrer (M. tonafti) : tonavto-
lehren. 

-jlcs, <iks (— -j + d i m . -ks; v. ö. finn -jaise): mordM. 
erájks langlebig; — mordE. sodaviks (és sodavi) bekannt: sodavo-
gekannt werden | eraviks gehörig, gebührend (eravi nötig): eravo-
nötig sein, gebühren | soviks eingehend, eingehen werdend: sova-
(1. NyK. XIX, 129.) | tujiks elmenő (ads t. lomatne pokolba menő 
v. menendő emberek): tűje-. 

<lrna, eina, ima «nom. instrumenti» képzője (=• -j + 
dim. -m) úgy mint a finn <.ime: mordM. vanima (sama- v. Spie
gel, tkp. gesicht-schauer): vani- schauen | pang ima, (Reg.) pangema 
schlüssel (öffner): pan^i- \ váskema pfeife, síp: vaske- pfeifen | 
siftema, siftim sieb : sifte- (v. ö. sifende- e h. siftende-, és E. suvtne-
sieben); •— mordE. ledima, led'ema schiessgewehr, flinte (tikse-l. 
sense, tkp. fű-vágó, heu-schláger): ledé- schlagen (máhen), schies-
sen | kustima treppe, leiter: kust'e- hinaufführen | lisima brunnen; 
lise- ausgehen, hervorkommen (ellemben: lisme ausgang, aufgang : 
v. ö. finn lahtehe «quelle» ós lahte- abire). — E képzőnek alap
része (-j) néha már annyira ellappangott, hogy a «nom. instr.» 
szó az egyszerű -m képzős nom. verbale (actionis)-tól már alig is 
megkülömböztethető: M. mordma, E. moramo musikalisches instru-
ment: mora- \ E. cama-nardamo handtuch (gesicht-wischer): nar-
da- | M. kundama, E. kundamo handhabe, griff: kunda- fassen | 
E. suleme korn-sieb: sule- sichten, durchsieben. 

L a p p : -je (erősbítve -gje, azaz -d'd'e) rendes «nom. agentis»-
képző : IpS. takkeje faciens, qui facit (f. tekijd): takke- facere | 
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kaskeje mordens: kaske- \ kolkeje fluens (f. kulkija) : kolke- \ caimeje 
ridens: caime- | karveteje: bereiter (piabmo-k. ételkészítő) | stb. 
{Halász közlése szerint: Lule-lp. tahkie tevő: tahka-1 mannie menő : 
manna- | iellie élő: iellie- \ porrie evő: porro- \ kastated'd'ie keresz
telő : kastdte- \ oahpated'd'ie tanító: oahpate- \ poqhtejed, poqhtiejd 
jövő, jövendő: poqhtie- || Jemtl.-lp. vuocije lövő, vadász: vuoci- \ 
nomoje szopó: nomo- \ kodrije szabó (varró): kodri- \ vuojetejja v. 
vuéjehtejjd hajtó, treiber: vui'ti- \ mátatéjja evő: mdtate-). — 
IpF. oapatagje lehrer: oapate- \ sivneddgje schöpfer: sivnede- \ 
balvaldgje diener (i.palvelija): -le || dakke (= S. takkeje): dákká- \ 
lokke leser (f. lukija) : lokka- \ adde (S. vaddeje) geber: adde- \ ija-
gocce (S. ija-koceje) nachtwáchter olmus-godde ember-ölő: 
godde- \ stb. 

-jes (<.ies) = finn -ja-sa, <iasa (nom. -jas, <.ias) : 
IpS. vaddejes liberális (v. ö. finn antelias) : vadde- dare | kierdejes, 
kierdies toleráns, patiens: kierde-. — Ez alaknak rövidülése,mely
ben az alapképző már föl sem ismerhető : < es, iphlpS.pargales la-
boriosus (IpF. barggales) : parge-, frequ. pargale- \pdlkales rixosus : 
pálke-1 IpF. addalas liberális: addale- || sőt néha az egész képző is 
elkopott: tobdeles és tobdel facile agnoscens (IpF. dovddelis, dovd-
del) : tobde (dovdda-J || meg <i§: F. jakié credulus (jakke-). 

A szerint, hogy a finn antehe (ebben: anteheksi [anteeksij 
antaa «condonare») a lappban még #-vel való (andagassi, adde-
gaksi), a finn. -he (fVp. -ge) képzőalaknak is hasonló mását vár
hatjuk még, a mely csakugyan fölismerhető néhány -k végű nom. 
verbalében, meg az -Itak (-Idák, gen. -Idaya), -stak (-taya), -tak 
(-taya) előző igeképzővel szerkesztett nom. verbale-képzőkben 
(v. ö. Halász: NyK. XVI, 81.): IpS. jabmek mortuus, defunctus: 
jabme- móri | ablek acquisitum: able- acquirere | jatek (és jato, 
jatem) promissum: jate- || IpS. vaddaltak (F. addaldak, g. -daya) 
donum: vadde-, adde- \ cagneltak (Hal. canaltahk) introitus : 
cagne- \ F. gacaldak (-daya) quaestio: gaccd-1| F . gdskastak (-taya) 
morsus: gaske- | S. jukkastak potus, potio : jukke- (mom. jukkeste-) 
bibére || F. dapatak (-taya) alvi durities, verstopfung: dappa- oc-
cludere | suoppetak bivium, válasz út : suoppe- (kdinost s. de via 
deflectere). — Gyakori az <ak (-tak, -dak) adj. poss.-féle vég
képzővel való <akes (akkes : -takes, -dakkes) alakban, «vmi-te-
vésre hajlandó» kifejezésére (v. ö. finn -jaise, mord. <iks):, 
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S. anotakes (F. anotakkes) propensus ad mendicandum: anote- \ 
F. gasaidakkes gern echreiend: gasaide-, gassa- vociferari | S. topo-
takes (F.doppedakkes) furax: topó-, dopi- sumeré, prehendere. 

Zürjén-votják. A magára való -j képzésnek még megvan a 
nyoma néhány nom. verbale (agentis)-értelmű névszótőnek állandó 
vég < i, i-jében, mely mellett ragozott vagy továbbképzett alak
ban esetleg még a lappangó -j föl is merül (v. ö. hogy zürj. öksi = 
votj. eksej fürst, herr): votj. sundi sonne: sund- (sundg- leuchten, 
sundisk- sich wármen) = zürj. sondi (adj. p. sondi ja) | votj. geri 
pflug, zürj. gbr (teljes tő : görje, pl. instr. gorjen) : gör- ackern (votj. 
geral- id.) | votj. tödi weiss: *töd- (v. ö. zürj. tidal- apparere, tidas 
gesicht, ansehen: MUgSz. 213.1.) | votj. piri krume, brocken: v. ö. 
zürj. pur- beissen, pirikti- zerkrümeln, kleinschneiden (MUgSz. 
444. 1., és fent 16. §. votj. -kt-vől). 

<ié, is, rendes «nom. agentis»-képző; megjegyzendő,hogy 
az i, i vocalis soha ki .nem szorul (v. ö. finn -jaise e h. -jakse, és 
mordv. < iks): zürj. dórié schmiedend, schmied: dor- schmieden | 
korié bittend: kor- \ korúi suchend : koré- | velödié lehrer: velőd- \ 
viié mörder: vi- \ stb. — votj. valtié führer: vált- \ valektis, disetis 
lehrer: valekt-, diset- | juié trinker: ju- \ vuriékié schneider: vuriék-, 
vur- náhen || aráé schnitter (e h. aralié): arai- \ kurclaé furchtsam: 
kurdal- \ stb. 

Vogul: -y, -j (<ej), meg a tőszó végvocalisával <i, vagy 
szintén jellemzetes vocalis-szinezettel: <CL, 6. Példák: vogB. 
tolmqy dieb, tolvaj (K. tulme*/ verborgen, heimlich): *tqlm- (== oszt. 
lolm-), s ettől frequ. tolmant- (K. tulment-) stehlen | L. QIQ"/ : nest, 
láger (no'/s-qlg^ zobelnest): *ql- ( = vog. aj-, oszt. ol- schlafen, 
liegen : olda-taga láger), MUgSz. 720. 738. 1. | vogK. ure% wáchter, 
hüter: ur- || vogL. erej lieb (== B. erna, a rendes -ne nom. ag. kép
zővel) : er- genehm sein (kelleni), piacere | B. sáli weiss, glánzend, 
K. sáli blitz (így is : salne yar) : MUgSz. 368. 1. | K. siri schwert: 
ib. 235. 1. | kuli gasse (uos-k.) : ib. 82. 1. || vogB. kajtá boté (tkp. 
«láufer»): kajt- laufen | kaid todter, leiche (v. ö. finn kuolija) :. kql-
sterben. — J e g y z e t : Nagyobb szerepe van a -j képzésnek a 
vogulban mint indicat praes.-tőnek: lásd alább a «modus» fejezetét. 

Osztják: -y, - / (<aj, s ebből <a) meg <i, néhány ke
vés szóban (rendes nom. ag. -ta, 1. 32. §.): osztB. joura krumm, 
schief, schrág (jouraj-a in die quere Ahlq.); Irt. jouraj, joura, S. 
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jogra'/ : jour-,jourt- drehen | lolmay dieb ( = vog. tolmqy) : lolm-
stehlen || B. yala (%alá) todt, verstorben (=s vog. kcLlá): yal- ster-
ben | tupa,tuba (k.toba), plur. tubajet pferdehuf: MUgSz. 180. 1. j[ 
B. ovi strömung: ov-, ou- íhessen, strömen (vog. au-) \ sevi haar-
flechte (Ahl. sev, seu), Irt. seu, S. seuy (*sev-y): sev-, sev-, sevi-
flechten (MUgSz. 311.1.). 

Magyar, a) A magnra való deverb. j - képzés <aj, ej alak
ban csak néhány kevés szóban maradt meg: tolvaj dieb ( = vog. 
tolmqy): *tolva- MUgSz. 223.1. | *mes!éj (*«ruha, indumentum») 
ebben: mezej-telen, most mezítelen, meztelen «nudus» : *mez-
( = vog. más-, más- induere) j szilaj epetulans : wild, ausgelassen», 
eredetileg «rasch» (pl. szilajon írni: gyorsan í. Nyelvőr III, 232.): 
* szila- (v. ö. szalad- currere: MUgsz. 297.) | * tulaj, ebben: tulajdon 
proprius (tkp. «zukommend»): v. ö. finn tule- venire (MUgSz. 239). 
— Nyoma van még a -;' képzőnek az ágy «lectus, cubile» szóban, 
mely *álgy, ál-js h. való (v. ö. négy = f. neljá) : al- (ol-) «dor-
mire» (v. ö. álom somnus) MUgSz. 720. 738. (e szerint ágy a vog. 
alqy-nak s a finn vuotehe e h. vödehe, vödege-nék felel meg). — 
Gyakoribb az összevont < i alak, mint nom. agentis, mélyhangú 
igetőktől is (mert ha csak magashangú ilyen nom. agentis volna, 
az < i - t bár a rendes < ö , ő-ből elváltozottnak vélhetnök): pl. 
lóti-futi hinundherlaufend: lót-és fut- (lótni-fütni, lót-fut) \ táti: 
száj-táti maul-aufsperrend, gaífend, maulaífe : iát- \ habari schnell-
redend (Széki.): habar- querlen; kauderwálschen |facsari geizig 
(Dtúl): facsar- torquere, premere | kapsi, kapzsi habgierig: kap-
bekommen, packen, *kapos- frequ. | kíváncsi neugierig: kivan- ver-
langen, *kivános- frequ. (több példát gyűjtött össze Simonyi, 
Nyelvőr V, 147., megjegyezvén, hogy ezen szók különösen a 
«játsziság ós fitymálási) mellékértelmóvel használatosak). — 
J e g y z e t . Néhány, -t végű igető mellett eléforduló -tyú, tyű-féle 
eszköznevet (fogantyú griff: fogant-, fogont- \ forgattyú: forgat- \ 
feszittyü feszítő eszköz) talán úgy szabad magyaráznunk, hogy az 
igetőhöz első képzőül a nom. verbale -j képző járult, s ehhez még 
(úgy mint a finn <.i-me, -ja-me-nál) v-vé vált m denominalis vég
képző, vagyis hogy -tyú ebből való : -t-j0mB, -t-jsvs. — Lehet, hogy 
ugyanezen -ni végképzőnek köszöni eredetét, előző -j képző mel
lett, a hoszjú (most hoszszú) «longus»-beli ú (miszerint hoszjú 
ebből: hoszaje-mo ; *hoszgjs pedig = vog. kosa: 1. MUgSz. 118. 1.) | 
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szintígy aszjú, aszjó (most aszszú) aridus, siccus: asz- arescere. — 
Megjegyzendő még fogaté, melynek teljesb alakja, fog atély, s ez bár 
*fogatény h. való lehet (m-ve\ váltakozó -n végképzővel). 

2. J e g y z e t . Hogy a -j képzővel alakúit <aj szóvég a ma
gyarban <á-vá is vált (ragtalan töalakban < a), habár talán 
csak előző <.é után a mélyhangusághoz jobban illeszkedve, leg
jobban a török bogdaj-ból való búza (nom. búza) szó mutatja; még 
egyenesebben természetesen < ej-ből is < é (ragtalan tőben < e). 
Nem kell tehát okvetetlenül Balassa J. nézete szerint (NyK. XIX, 
148.) néhány <á, é (nom <a, e)-fé\e nomen verbalét (pl. huza
vona, kerge, csiza-kő) az < ó , ó'-f éléből olyformán származtatni, 
hogy az <<5, ö a ragtalan tő (vagyis nominativus)-alakban o, 
ö-vé rövidülvén s egyúttal nyiltabbhangú <a, e-\é válván, csak 
analógia útján a ragos tőalakokban <á, é-vel cserélődött föl 
(noha egyáltalán nem tagadható, hogy az ó szóvég néha csak
ugyan így a-vá, illetőleg á-ra vált: pl. a régi és általános dió mel
lett az ormánsági dia [dia]). Sőt úgy látszik, hogy ellenkezőleg 
nem is minden < ó, ó'-féle nom. verb. csakugyan az ugor -&-ből 
való v-\el alakúit, s hogy némely esetben az ilyen ó eredetibb oj 
[ojo, illetőleg oho = <ogo] helyett való, midőn t. i. vocalis-
rövidülés nélkül az ó mellett á lép föl (pl. bíró mellett: plur. 
bírák, pedig nincs is bíra; forró és le-f orrázni). V. ö. fent 29. §. 
(265. 1.) a jegyzetet. 

b) Végképzőkkel való alakok: 
< é-kony: hajlékony biegsam, geneigt zu etw. (hajla-) \ fele

dékeny vergesslich (feled-) j félékeny timidus MA. (fél-) \ aluszé-
kony somniculosus MA. — Megjegyzendő á-val: Széki, hizákony 
zum fettwerden geneigt (sp hizékony). 

< é-k: maradék residuus,reliquus,reliquiae (marad- manere) | 
hasadék rima, fissura (hasad-) \ akadék impedimentum, remora, obex 
(akadékos intricatus, impeditus: akad-) \ boríték, buríték velamen, 
operimentum (borít-) \ fösték tinctura, color (főst-) \ rejtek latibu-
lum (rejt-) || töredék fragmentum (tör-, *töred-) \ nyomdék vesti-
gium (nyom- premere, nyomod- calcare) | szándék propositum, 
intentio animi (szán-, * szánod-) || érték valor (vires, facultates): 
ér- valere, ért-: 1. MUgSz. 796.) | mérték mensura: mér-. — A né
mely példában változatképen < ék helyett mutatkozó < ok, ök [ék] 
mellékalak (szándok, nyomdok, rejtők) régibb < ojk, öjk [< ohk, 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XX. * ® 
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öhk]-ve utal. — Megjegyzendő még á-val: szunyák schláfrig, tráge 
(v. ö. szunnyad-). 

< 6-t és é-d, csak ezekben: sötét dunkel, finster (*söt-: 
MUgSz. 351. 1.) | segéd juvamen, adjutorium (segít- juvare, seg-: 
MügSz. 336.1.). 

< d-nk, é-nk: nyalánk naschhaft, leckermaul (nyal- leckén) | 
félénk timidus (fél-) [fúlánk (éafúlák) aculeus, spiculum :/«£-,/«'</--
MUg. 543 | szilánk span, spleisse: szil- (v. ö. szivó-kés e h. sziló-
kés schnitzmesser). 

< d-ny, 6-ny : szilány span (1. szilánk) \ foszlány lacinia 
(foszla-) || serény alacer, agilis (v. ö. serken- expergisci MUg. 340.). 

<d-ly, é-ly : akadály obstaculum, impedinientum (akad- ; 
v. ö. akadék) \ veszély tempestas, periculum, pernicies MA. (vesz-) | 
aszály siccitas, dürre (asz-) \ osztály divisio (egyenlő o.; osztály -
levél; osztályos atyafiak) (oszt-) \ szegély saum, besatz (tkp. bruch, 
einbiegung MUgSz. 284.: szeg-, be-szegni). — Ezen <ély-t, mely
nek á-je tájejtés szerint <i-nek hangzik, meg lehet külömböztetni 
az e-vé rövidülő é (é)-vei való <á/-től (pl. ebben : kötél (kötél: kö
telet), a melyet alább (32. §.) másképen magyarázunk. A mély
hangú <ály-n&k voltaképen nem lehet minden esetét biztosan 
megitélni, hogy vájjon nem szintén az idézett §-ban tárgyalt <.ál-
fólékhez tartozik-e. Maga az -ly mint végképző esetleg csak az -ny 
meg másrészt az -r változatának látszik (v. ö. devályos és deványos ; 
koyály és kopár. 

<d-r, é-r: fehér, fejér (-ír) albus: *feh-, fej- (— ug. pag-, f. 
pdj- splendere) MUgSz. 500 | búvár mergus, urinator (vízben búvó) 
MA.: huj-, buv~ \ vezér dux, ductor MA.: veze-t-nek alapigéje veze-
= f. vedd ducere | csiszár machaeropoeus, armorum faber, politor 
MA.: *csiszo-, a csiszol- igében (v. ö. csisza-kö) | kajtár stöberer 
(mindent fölkutató, pl. macska, kutya Nyőr IV, 427): v. ö. kajtat-, 
kutat- | tündér praestigiator, qui se in varias species transformat 
MA.: *tünd- = tüned- frequ. igető tűn- mellett | csapodár, csapon-
dár flatterhaft: csapod- (régibb * csapond-) frequ. csap- mellett. — 
Az r-re, mint végképzőre nézve : v. ö. m. kesére (keserű-ben), f. 
katkera ; cser. koco mellett MUg8z. 24. | cser. mogur, mongir, votj. 
mugor corpus: msngB MUgSz. 597. | zürj. vugir angel: finn onge 
id. | oszt. undir bauch, inneres: unt id. (f. onde, mord. undo) ,• v. ö. 
m. odor, odros MUgSz. 832. 
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< d-s, é-s rendes használatú «nom. actionis» (néha «nom. 
acti») képzője: adás das gebén (ad-), vetés das werfen, saen; die 
saat (vet-) \ írás das schreiben, die schrift (ír-, íro-); ülés das 
sitsen, sitzung, der sitz | stb. stb. — Alkotó részekre és közeljáró 
jelentésre nézve találkozik a m. < ás, és-vél a finn -jaise (pl. -jai-
set, pl. tappajaiset, laksiáiset). — Megjegyzendő, hogy a magash. 
alak némely vidéken < ís-nek hangzik. — Azonos változatnak 
látszik még <.ács, ebben: forgács, fargács «span, splitterw a farag-
«schnitzen« ige mellett (v. ö. -cs mint diminutiv képzőt: kövecs; 
meg hogy némely régi emlékben < áss-féle írás fordul elé: vallass, 
kérdéss, ragozva is : vallássom, kérdéssed Nyelvőr I, 37.); de az is 
lehet, hogy előző < áncs-ból gyengült el az < ács, v. ö. szilács 
«span» mellett szilány és a sziláncsol- denom. igét (Kriza). 

Cseremisz. A magára való -j nom. verb. képzésnek alig talál
juk biztos nyomát a cser.-ben. Ilyennek látszik cserS. sokte «sieb», 
mint nomen instrumenti (v. ö. finn -ja-me, i-me) a sokto- (prses. 1, 
soktam) «sieben (szitálni)* mellett (v. ö. mord. sifte-ma, sifti-m 
<(sieb»; a sokte-heli végvocalis értékére nézve: cser. ceri és cire 
«facies» = tat. [kaz.] ciraj) | jóformán ez is: pise «scharf»: v. ö. 
mordE. sci «scharf» (e h. pisci = finn pistdjci «stechend» : oszt. 
pesté scharf; 1. MUgSz. 547—548.). — Egyébiránt az ind. pree-
sens-ragozásnak egy részében szereplő < e tő, úgy mint a mordvin
ban a prses. 3. szem. alak) ugyanezen -j-féle nom. verb. képzésnek 
mutatkozik (pl. pokto- igétől: sing. 1. pöktem, 2. pökted e h. *pok-
toj-m, poktoj-d). 

Eendes használatú nom. agentis a cser.-ben a -SO, -sö, -se 
(M. -sa, -se) alak, mely gyakran nom. prseteriti értekével is bír : 
pl. poktoso treibend, pürdüsö drechsler, tornator (pürd- drehen), 
tolso kommend v. gekommen, kise liegend (kisejing segrotus, ein 
kranker), őrse wütend (őrse pi veszett kutya), kodso geblieben, über-
bleibsel (1. NyK. III, 430). Hogy ezen -so régibb -hso helyett való, 
mutatja a koloso «mortuus» mellett fönnmaradt kolokso teljesebb 
alak (cserM. kolsa, kolasa és kolaksa). Ez erősen a finn kuoliasa 
(kuolijasa, *kuoleja-sa)-m emlékeztet ugyan, miszerint azt vélhet
jük, hogy a -Mo-beli /c-ban van meg a -j képző, illetőleg eredetibb 
-g alakja. E mellett azomban föl kell vennünk, hogy a cser. -kso 
régibb -kkso h. való, mert maga az -s végképző is a cseremiszben 
régibben csak -ks lehetett (v. ö. mord. erdjks, és egyéb < iks-íélé-

18* 



á 7 6 ÜGOE ALAKTAN, I. 

ket; meg cser. jolaks, jolas lábra való = finn jalukse) vagyis hogy 
pl. kolokéo régibb *kolokkéo-hó\ vált, melyben a j képzőt, illetőleg 
annak eredetibb -g alakját az első k tükrözi. — J e g y z e t , Nem 
állhat meg azon nézet, melyet egykor (NyK. III, 431.) odavetett 
sejtelemképen kimondtam, hogy a cser. -so, -kso-hoz köze lehet a 
török < u-ci, oszm. < utfu, í§i stb. nom. agentis képzőnek, habár 
ez < gu-ci, vagy akár < uk-ci-ból ered. Ilyen török nom. agentis 
ugyanis valóban találkozik a cser.-ben, de külömböző alakkal: 
kütücö «pásztor» (cserM. kitözd) = kaz.-tat. kötöüce \ ilice (kovaét-
ilice) gerber = kaz. ilciüce (tire-iláüce) id. (igék: köt-, ile-, melyek 
a cser.-be is átkerültek); a cserM. kifőzd meg csuvasos alakú 
(csuv. küdüze, küdüvze, küdüé). 

A cser. -so, -kso előtt rövid vocalis (igető végvocalisa) levén, 
mely gyakran ki is szorul (kod-éo, or-ée), a képzőbeli vocalis elkop-
tával támadt az < oá, öé, es fM. < is), melynek jelentésében túl
nyomó a nom. agentis és nom. acti érték: cserM. orugoé naht 
(varrás, sutura: orug-J \ levédés dach, decke (fedél, takaró: levéd-) \ 
cevaldeé tropfen (cevald- einmal tropfen, cseppenni) j módos spiel 
(játék: mod-) \ siirgüétöé handtuch, azaz: éürgö-üétöé gesicht-wi-
scher | kócos, M. kackis speise (kock-, kack- edere) || s előző -t, -d 
igeképzővel: numaldes, M. numaltis onus (numal- ferre, portare) | 
toskaltes schritt, treppenstufe, M. -tas, -tis (v. ö. task- ingredi, cal-
cure) | puldos bissen (falat: MUgSz. 492. 1.) | suldos ein schnitt, 
stück (szelet: sul- secare, scindere). Megjegyzendő ilis ós iliks «vita» 
(v. ö. cserM. iliksa pu baum [élő fa]). — Ezen rövidebb < os (is) 
képzésbe néhány kölcsönszónál fogva, csakugyan belejátszik a 
tör. -s nom. verbale (de csak «nom. actionis» értékkel); érdekes 
hogy a cser. suliié, sülié, éül'eé atem (spiritus), mely a csuv. sivlié, 
sutié nek felel meg, a suliiké alakot is fölvette. 

31 . §. Deverbalis névszóképzők: 3. ugor -m. 

Finn: -ind, -TWCÍ «nomen actionis, nom. acti» értékkel: 
egyszersmind participialis jellemű, mint gerundiumok alapjául 
való nom. verbale. Példák: finnS. kuolema mors: kuole- móri | 
elámá vita: eld- vivere \paisuma geschwulst (paisu-), sanoma nach-
richt (dictum: sano-), lyöma das schlagen, der scblag (lyö-), voima 
kraft (vermögen: voi-J || antama dátum, datus (isan antama veitsi 
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a patre datus culter, tkp. patris-datum culter) | tekema factum 
(minun tekemdni pöytci der von mir gemachte tisch: teke-) \ saama 
bekommenes (sinun saamasi dein bekommenes = was du bekom-
men) | stb. || syntymd-maa geburtsland (synty- nasci) | juoma-raha 
trinkgeld (g. zum trinken: juo-) \ syömd-aika essens-zeit (syö-) \ 
haukkuma-nimi schimpfname (tkp. ugató név; haukku- bélien) | 
stb. || saama-han, -maan zu bekommen (pl. túli s. leipdd er kam 
um brod zu b.) | kutsuma-ssa rufend, im rufen, im einladen [be-
griffen], (on vieraita kutsumassa er ist darán gáste einzuladen) | 
kysymd-ttd ohne zu fragen (túlin tdnne lupaa kysymdttd ich kam 
her ohne um erlaubniss zu fragen) | stb. (lásd: Finn nyelvtan, 
69. §.) || Megjegyzendő, hogy a -ma- képzős nom. verbale «nom. 
prseteriti»-féle értékkel mutatkozik, ezen példában: Kaleva 4, 
475—78. kasvoipa jokea kolme itkemistánsá vesistá, lápi páánsá 
Idhtemistd, alta kulman kulkemista «es wuchsen drei flüsse aus 
den von ihr geweinten wassern [tránen], den durch ihr haupt her-
vorgekommenen, den unter den augenbrauen hervor geflossenen» 
(itt: lahtemd hervorgekommen, kulkema geflossen). — Megvan a 
•ma nom. verb. valamennyi finn dial.-ban, rendesen legalább az 
illativus-gerundiumban (infmitivus); pl. finnK. -mah, -mdh, E. -ma, 
Vp. -maha (= S. -maan, -maan); Vp. E. -mas ( = S. -massa. 
•mdssd) ; -mata ('= S. -mattá, -mattá). 

Mordvin: M. -ma, -ma, E. -mo, -me, vagy végvocalis 
nélkül -m; «nom. actionis, nom. acti» értékkel; gerundiumok 
alapjául való. Példák: mordM. udima, udoma, udim schlaf (udi-
schlafen; udhn-vasta schlafstatt, alvóhely) | vid'md saat, aussaat, 
vetőmag (vide- sáen, vetni) | salama diebstahl (sala- stehlen); 
avardem das weinen (avarde-), suskim bissen (harapás, falat: 
saski-), valguma das niedersteigen (si-v. sonnenuntergang: valgi-) | 
vanima, vanoma gehütet, geschützt (vani-, vano-: ocu azirhi va-
nom-an ich bin des grossen königs geschützter = ich werde vom 
gr. k. geschützt) || gerundiumokban: vanima zu besehen (jakaj 
neékd v. er geht die bienenkörbe zu besehen) | savims nehmen (s. stirt 
ervaks das mádchen zur frau n.) | maksimda vom gebén (pelin 
m. sormattnen tet ich fürchtete mich dir deine schriften zu gebén) | 
tumista im fortgehen (tumistinza indem er fortgeht, als er f., el
mentében) | tumda (tumdist méla nachdem sie fortgegangen, elmen
tük után) | stb. — mordE. udomo schlaf, kisceme tanz (kisce-), 
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lisme (ci-l. sonnenaufgang: lise- hervorkommen), oznomo gebét 
(ozno- beten), eramo lében, vita (era-), suskomo bissen | stb. || 
sajems nehmen (kosto s. kse woher brod nehmen) | murdamodo 
(murdamodonzo mejle nachdem er sich gewendet, umgekehrt) [ 
cijemede lotkin ich hörte auf zu laufen (vom laufen) | molemste 
(molemsíesí wáhrend sie gehen, mentükben). 

Cseremisz: S. -mo, -mö, -wie (M. -ma, -ma), -m, rendes 
képzés «nom. acti, nom. actioniso értékkel. Példák: cserS. rumo 
gehauen, gehackt, (r. pu gehacktes holz : ru- egedére) | jomdarmo 
verlust (jomdar-J \ süvalme sputum (köpedék: süvdl-J \ südiinnö 
gespinnst (südür-J \ cocmo geburt (c. avaj születő anya: leibliche 
mutter [von der einer geboren ist]; cocmem godsek seit meiner 
geburt) | maleme (m. ver schlafstátte); tolmo (t. kornena unser 
gekommener weg [den wir gekommen]; koskomo (k. ver trocken-
platz [wo etwas trocknetj || tolmo (tolmed sues-mo gelangt dein 
kommen = willst du k.) | poktumo (ménem poktumost kódom als sie 
mich verfolgten [zur zeit ihres mich-verfolgen] | kolomo (kolomes-
ke£e holtáig, bis zu seinem tode) | stb. — cserM. vazalma (keca v. 
sonnenuntergang); puma gégében, tememd gesáttigt, ndlemd genom-
men, üdemd gesát, jaratema geliebt | amalma (-gic kinilen vom 
scblafe aufstehend) | karma das essen (karm son das essen ist an-
gekommen = es hungert ihn) | jüm das trinken (mlanem jü?n son 
mich dürstet). — Ugyancsak ezen -m képzős nom. actionis van a 
-meg (-meke, -mengd stb.) végű gerundiumban is alapúi (e h. -m-
-meg), pl. tolmeg nach dem kommen [nachdem er gekommen]: 
lásd NyK. IV, 92. 

Zürjén-votják: -ni (< öm, em), rendes képzés «nom. actio
nis, nom. acti»; egyszersmind activ értelmű nom. prüeteriti (főleg 
a votjákban: indicat. pröet. 3. szem.). Példák: zürj. mun'cm das 
gehen, der gang (mun-) ; gi£öm das schreiben, schrift, geschrieben, 
vijem das tödten (ölés : vi-, vij-) ; velödöm lehre, das lehren (taní
tás); keröm tat (bur k. woltat), jó tett, jótétemény); cíi£öm geburt; 
nöböm gekauft (n. tor etwas gekauftes) | kulöm (sar kulömög bis 
der könig gestorben); mintám (unajasös m. ponda um viele zu er-
lösen); omol'töm (lolös o. das den geist lástern [1. des heil. geistes] | 
stb. — Votj. budem wuchs, erwachsen (bud-J; kulem gestorben, 
kizem gesát, éotem gégében, potem hervorgegangen | goztem schrift, 
bnef(go£t-J, veram rede (veralem h.: veral-); pogram fali (pogral-) || 
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küem (taá k. bora nachdem er dies gehört [nach dem dies hören]); 
kurem (kuremdUes aüo bevor ihr bittet [vor eurem bitten]) || in 
ustiskem der himmel öffnete sich; sojosli Jisus minini kosem intid 
miniljam (ettől: miniljal-) sie gingen an den von Jesus zu gehen 
befohlenen ort [wohin zu gehen J. ihnen befohlen]. Lásd: Wiede-
mann, Gramm, der syrj. Sprache (1884) §. 112. 

Osztják: -TVb, rendes használatú «nom. acti, n. actionis» 
képzés; intransitiv igéktől való ezen alak lehet activ értelemmel 
nom. prseteriti; locativus (-n, -na) raggal, mely előtt esetleg sze
mélyragok állanak, gerundiumul szolgál: Példák: osztB. yalim 
todt, gestorben (yal-J / kaurim gekocht, heiss (kavir- kochen, sie-
den, coqui), lljim, llm verfault, fául (U-) ; verim gemacht, fertig ; 
tuyrim geschlossen (tügor-); sörim trocken (sör- trocknen); levim 
gegessen; senkim geschlagen \juvim (aj yo j . taga stelle, wohin der 
jüngere mann gekommen Ahl. 4.) | stb. || ölim, ülim schlaf (olmin 
schláfrig):\ol- sich legén, Hegen, schlafen | ulim das sein, lében 
(ulim-yatlet lebenstage, -zeit) | manim (manjnel-jupina nachdem er 
[sie] gegangen: elmente, elmentük után) | lonim (la yop libija lon-
melna als er in das schiff eintrat) || noyolman laufend (n. mantse-
nen laufend gingen sie beidé Ahl. 5) | kertman in die rundé (tkp. 
drehend: kert-) \ loriman rollend (l. manta r. gehen, dahinrollen) | 
roypiman lügend (r. voyta lügend rufen, herauslocken) | mugolt-
man um herum, rings herum (mugolt- um herumgehehen, umge-
ben). — osztlrt. tagaméin geworfen (tagam-) ; panem gelegt; mé
nem gegangen | stb. || menmen gehend (im gehen; vermen machend; 
uimen sehend, im sehen (ma uimemna indem ich séhe). 

Vogul: -m, úgy mint az osztjákban; megjegyzendő, hogy 
az oszt. -man v. -men gerundiumnak csak -ma, -me, -m kopott végű 
alak felel meg. Példák: vogB. totem gebracht (tat- bringen); 
astem fertig (ást- endigen, vollenden); tqsem getrocknet, trocken 
(tas- száradni); uosem todt, gestorben (nősem vit) ; pol'em gefroren 
(p. vuoj): pol- (polau-); isim heiss, warm (is-: isii- melegedni, 
isit- melegíteni); jánmeltem erzogen v. erzogen habend (j. jágáum-
angvaum mein vater+meine mutter, die [ihr mich] erzogen habt); 
minem gegangen, begangen (kum minem sam von mánnern b. ge-
gend) || ulm, ulom schlaf (ulmem joyts mein schlaf ist gekommen, 
ich bin schláfrig; aj- schlafen: 1. MUgSz. 737) | qlem, qlom das 
sein, lében (ol-) | kujem (et kujemá jujpoalt nachdem er eine nacht 
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gelegen) | minem (tá kum minem jujpoalt nachdem der mann ge-
gangen) J| tistimá trauernd (ákmos t. oli er ist in einemfort trau-
rig) | rqngimá rufend (nan r. brod rufend, bettelnd [bringt er sich 
fórt]) | multimd, multim um herum ( = oszt. mugoltman; kvolá 
multitná um sein haus herum [ist schrittbreites land]; ma multim 
um die erde herum [zog er seinen gürtel]: múlt- circumire. — 
VogK. tujtem verborgen (t, yar verborgenes, geheimniss); mim 
datus ; vovem vocatus; telem ma geburtsort | stb. || kit yotel mulem 
jejpalt nach verlauf von zwei tagén || yolem (y. at yolganel hörend, 
hören sie nicht); unlem sitzend [am wege begannen sie zu rufen] ; 
punsem öffnend [ihre augen, sahen sie]. 

Lapp : -ni (-me, -mie v. -ma némely casusban) «nom. actio-
nis» értékkel; tőle való locativus-gerundium -men (-mién, -min). 
Példák: IpS. jabmem tod, das sterben (Halász közlése szerint, 
Lule-lappm. japmiem, acc. japmiemau): jabme-,japmie- móri | 
odem schlaf, das schlafen (odemesne im schlaf; Hal. Lul. oqtiem : 
oqtiem-sad'd'e schlafstelle): ode-, oqtie- schlafen | puoranem das bes-
ser-werden, genesung (H. Lul.puorraneymie) : puorane-, puorráne-1 
tobdem cognitio, sensus (H. Lul. tobőtom): tobde-, toböte- \ vuobdem 
venditio: vuobde- \ mannem das gehen, reise (H. Lul. mannám): 
manne-, manna- ire | viesom vita (H. Lul. viessuom, víessum: v. 
paihkie wohnort): vieso-, viessuo- | orrom mansio, habitatio (H. 
orruom, orrom) : orro-, orruo- \ s tb .—lpF. jabmem ( = S.), oadőern 
{oaddemen la ist im schlafen, schláft), buorranebme, dovddam 
(dovdda-), vuovdem (la vuovdemest ist zu verkaufeu), mannám, 
orrom (o.-baikke wohnort) | boattem das kommen (oajdnam olbmuid 
boattemen ich sehe leute kommen); jukkám das trinken (S.jiúikem, 
juhkem : j.-lihtie trinkgeschirr Hal.) | stb. 

Ugyanezen nom. verbale, de csak a kopott végű -m alakban, 
szerepel mint «nom. prasteritiw a la-, leá- «esse» segédige mellett 
a körülírt perfectumban; csakhogy az e-végü igetőktől rendesen 
< am végű a nom. prseteriti (az < em, iem, illetőleg < eme, epmie, 
ebme végű nom. actionis ellenében): pl. jabmam v. japmam gestor-
ben, piioranam genesen, lei vuovdam hat verkauft stb. Tekintve, 
hogy más végű töknél a nom. prseteriti semmi ilyen eltérést nem 
mutat, az < em és aw-ban is csak az a : e vocalisok közönséges 
váltakozását láthatjuk; az < am onnan eredhet, hogy a képző
nek végvocalisa korábban elkopott volt (v. ö. hogy az ind. l.praes.-
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ben szintén a-val mutatkozik az e-végű igető). Mert hiszen a 
nom. prasteriti-ben is találkozik még néha < em (IpS., Malái textu
sokban : puöllem mana das verbrannte kind, cajanem olbma der 
verirrte man), s másrészt a nom. actionisban is < am (sőt < am, 
Halász Lule-lpm.: vaddam v. vaddám gabe, almosén [vaddie- = 
vadde- gebén]; v. ö. oatie-tő\: oatdm geschlafen). — Megjegyzendő, 
hogy a IpS. jemtlandi dial.-ban még a nom. prseteriti-nek végvoca-
lisa sem kopott el: oqccomq e h. oqccom (monna lietnjuo oqccomq 
ich habé schon bekommen, püvuma getödtet [püvé-J, nqhkqma zu 
ende gegangen, jamoma gestorben (mana j . das kind ist g.). — 
A nom. praet. passivi-nek ugyancsak a passiv képzéssel való igető 
van alapúi: pl. S. vaiviete- quálen: pass. vaivietuvve-: n. prset. 
vaivietuvvum v. vaivietum | F. ojdnvjuvvum visus (oajdne , pass. 
ojdnujuvvu-: n. act. ojdnujubme) \ goddum interfectus (goddu-
interfici, godde- interficere). 

Magyar: -m (-mo, -ma, -me) «nom. actionis» értékkel; 
álom (acc. álmo-t, adj.p. almo-s) schlaf: al-, ol- (aluv-, alusz- schla-
fen, altat- einschláfern, ol-t- exstinguere; 1. MUgSz. 737.); — de 
ezen kivűl már alig van egyszerű rövid alapigétől való példa; 
hihető azomban, hogy ide valók még: nyom (acc. nyomo-t) vesti-
gium (e h. *nyol-mo MUgSz. 422. 232) | *czirmo, *szurmo (czirmos, 
szurmos schmutzig, russig, schwárzlich: v. 07 szur-to-s, szirtos 
MUgSz. 381. 321). — Nagyobb számmal vannak még az -m-vel 
mint végképzővel, előző frequ. igeképzés mellett, alakult < alm, 
< dalm vegyes ige + névszóképzésnek példái: hatalom (acc. hatal-
ma-t), Kég. hotolm potestas (hat- posse) | nyugalom, Eég. nyugulm 
quies, requies | jelelem, feleim timor (fel-) \ szerelém, szereim amor 
(*szer-: szeret-) \ sérelem laesio (sér-, sért-) \ szidalom opprobrium, 
convicium (szid-) j ártalom (ártalmas nocens, nocivus: árt-) \ 
alkalom pactum, conventio; occasio (*alk-: alku, alkot- MUgSz. 
735.) | kegyelém gratia, clementia (kegy- MUgSz. 10.) | stb. || biro
dalom (acc. bírodalma-t) potestas, impérium (bír- valere, posse, 
possidere) | veszedelem pernicies, strages, periculum (vesz-) \ nyugo
dalom (és nyugalom); győzedelem victoria (győz-), bizodalom fiducia, 
türödelém patientia | stb. — A némely < alom, <alma-íéle tő mel
lett az -s-es nom. possessoris származékban mutatkozó hosszabb 
< almát, almato alakot (szerelmes és szerelmetes; szidalmas és 
-matos; alkalmas és -matos aptus, commodus), a melyben az -m 
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igeképzőnek látszik, irreguláris új-alakulásnak kell tekintenünk, 
melyre egyrészt az < atos végű melléknevek (csodálatos, ismére* 
tés stb.) gyakorisága, másrészt -mai-végű deverb. névszók (folya
mat, futamat hatottak közre. 

b) -71 (-no, -ne) v. -Tiy, mint az -m-nek változata: a) néhány 
egyes igétől származtatható -n végű névszótőben: haszon (acc. 
haszno-t, adj. hasznos) utilitas, commodum, emolumentum (tkp. 
«incrementum» : *hasz- = f. kasva-, mord. hasi-, kaso- crescere; 
1. MUgSz. 91.) | szilony gespaltene rute zum fassbinden (Széki.: 
szil- ezekben: szilánk, szilány, szilács, szilag MUgSz. 297; v. ö. 
vog. salom holzspleisse) | szirony, szilony (és szirom) schneekruste 
(szirmos v. szirnyos hó nives crustatíe; v. ö. zürj. caröm MUgSz. 
299.) \fény splendor (v. ö. fém-l- és fény-l- splendere) | szégyen 
pudor, dedecus (v. ? szengyön Góry-cod.); 1. MUgSz. 351. — 
b) -no, -ne képzős nom. verbale van a -ni végű czélhatározó gerun
diumban (infinitivusban) alapúi, csak úgy mint több ugor nyelvben 
ilyen gerundium az -m-féle nom. actionistól való (f. -mohán, mord. 
-ma, -mo, -ms) s a zürjén-votjákban épen -ni az infinitivus végzete. 

J e g y z e t . Már fent 29. §. (265.1.) érintettem, hogy az -m nom. 
verb. képzésnek, mely ugorság szerte annyira közönséges haszná
latú, aránylag csekély szereplése a magyarban jóformán onnan 
van, hogy e képzés m: v-hangváltozás útján nagyobbrészt az < 6, ő 
alakot vette föl, s ebben más nom. verbale-képzóstöl már meg 
sem külömböztethető. 

32. §. Deverbalis névszóképzők: 4. ugor -d. 

Finn. a) -da, -dd vagy egyaránt mély- és magashangú -de, 
rendes használatú gerundium-alakokban az alapúi való «nomen 
actionisw képzője,afinnS. dial.-ban erősbülve -ta (-tá, -te: 1. Finn 
Nyelvt. 11. §., b), melynek consonansa azomban a ragok hozzá-
járultával szabály szerint gyengül, sőt egészen ki is szorul; de 
megmarad e consonans (-t), midőn az igetőnek bizonyos végcon-
sonansaival érintkezik. Példák: fínnS. juo- trinken: juota, -kse 
translativusraggal: juodakse (I. infinitivus, FNyelvt. §. 30, 4.): juo-
dakse-ni dass ich trinke [zu meinem trinken j ; meg juote iness. 
raggal: juodessa trinkend [ím trinken], instr. raggal: juoden trin-
kend [mit tr., durch t r . j ; juodakse helyett, midőn további személy-
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rag nincsen, kopott végű alak: juoda' \ syö- essen: syötd, syöte (syo-
ddkseni, syöda', syödessa, syöden) \ sano- sagen: sanota, sanote 
(sano'akseni, sano'a', sano'essa, sano'en) \ tule- kommen: tulta 
(tullakseni, tulla', tullessa, tullen) \ mene- gebén: menta (mennd', 
mennessá) \ juokse- laufen: juosta (juosta', juostessa) | rupea- an-
fangen: ruvetta (ruvetakseni, ruvetessa) \ seiso- steben: seisota 
(seiso'akseni, seiso'a'), seiso'essa; adess. állat, ablat. ragokkal: 
pysyy seiso'álla manet stans; nousi seiso'allé in statum stantis se 
erexit; kaatui seiso'alta stans cecidit, tkp. elesett állásról) | stb. — 
finnK. juo-: juuva, juuven (= S. juoda', juoden) \ luó~ scblagen : 
lüüvá, lüüven ( = 8. lüödá, -den) j mdne- gehen: manna, mdnnen 
(= mennd, mennen) | ná'ge- seben: náhá, náhen ( = S. ndhdd, 
nahden) | anda- gebén: andoa, andoassa ( = S. antaa, anta'essa) \ 
stb. (1. Genetz, Ven. Karj. 179. §.); — finnE. jö-: jüa, jües (== S. 
juoda,juodessa) | tule-: tulla, tulles | náge- : náha, nahes \ ela- lében : 
elada, elades ( = S. elad', eld'essd) j maksa- bezahlen: maksta, 
makstes (=• S. maksa'a', maisa'essa) \ stb. — finnVp. anda- ge
bén: andta, andtes (= S. antaa, anta'essa) \ sanu-: sanuda ( = S. 
sano'a) | tule-: tulda (*== tulla) \ mdne-: mdnda (= mennd) \ ela-': 
elada (= elad, E. elada) | maksa-: maksta (= S. maksaa, E . 
maksta) | stb. 

b) Jó számmal vannak meg a finnben -edd, -eclcL végű 
névszók (főleg adjectivumok), melyeknek egy része elavult igetők
től való nom. verbalénak mutatható ki («nom. agentis, nom. acti» 
értékkel); az -eda szóvégből az első vocalis még az igéhez tartozik 
(<. edd), magának a -da, -dá képzőnek consonansa egyes dia
lektusok hangsajátsága szerint elenyészett (<. ea, ed v. < ia, ia ; 
ez meg néhutt < ie, ii, ee-vé változott, vagy < e-vé rövidült). 
Példák: finnS. valkea albus (Vp. valged, tő : valgeda, gen. valktan). 
*valge- splendere, lucere (v. Ö. fS. valkene-, E. valgene- lucescere; 
lásd a -ne képzős igékről, < eda-íéle melléknevek mellett, fent 
23. §.; v. ö. való, valu lux [e h. valgo], mint < o, u képzős nom. 
verbale; E. valev [valeva] weiss, hell; 1. a *valge- igének egyéb 
alapját más ugor nyelvekben: MUgSz. 582. 1.) | S. selkea (Vp. sel-
ged) clarus, perspicuus; seled, heled id.: selge- (S. selkene- clares-
cere, perspicuum fieri; selko klarheit; helevd = heled, E. hele 
[heleda]: MUgSz. 368.) | S. aukea apertus: *auge- (S. auko- weit 
aufmachen, aukaise- subito aperire) | S. surkea miser, dolendus: 
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surge-, sure- (S. surkene- flaccescere, sure- dolore mentis affici; 
surku-, suru- id. | S. oikea, E. o'ige [g. oigeda], Vp. oiged [g. oiktan]: 
E. oige-, eigene- grad werden, sich strecken (S. oikene- id.; caus. 
oijenta- strecken; 1. MUgSz. 810.) | S. kupea tumidus, E. köbe 
[kobeda] stark, füllig, kráítig: kgb- tumere MUgSz. 107. | hcipea 
dedecus (tkp. «obscurus, nigeri)): ssb- tegere ib. 350. | sokea (Vp. 
soged) csecus: tag- verbergen ib. 220. | tarkea gravis (e h. tárgedá, 
tágreda) : t6gr- trahere ib. 201. | tyrmeá rigidus: ib. 249. | hopea, 
E. hőbe [g. hobeda] argentum: ib. 189. | sirkea rectus, procerus, 
E. sirge, sire [g. sireda] grade ausgestreckt, schlank: v. ö. E. sirge-
debnen, strecken, sirgu- sicb strecken, wachsen. — Hogy így az 
< eda végű névszókat általán véve igeféle alapból való -da képzés
nek tekintsük, ajánlja a rendesen mellettük eléforduló < ene végű 
azzá-válást jelentő ige meg az elégszer található < o, u-féle nomen 
abstractum, mely nom. actiomsnak beválik; melléknévi jellemük 
amúgyis az alapjelentésnek igeszerűségét foglalja magában (pl. 
vilea frigidus: vilu frigus | korkea altus: korko altitudo | sakea 
spissus, densus: sako spissum quid, sedimentum | stb.). — Néhány 
S. -pea, -mea végű ilyen névszókban mutatja ki a -p, -ra-vel való 
igeféle alaprészt Steuer János (NyK. XIX, 307.): pl. suopea «wohl-
wollend, mild»: suo- «gönnen» mellett; kalpea paliidus, vűpea sub-
frigidus, virmeá celer, alacer. 

Az < eda-félékhez csatlakoznak még összébbvont alakkal 
egyes -da (-ta) végű névszók, melyeknek igei alapjuk kifejthető: 
musta niger (e h. museda,- v. ö. museva dunkel, schwárzlich: 
MUgSz. 627.) | kohia directio viöe, kohte id. (instr. kohden versus, 
gegen zu, wárts), tkp. «cursus»: kBg- MUgSz. 74. 1. | S. kaute 
[n. kausi] «verlauf [einer zeit: pl. páiva-k. ein ganzer tag], E. kaud 
[tő : kauda] richtung, weg: kag- ib. | S. suhta wegrichtung, stb. : 
sgg- ib. 275. | S. niite (n. niisi), E. riide (n. nié, g. nl'e) licium 
textorum, weberschaft: nÉg- (vog. ne-, nej-, neg-) binden ib. 430. | 
tcihte (n. -ti) signum, stella: teg- splendere ib. 212. | S . hauta, K.E. 
hauda fossa: sev-, sög- aperire, fodere | E. peide (n. poiz, g. poVe) 
blase: psg- (bsg-J tumere ib. 442. | S. Hete (n. liesi), E. ledé 
(g. IVe) berd, brandstátte : lég-} rsg- splendere, calere : ib. 686. | 
E. telidé (n. teht, g. tehe) tat, das tun (hea-t. woltat) = S. tehte 
(ezekben: tehden, tehdessa). 

Lapp. a) -d képzős nom. verbale szolgál alapúi a lpF. -din 
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gerundiumban, mely a finn -dessa és -den-ié\ének felel meg; elibe 
járul néha még -de (-dedin), mely tkp. az igéhez tartozó frequ. 
képző ( = -nd, fent 5. §.): pl. vastededin antwortend, indem er 
(stb.) antwortet: vastede- antworten | bagadedin: bagade- unterwei-
sen | lassanedin: lassdne- augeri || cierodedin weinend: cierro-
(frequ. cierode-); gavdnim su cierodedines ich fand ihn weinend 
[indem er weinte] | girdededin: girde- fliegen; bacim lodde girde-
dedines ich schoss einen vogel im fluge [in seinem fluge] J dlede-
din : allé- lében; dlededines wáhrend er lebt, bei seinen lebzeiten 
(éltében) | boadededin: boatte- kommen | loyadedin : lokka- lesen [ 
guladedin: gulla- hören; buok olbmui guladedin indem alles volk 
es hörte (omnium audiendo = omnibus audientibus) | stb. — 
A IpS.-ban a megfelelő gerundium-alak -ten v. -tin, meg -titen 
( = lpF. -dedin): pl. odeten schlafend [im schlafe], vuoidneten 
sehend; vaggetin: vuolos vaggetines indem er hinabging; viesotin : 
ko sodn le takkam viesotines wie er getan, wáhrend er lebte [in sei
nem lében]; sija aktén orrotiten als sie zusammen waren. De csupa 
•n-vé összerántott alak is fordul elé : ceron weinend, rokkolen be-
tend. Lásd: Halász, Svéd-lapp nyelvt. (NyK. XVI, 61.). Megjegy
zendő, hogy a IpS.-ban használatosabb a -men-íéle gerundium. 

Ugyanezen -d képzős nom. verbaléhoz tartozik azomban a 
-í-végű lativus-gerundium (infinitivus), melyről a kellő lativus-
féle casusrag csak úgy kopott el, mint némely postpositióról (pl. 
kojk -hoz, e h. kojkos: kojkosan hozzám; vagyis olyan ez az infi
nitivus mint a finn -da' (e h. -dakse) pl. lokkat olvasni: fS. lukea' 
e h. lukeda1; mannet, mannát menni: f. mennii e h. mendd\ menedá\ 
Megjegyzendő, hogy a lpE.-ben, meg a lpK. dial.-ban az infiniti-
vusnak -d, -d i lakja is eléfordúl. 

b) -ŐL, -t képzős névszók (adjectivumok), mint a finn < e f 
féléknek másai: pl. lpF. cappad (E. capped, S. cappet, cahpat) 
niger = f. hdpeí (habedd) dedecus: MUgSz. 350. | F. vielgad 
(8. veiket, vielákat) albus = f. valkea (valgeda) \ siilgad (S. c'dget) 
klar, rein = f. selkea (selgedá) \ suohkad (S. suoket) spissús, den-
sus sa= f. sakea (sageda) \ stb. — Lásd ezeknek < ok végű mellék
alakjáról, fent 29. §. 

Mordvin, a) -d képzős nom. verbale, a csonka végű -da, -do 
gerundium alak alapjául (v. ö. ala, alo «alatti) kapott végű locati-
vus alakot): mordM. komada gebückt, in gebückter stellung (pl. k. 
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mol'an ich gehe gebüokt): koma- sich niederbeugen | steada stehend 
(st. ascan ich bin stehend) | ozada sitzend: oza- sitzen; — mordE. 
komado, st'ado, ozado; puléado knieend (puléa-J; panzado offen, 
geöffnet (panzo-J. 

b) M. -da, -da, E . -do, -de (= finn < eda)-féle névszók (ad-
jectivumok): valda, E. valdo licht, hell ( = f. valgeda) \ sobda, 
E. copoda, copudo dunkel, finster: MUgSz. 352. | E. sejede, M. sida 
dicht ( = finn sageda) | E. viede, M. vida grade, recht ( = f. oigeda, 
lp. vuojgad) \ vacida, E. vacodo hungrig: vaco-, váci- hungern 
(vacomo das hungern) | tusta, E. tusto dick, geronnen (tkp. «einge-
trocknet»): v. ö. vog. tas- trocknen, száradni, aszni (meg finnE.: 
taheda trocken) | naksada, naksado fául, gefault: v. ö. naksafti-
faulen lassen. — Megjegyzendő: mordM. tástá, E. tesce, teste 
stella — finn táhte (tástá ebből: *táyta MügSz. 213.) | M. mastá, 
E. mesce pectus: MUg. 610. 

Cseremisz. Tisztán föltünteti még a -rá-féle nom. verb. kép
zést néhány -do, -dö (-da, -da, -de) végű névszó (melléknévi): 
cserS. volgodo lucidus, splendidus: *volgo- (v. ö. volgoS- lucescere, 
volgald- splendere) = finn valgeda \ jükstö, M. jiista frigidus: jüks-
refrigerari, hűlni (jüksiikt- hűteni) | M. peckedá, pickedá obscurus: 
v. ö. peckemes id. (és peckem- finster werden; caus. peckemd- ver-
finstern) | nugudo, M. nuguda crassus, spissus: MUgSz. 403. | pus-
kudo, M. puskoda mollis: ib. 447. — Egyéb ilyen névszók: cüc-
küd'ó, cuckudo densus, creber; tögede, M. taguda minutus, parvus; 
pengédé, M. pingada, pingádá firmus; viskede tenuis, liquidus (híg); 
M. raskada firmus, constans (raskadan clara voce [loqui]); loskudo 
debilis, infirmus. — Kopott végűnek látszik vik rectus = f. oigeda 
(oikea). 

Tekintve hogy, további ragozás mellett, az < odo stb. szóvég 
a d hang kiszorulásával össze is rántódik, pl. az -n modalisraggal 
való raskadan, raskatan h. eléfordúl raskan, ugyancsak a -d kép
zős nom. verbalét vehetjük föl alapúi az -n (< en) végű módha
tározó gerundiumban: pl. on£en sehend, schauend (onzo-), lüden 
fürchtend (lüdö-), pokten treibend (pokto-), tolón kommend, viden 
sáend (vide-), stb. (v. ö. jol [tő: jolo] «láb»-tói: jolen pedibus, zu 
fuss (gehen), puro : puron bene; v. ö. cser. vem mark = f. ildime, 
étim herz = f. südáme). E szerint pl. viden e h. volna: videden 
(míg a mordvin -da é h. -d„n), pokten e h. poktodon (az e vocalis-
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színezet úgy mint jolen-ben; de sejthető, hogy a d-nek előző vál
tozása is közrehatott). 

Zürjén-votják. A finn < eda-íéléknek megfelelő adjectivu-
mok -d, illetőleg a zürjP.-ben és votj.-ban rendesen -t képzővel: 
zürj. jugid, votjj. jugit hell, klar: jug- (ebben jugist- erglánzen, 
MUgSz. 766.,) | sonid. votj. sünit- warm: v. ö. sonal-, sunal- warm 
werden | nebid v. nebit weich: neb-zi- weich werden (MUgSz. 803.) 
lösid passend: Vasal- passend sein, taugen, sich schicken |j pemid, 
vokj. penmit finster =5 f. pimea (pimcdd) \ kipid, leicht (f. kepéd) \ 
görd, v. górd rot = f. korea schön | silid glatt = f. siled \ söd, v. söd 
schwarz = f. hdped (hdbedd), lp. cappad MUgSz. 352 | v. cukit 
rein == f. selked \ kelid blass (f. kalpea, kalvea) \ riskid, liskid libe
rális (f. rohkea) || irkid kühl, frisch; söhid, v. sökit sehwer; zelid 
stark, straff; molid, motid glatt; stb. — Megjegyzendő, hogy a d-t 
előző vocalis (%), kiszorulhat, pl. a -di;-dal végű származék igék
ben (1. fent 25. §., C), míg a 2. személyragféle < id-nak a voca-
lisa állandóan megmarad (mert ezen -d eredetibb -nd h. való). — 
Kopott végű alakok: dubid «süss, fade» mellett dub id. | suk dicht 
= f. sakea (sageda). — J e g y z e t . Más természetű az < öd (ed) 
végű nom. actionis, pl. gizöd schrift: lásd alább, a vegyes ige+név
szóképzések között. — Szintígy nem ide valóknak tartom egyes 
< öl végű zürj. mellékneveket, a jellemző ö vocalis miatt; noha 
az l amúgy beillenék az eredetibb d-nek zürj.-votj. elváltozásának, 
pl. dubid mellett van: duböl id. — Egy másik, a zürjP.-ben diva
tos öZ-végű alakról, mely a kérni «facere» igével szerkesztve az 
igefogalom diminutiv határozására szolgál (pl. ju-: juöl-kemi ein 
wenig trinken, bisweilen trinken, nonHTb, nirt-: nirtöl-kerni riOTe-
peTt, ein wenig reiben), még az sem tudható, hogy csakugyan szó
tő-féle, s nem mint valamely külömben elavult casus-alak < ö [o] 
végű tőtől való. 

Vogul és osztják. Azzal egyezőleg, a mint fent 21. §-ban a 
d : l-változásnak ezen ugor fönyelvben constatálható mibenvoltáról 
megjegyeztünk, a -d nom. verbale-képzőnek is kétféle, ú. m. ere
detibb -d (illetőleg -t) meg egy gyengült -l alakját találjuk meg. 

a) -d (-t) képzőalak még rendes divatú az o s z t j a k b a n : 
mint nom. agentis képzője (végvocalissal: -ta, -ti v. -da, -di) ; a 
-ta (-da)-íéle nomen az osztB.-ban egyszersmind infinitivus, a 
kellő lativusi casusrag elkoptával (ez meglátszik még az Irt. -ta], 
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-tej v. -daj, -dej s még jobban a Surg. -daga, -taga infinitivus-vég-
ben; a -na ragos locativusi gerundiumban a -t (-d) képzős nomen 
rendesen személyragokkal is jár. Példák: osztB. ver- facere : verta 
pl. verta yo verfertiger, tkp. csináló ember); Ahl. 3. verti das ma-
chen \ jany-, jay-: jaytayo tánzer |por- beissen : porta-voj, pordi-voj 
wolf (beissendes tier) | kéri- fallen: kerita kazi fallende krankheit | 
lolmi- steblen: lolimda dieb (Ahl. lölimta-yo) \ öl- schlafen: olta-
yir polster (schlaf-sack) | stb. | osztlrt. menda, S. mende gehend 
(men-) | Irt. unttada yajat lehrer (tanító ember) || gerundialis hasz
nálat : osztB. manta gehen, zu gehen (pl. manta pitset sie fingén an 
zu gehen) (Irt. mendaj, Surg. mendaga id.) | mantelna indem er geht 
[in seinem gehen]. — A finn < eda-íéle adjectivumokhoz csatla
kozik : osztlrt. tagért, B. lavirt, lairt gravis (v. ö. finn tárkeá e h. 
targedd MUgSz. 200.) | lepit, lebit mollis == zürj. nebid. 

A v o g u l b a n már nincsen rendes használatú-í-féle notn. 
verb.-képzés; de vannak egyes példái, köztük (f. < eda-íéle) ad-
jectivumok is: vogB. tant, L. tquti schneeschuhe: tojj- és frequ. 
taent-, tqint-, L. tael- mit schneeschuhen laufen (v. ö. tag : tqgomt-
rutschen; tqut- e h. tqg-t-J \ tűit schnee: tüj-, tujj- schneien, ningere 
(tujji es schneit) | nqmt, nqmet, K. numt gedáchtniss, sinn (adj. p. 
nqmtin, numten verstándig): nqm- sich erinnern, gedenken (frequ. 
nqmes-, nums- id.) (nqmt = votj. nod, zürj. nőd, ebben: nodo, 
nodes «weise, klug», nodtem unklug) | net bund (unbereiteter sehne) : 
ne- binden || vout'i dünn ( = finn ohea e h. oheda: MUgSz. 570.) { 
lozit geraumig; pangvit breit; palit, L. pdlt lángé | tárut, K. tarvit 
onus ( = oszt. tagért, lavirt). 

b) -l képzőalak; ez a vogulban valamivel közönségesebb, 
mintsem az osztjákban. V o g u l : lepil dach: lep- tegere | uosil, 
L. uosl schritt: uos- (— zürj. vos- ebben: voslal- schreiten, treten; 
MUgSz. 858.) | janii spiel, tanz (Hrpa): jqng- sich drehen) | pogol 
(lajlp. wade): pgg- tumere (MUgSz. 442.) | nqul, K. noul fleisch: 
MUgSz. 403. | majl pectus: MUgSz. 610. | L. mőyul knoten: m^ng-
MUgSz. 463. | porntul schatten, spáne (von der axt): por-, pqr-
behauen (pornt- frequ.) MUgSz. 4f^.\K.yolentid (Máté 2i , 7. : 
Ahlq. kolintul) sterben, seuche, Mopi>: yol-, frequ. yolent- sterben | 
K. justel lohn, belohnung: just- belohnen. — Ide való még a ve
gyes (ige -f névszó) képző -mel, -mii: lásd alább. 

Az o s z t j á k ban: osztB. lanil dach, deckel (Ahl. langil, lan-
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gal): lank-, láng- tegere j jourtil femerstangenband (Ahl.): jourt-
drehen, winden | vöntil span Ahl. (vontl Volog.): *volintil: v. ö. 
volt- hobeln, volsam span, hobelspan (hasonló végű a vog. porn-
tul) | muftii (Ahl. mungil, mungali), Irt. mufiol knoten, bündel = 
vog. möyul j unil (Ahl. unnil, ungil) mund: ang- aperire MUgSz. 
725. | mell (Ahl. mell, mevil, megil), Irt. meget pectus = vog. majl \ 
agl (Volog.), Irt. vágat dünn (v. ö. Ahl. ügil: ügil-tayta leinwand) 
== vog. voutá [ lásel geráumig Ahl. = vog. loiit || m e g j . osztB. 
noga, nogij, Irt. nogo, noga, S. nogoj fleisch = vog. nqul MUgSz. 
403. — OsztB. sümil «kerbe» (MUgSz. 263.) a vog. -mel, -mii-félék
hez, csatlakozik. 

Magyar. -I (úgy mint a denom. igeképző -l is ered. d-ből 
vált); kevés esetben megmaradt nom. verbale-képző: lepel (acc.. 
leple-t MA., lepelé ejus tegmen Káldi, leple Pázm.) tegmen: lep-
tegere | ly-\el: jogoly (acc. foglyo-t) captivus (v. ö.foglyos : f.-eszű 
jó fölfogása Nyelvőr II, 325.) | szupoly, szupoj ebben: szupolyka, 
szupojkó gracilis, tenuis, schmal verlaufend: v. ö. finn suppea 
(*supeda) compressus, angustus MUgSz. 317. \\mell (melle-i) pectus 
= vog> majl, oszt. mell, megil MUgSz. 610. || 4, -ly-bő\ gyengült 
-/-vei: nyáj (nyája-t) grex: v. ö. vog. nqul, cser. nugudo (MUgSz. 
403. szerint) | áj, aj (aja-t) crena, sulcus (v. ö. ájas, ájaz- és ajaz-) 
= oszt. ufál, ungil «mund» MUgSz. 722. | lehet, hogy ilyen j-vel 
való nom. verb. ez i s : kaczaj cachinnus MA. (kacz-: kaczag-); 
egyéb példák (moraj, robaj, zörej) újabb keltüeknek látszanak. 

1. J e g y z e t . Külön valók azon <ál, él (illetőleg <él végű 
nom. verbalék, melyekben az l-t előző vocalis vagy állandóan 
hosszú, vagy ha rövidül is, soha ki nem esik: halál mors (halálos ; 
halálu-t HB.): hal- móri | valál, volál possessio:. val-, vol-, tkp. 
vall- habere (MUgSz. 562.) \\ fonál (acc. fonál-t, fonala-t) filum: 
fon- nere | kötél (kötél, acc. kötele-t) funis, vinculum: köt- ligare | 
födél (födél-t, fódele-t) tectum, operculum : föd- tegere | MUgSz. 4. 
szerint: kanál (kanala-t) cochlear: v. ö. vog. kön- haurire. Bizo
nyos, hogy ily helyzetben (hangsúlytalan szótagban) a hosszú 
vocalis nem a rövidet követte, hanem megfordítva, vagyis hogy 
eredetibb fonala, kötele-féle tőalakokból kell kiindulnunk, mint
hogy másrészt csakis halálo, valálo tőalak van meg. De magának az 
<.ala, éle képzőnek hogyan keletkeztére nézve többféle lehetőséget 
kell megengednünk: jelesen hogy az á, e-ben meg igeképzés rejlik 
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a az -Z a tulaj donképi deverbalis névszóképző (mely csakugyan 
nem más, mint az itt tárgyalt ugor -eZ-nek magyar mása), vagy 
pedig hogy már a hosszú vocalisban van meg a deverb. névszó
képzés, a melyhez az -Z csak mint nominális végképző csatlako
zott (miszerint az egész képző a fent 30. §.-ban tárgyalt < ány, 
ály, ás képzőkhez csatlakoznék). Az elsőnek fölvétele mellett, a 
7. §.-beli frequ. -j igeképzőn kivül, akár még az -m mom. igeképző 
is alkalmas, s ajánlja is ezt azon körülmény, hogy a vogulban 
épen ebből és -Z = ug. -d deverb. névszóképzőből álló vegyes képző 
(-mel, -mii) tényleg használatban van (lásd alább 33. §.), melynek 
a magyarban az m elváltoztával -val, -vei alakja mutatható ki. 
E szerint pl. fonal (ebből: fono-mj,, fono-val) képzésre nézve ösz-
sze volna vethető a vog. siiumil «flechte»-vel (sau-, ság- igétől). 

2. J e g y z e t . Ugyancsak -Z (=ug . -d) deverb. névszóképzővel 
magyaráztuk eddig a -tol, -tel (illet. <atal, étel) végű nom. ver-
balékat is, a t-t még a folytatott igei alaphoz számítván (momen
tán, illetőleg intensiv értékkel). E magyarázat különösen arra 
támaszkodott, hogy egy-két esetben í-képzős igető más névszói 
származékban is szolgál alapúi: pl. tétel (téte-l) és tétemény (t'ete-
-mény), étel és étök, étek. Most már jobban tetszik egy másik ma
gyarázat, a mióta az «egészet» («das volle, ganze») jelentő vogul 
tajl összetételes használatának a magyarban is egy biztos nyomát 
megtaláltuk (a -s-túl, -s-tííl comitativus ragban: NyK.XVIII, 158.). 
Számbaveendő mindenek előtt, hogy a m. -íaZ-fóle nom. verbale 
főképen nom. actionis jellemű: menetel das gehen (be-m. introitus, 
által-m. transitio, transitus; elö-m. profectus, das fortschreiten); 
jövetel das kommen (adventus, reditus: meg-j., vissza-j.) ; hivatal 
vocatio (innen: hivatalos vocatus, invitatus), officium; létei existen-
tia; vétel das nehmen (bucsü-v. das abschied-nehmen, meg-v. 
emptio, occupatio, vissza-v. recuperatio, haszon-v. usus fructus, 
benützung); vitel vectura, portatio, ductus (be-v., ki-v., végbe-v.) ; 
hitel fides, actus credendi (hiteles fide dignus, hitelbe adni commo-
dare, creditiren); étel most leginkább «cibus» ugyan, de MA. meg 
(icomestio, esio»-val is fordítja (étel közben intra comedendum 
Pázm.); ital most rendesen «potus» (der trank, das getránke), de 
víz-ital «potus aquae, das wassertrinken» (víz-italtól nád terem 
orrodban Közm.). Teljesen alkalmas fölfogásnak látszik, hogy a 
-tol ilyenekben mint menetel, jövetel, létei eredetileg az actio «egé-
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szénekw (egész tartamának = dauer, wáhrung = zeit) kiemelésére 
szolgált, s mint ilyen régibb -tel (= tel-e = vog. tajl) alakban 
megfelelő jelentésű összetételes utószó volt, melyből azután az 
illeszkedő utóképző vált. E szerint már a -tal-t előző részben (ménét, 
jőve-, hiva-), melynek végét bátran eredetibb hosszú vocalissal ve
hetjük föl (mene-, hiva-), találjuk meg az egyszerű alapigétől való 
nom. verbalét, melynek képzőjét azomban biztosan meg nem hatá
rozhatjuk. Meglehet, hogy itt az -ra képző szerepelt (melynek kü-
lömben is annyira a m.-ban elveszett a világos alakja), vagyis: 
jövetel e h . jövem-tél,jöventel,jövettel, tkp. «dauer, wáhrung (zeit
dauer, zeit) des kommens» ; étel e h. émtel, éntel, éttel «das essen» 
(tkp. m a h l z e i t , melyben szintén már a «zeit» szónak alig van 
érteke). Megjegyzendő, hogy a vog. tajl is időbeli tartamra vonat
kozik: kosát tajl «seit lange her» (Reg.), és kositetl «Bcer^;a, min
dég)) (kosit «lang hin»); v. ö. osztB.-ben yuntsitelna «mindig»; 
meg hogy a zürj.-votj. dir «zeit (zeitdauer)» szó aligha más mint 
változata a tir «plenus, plénum, totum»-nak (hiszen votj. tiris = 
«seit, von . . . an»; bid tirze «überhaupt, immer»). — A magyar
ban is találkozik még a -tal mint képzőfóle elem, úgy mint vogul-
ban tajl: fia-tal «jung», tkp. «grösse, altér eines^m (sohnes, kna-
ben) [habend]» = vog. man-tajl kis-kor[ú]: NyK. XIX, 328. 

b) Az ugor -d nom verb. képzéshez számíthatók még, a meg
felelő -i-nek további elváltoztával (-j'-vé vagy -v-vé) s a szóvég ösz-
szevonásával keletkezett alakokúi, egyes < a, é meg másrészt 
< ó, ő (ú, ü) végű névszótők is, habár más eredetiből alakúit 
szintilyen végüektől biztosan meg nem külömböztethetők (lásd 
fent 30. §. a 2. jegyzetet); a -d:Z-képzésnek fölvételében segíthet 
ugyanis a finn < eda-féle melléknevekre való tekintet, a melyek 
ugorság szerte el vannak terjedve, de a magyarban külömben igen 
kevés nyomot hagytak volna. Ilyenek lehetnek a következők: kese 
(a teljesb alakú kesely mellett) «varii coloris» (v. ö. mint -d képzős 
«szín»-neveket: finn valgeda, cser. volgodo fehér; f. pimedá, zürj. 
pemid sötét; f. musta fekete, ruskea barna; zürj. görd vörös; söd, 
lp. cappad fekete) | vézna, véznya mager, schmáchtig: v. ö. zürj. 
vösnid dünn, fein, hager | renyhe (e h. rehnye) piger: v. ö. finn 
röhmed (röhmedá MUgSz. 655.) | kora (ezekben : akkora, ekkora tan
ús, mekkora quantus): v. ö. finn korgeda altus (MUgSz. 37.). |j 

lassú tardus, segnis: v. ö. lp. lossed gravis, cser. loskudo debilis, 
19* 
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infirmu8 (MUgSz. 684, 711.) | könnyű levis: v. ö. (vog. kigne, oszt. 
kéne mellett) zürj. koknid id. 

c) A m. teher «onus» szó, melynek tője terhe (acc. terhe-tr 

adj. p. terhes) jóformán egykor mindenestűi felelt meg az oszt. 
tagért, lavirt, vog. tarvit, tarut, finn targedá (tárkeá) -d képzős 
szóknak (MUgSz. 200.) — még pedig úgy hogy a terhe tő e h. 
tehre, régibben tehre, s továbbá tehrel (tehrele) volt. 

J e g y z e t . Kérdés, vájjon a magyarban az eredeti d-nek jt-vé 
változása nem érte-e a -d nom. verb. képzőt is, miszerint jelesen 
az igaz (igaza-t) «rectus» szót a finn oigeda-nsik teljes másának 
lehetne tartani (MUgSz. 811. az alapigét m. iga- •-= f. oige-, ug* 
vanga-n&k fejtegeti). Ilyen alakú még: száraz- siccus (szárad- sic-
cari, trocken werden; száraszt- siccare; v. ö. oszt. vog. sör-, sur-
száradni; MUgSz. 280. a száraz-t még a f. surgeda-v&\ azonosítja) f 
nehéz (nehéz, acc. neheze-t) gravis, ponderosus (MUgSz. 395.). De 
föltetsző az igaz, száraz-ban az a-nak állandó volta, mely régibb 
hosszú a-ra utal, úgy mint van is e a nehéz (nehézj-ben. Számba 
véve, hogy a magyarban a d: z-változás külömben rendesen a 2-dik 
szótag elején fordul elé (pl. ház, víz, kéz [háza, vize, keze] stb.), 
alkalmasabbnak látszik az igaza, száraza, neheze (illetőleg igaza, 
száraza, neheze) tőket úgy magyaráznunk, hogy a z-t előző részben 
valamelyik nom. verb. képzés rejlik, melyhez a •* mint nominális 
végképző hozzájárult. Mint ilyen ez jóformán nem egyéb mint a 
kopasz-béli sz, vagyis az ugorság szerte divó dim. -ks vógképzőnek 
egyik változata (v. ö. hogy borzad- mellett van s = i-vel borzas 
hirsutus, úgy mint szárad- mellett száraz). 

33. §. Deverbalis nóvszóképzők: Vegyes (ige+névszó-) képzők. 

Az egyes ugor nyelvekben még olyan nom. verbale-képzők 
is találhatók, a melyeknek utórészük az illető nyelvben külömben. 
is használt egyszerű (vagy végképzővel megtoldott) nom. verbale-
képzővel egyezőnek mutatkozik, míg előrészüket a deverbalis ige
képzők közt találjuk meg. Ilyen vegyes képzőbokor, melynek elő
része is akár megint lehet eredete szerint képzőbokor (melyet csak 
az egyes nyelv szóképzési analógiája veszi egységes képzőnek) — 
úgy keletkezik, hogy az egyszerű alapige mellett a származott ige 
történetesen elavulván, ez utóbbinak valamely nom. verbale alakja 
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marad meg, mely azután az alapigével áll szemben. Példája ennek 
lehet a mai magy. lepedő, melynek a lep- ige mellett • dó,-dő látszik 
a képzőjének, pedig tudva van, hogy közvetetten igéje a régibb 
nyelvben rendes divatú frequ. leped- ige. Nem egyszer az ilyen 
vegyes képzők tartottak fönn az egyes nyelvben a külömben nem 
nagyon divatos deverbalis igeképzőt (pl. a finn -mukse a mom. -m 
képzőt, az észt -ngu a frequ. -ng = m. -g képzőt), a miket jobbadán 
már fent az igeképzés szakaszának illető helyein fejtegettünk; de 
néha egy-egy nomen verbale-képző is jórészt csak ilyen kapcso
latban maradt meg (pl. -m a magy. -l-m-ben, a hatalm-féle nom. 
verbalékban). 

A) Vegyes nom.verbale-képzők eredetileg f r e q u e n t a t i v 
értékű előképzővel : 

1. Frequ. -I képzővel: Magy. -L-m, illetőleg <al-m, el-m: 
hátaim (hatalom, HB. hotolm), feleim (•lém), szereim (-lém) stb.; 
lásd 4. §. és az -m nom. verb. képzőt 31. §. 

2. Frequ. -nd képzővel (5. §.): Finn -ndu (S. -Tito, -ntö), 
vagyis -nd + <u, o (29. §.): finnS. asunto habitatio (a.-paikka 
wohnort): asu- habitare | sovinto concordia, consensus (sopi- con-
venire, conciliari) | liikunto motus, das sich-bewegen (liikku) \ 
kaivanto fossa longior, aquaeductio (kaivá- fodere; megj. kaivo 
puteus fossus) | tutkinto exploratio, scrutatio (tutki-) | huudanto 
das rufen (huuta-; huuto ruf) | vedantö ós vető tractus, ductus 
(hengen vedantö: veid-) \ elanto, eldntö vita, vivendi modus, ali-
mentum (elo ; ela-) || egytagú igetők mellett rendesen <o, u he
lyett -wío-féle nom. actionis használatos: saanto das bekommen, 
captura, captum, fructus agri (saa-) \ puinto das dreschen (pui-) \ 
kaynt'ó itio, ambulatio (k.-paikka locus ambulandi) | syöntö das 
essen (syá-) \juonto das trinken (veden-j. wassertrinken: juo-) | 
luonto natura (luo- creare) | myyntö venditio (myy-); — finnE. 
kaevandu [nom. kaevand] graben, canal (ve'e k. wasserleitung) | 
löndu [m. lönd, g. lönu] natúr, beschaffenheit; — finnK. sovinto 
( = S. sovinto) | avando (S. avanto) apertúra (in glacie: avaa-). — 
Még -kse végképzővel, vagyis < o, u helyett < okse, ukse-val: 
finnS. kaivannokse fossum quid, fossa (v. kaivokse), E. kaevandus 
[g. -nduze]: ma'e-k. bergwerk \jáannökse [n. -nnös] reliquise, rudera 
(jaii- remanere) | syönnökse, syönnykse das essen (v. ö. syöntö) j 
E . vazindus ermüdung (viizi-, S. vásy-) \ peksandus gedroschenes 
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getreide, geschlagenes (peksa-) \ vajundus das niedersinken (páe-
va-v. sonnenuntergang: vaju-). 

-Ildi, -Jldehe, vagyis -nd + <i, ehe (30. §.): finnS. -nti 
váltakozik -wío-val, különösen az egytagú igetők mellett, pl. saanti 
(z= saanto : saa-) ; puinti, syönti, juonti; lyönti ictus, verberatio 
(lyö-) || E. kasvandi anwuchs, schössling (kasva-) = S. kasvantehe 
[n. -nnes] incrementum (arboris annuum) | painantehe [n. -nnes], 
K. painandehe [n. -nneh] locus depressus, vallis (paina-) \ valan-
tehe [n. -nne'] profusio (sanguinis, aquse: vala- fundere) | K. eliin-
dehe [n. -nneh] «elo, omaisuus» (elei-) \ sulandehe [n. -nneh] «auki 
sulanut kohta jáássá» (sula-, sulaa- liquescere). — J e g y z e t . 
A keleti fmnségben (K. Vp.) a finnS. -nti, -nto képzésnek a, á vég-
vocalissal való -nda, -ndd alak felei meg, mely egyszersmind igen 
közönséges használatú (jelesen gyakori a Kalevala nyelvében): 
K. ammunda das schiessen (ámha-), ecinda das suchen (ecci-, S. 
etsi-), ossanda das kaufen (osta-), neanda das sehen «nákeminen» 
(náge-), vidnddá&B ziehen,führen, «vetáminen» (vedd-), leikkoanda 
das schneiden, ernten (leikkoa-) \ Vp. andanda [n. andand] das 
gebén (anda-), sidonda das binden (sido-), püdanda das fangen 
(püda-) | stb. Ezen wáa-nak mivoltára egyszeriben világot vet a 
finnK.-ban eléforduló <ise képzős származékának -ndahize alakja 
(Genetz, Ven. Karj. 174. 1.), pl. leikkoandahize [n. -ndahine] etwas 
geschnittenes (schneid-wunde: «veitsen tai kirveen haava»), a 
melyben a közbevetett h még az nda képzőhez tartozónak látszik, 
miszerint -nda e h. -ndahe voltaképen az -ndehe (S. -ntehe) alak
nak teljes megfelelője. 

Zűrjén: <Öd (zürjP. Köt), több értékű nom. verbale-alak, 
mely amúgy (a jellemzően színezett vocalisával is) teljesen az -nd 
frequ. képző zürj. változatával egyező (5. §.); a róla elkopott tulaj
donképi nom. verb.-képző alkalmasint az ugor -j (-g) volt> úgy 
hogy legközelebbről előző alakúi <ödi vehető föl (30. §. söndi ; 
gór = votj. geri). Példák: giz"ód schrift (giz- schreiben); kortöd, 
P. kortöt bánd (kört-, körtal- binden; más képzővel kortas bánd); 
otsöd, P. otsöt hülfe (ots-: otsal- és otsöd- helfen); piköd, P. piköt 
stütze (pik- és piköd- stützen) | stb. — Votj. szabályosan megfe
lelő < et: juket teil, stück (jak- teilen), vandet stück, lappén 
(vand- abhauen), lipet dach (lip- decken), duret fessel (dur-
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schmieden: zu.YJ.dor-, dórod-), ustet klinke (ust- öffnen); 1. Wiede-
mann, Syrj. Gr. 32. §. 

Magy. -dculm, -delin- (<adalm,odalm) [acc. dalma-t, mai 
nom. -dalom] vagyis -dcd + m, pl. birodalom, veszedelem; 1. fent 5. §. 
és 31. §. 

3. Frequ. -sJc képzővel: Cseremisz -sas, vagyis -s frequ. 
(6. §. + <as ( = finn <,ukse, 29. §.); vele alakúi «nom. actionis», 
melynek jelentésében egyszersmind futurumra utalás is benne 
foglaltatik («nomen futuri» NyK. III, 431): tolsaé das kommen, 
ankunft (zu erwartende a.: tolsaslan kódos er Hess es bis zu [seiner] 
ankunft) | tolsasem kö sinza das kommende (was kommen wird) 
wer weiss es | poktesas das treiben (azam skal poktesas-gec nal 
nimm das kind vom kuh-treiben weg = von der stelle, wo man die 
kühe treiben wird) | kaesas das gehen [bevorstehendes, notwendi-
ges] (olas kaesasem ido ich habé in die stadt zu gehen, tkp. mein 
gehen ist). Gyakran még a török eredetű -luk képzővel, főleg mint 
nom. agendi: kinilsasluk auferstehung, tolsasluk ankuft (meg: der 
kommen soll: t. uno ein kommen sollender gast); rusasluk caeden-
dus (r. pu zu hackendes holz); estesasluk zu machendes (e. mo ulo 
zu machen was gibt es; e. ter ein zu machender schlitten): NyK. 
III, 427. 

4. Frequ. -Jig képzővel: finnE. -gu [n. -ng], nom. actio-
nis vagyis -ng + <u (29. §.); pl. touzengu [n. teuzeng] das auf-
steigen; palangu brand, das brennen: lásd fent a 8. §.-ban.— 
A finnS.-ben, szintén ritkán eléforduló : -nko, -nkö, -kko, pl. etsinko 
v. etsinko, v. etsikko das suchen. 

Zürj. <Ög (<eg) nom. actionis képzője = frequ. -g, mely 
után a tképi nom. verb. képző csak úgy kopott el, mint a hasonló 
zürj. <öcZ-ben: polög furcht (pol-J, sólseg spucke (sölé-). Ugyanez 
van alapúi az <igön, igön végű gerundiumban, a melynek meg 
mása a zürjP. <ikö, és a votj. -ku,-ki (<iku) gerundium-alak: 
lásd fent a 8. §.-ban. 

B) Vegyes nom. verbale-képzők, m o m e n t á n ( i n t e n s i v ) 
értékű előképzővel: 

1. Mom. -rvb képzővel: Finn -mwkse, -mükse, vagyis 
-m (10. §.) + <ukse (29. §.), rendszerint «egyszeri cselekvésre* 
vonatkozó «nomen actionis» képzője: finnS. lankeamukse [n. -mus] 
fali (lapsus, casus, delictum: syntiin l. sündenfall, bűnbe esés; — 
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ellenben «das fallen» lankeaminen): lankea- fallen | kysymykse 
[n. - mys] frege, qusestio, kérdés (nem : das fragen, kérdezés): kysy- \ 
suostumukse consensus, einwilligung: suostu- einwilligen | sattu-
mukie begebenheit, zufálligkeit: sattu- accidere | vdsymykse ermü-
dung, anomukse bitte, aikomukse absicht, kokemukse- erfahrung 
(koké- tentare), ylös-nousemukse auferstehung, kantamukse onus 
(kanta- portare) stb. — fínnE. -mus (gen. -muze, tő : -mukse, 
-mutse, -muse), pl. küzimus forderung, juhtumus zufállige begeben
heit (juhtu- evenire), vázimus ermüdung, tegemus tun, verrichtung, 
tundmus gefühl, empfindung | stb. 1. Wied., Gr. 208. 1.; — K. -mm 
(tö: -mukse): ussalmus (meg: ussalmo) versprechen: ussalda- j 
keánnalmüs biegung: keánnáldii- \ küsümüs frage. 

Cseremisz: -más, «nomen actionis» képzője (-m + <Cas = 
finn -m -f- <ukse, Y.ö.jolas,jolaks = i.jalukse, fent §. 18.): cserS. 
cocmas geburt (coc- nasci), sörmas Ígéret, lekmas: kece- l. sonnen-
aufgang (lekt- egredi: kece lektes sol oritur); secmas: kece-s. son-
nenuntergang (siné-, sec- considere); kustomas tanz; kolmas tod, 
halál; jumuldomas gebét, preces (jumuld- beten, preces facere). 
Lásd:NyK. 111,429. 

Magy. -más, -més (-m + <ás 30. §.), néhány ónom. actio-
nis v. actii)-ban: áldomás benedictio, epulas sacrificiales, merci-
potus (áld-) | hallomás auditio (hallomásból von hörensagen): 
hall- | látomás anblick (l. tanúja augenzeuge; szem-látomást augen-
scheinlicb, zusehends) | ezek analógiájára újabb keltűek: vallomás 
gestándniss, tudomás kenntniss, kunde (tudomásomra ; tudomásovi 
van róla); állomás station | Pázm. kéremés petitum, obsecratio 
(k. szerint precario); de Erdy cod.-ben így: kérelmés : kér- rogare, 
petére. — Az -m-nek ezekben változatlanul megmaradtára nézve, 
számba vehetők az ugyancsak mom. -m képzővel való futam-, 
folyam-, félem- igetők, meg az m (n) előtt o-val valók: alkom-
(alkony-), terem-, gyohon-, köszön- fent 10. §. — De megvan az 
m: v-íéle szokott változással -más helyett -vds is, ilyen í-ragos 
gerundiumokban (-vast, v. ö. szem-látomást): folyvást continuo, 
incessanter (foly- fluere), bízvást confidenter MA. | futvást laufend, 
lépvést schreitend, schrittweise, nézvést = nézve. 

Magy. -rviány, -meny és -vány, -vény (-m, -v + 
<.ány, 30. §.) «nom. acti» : tudomány das wissen, wissenschaft 
(tud-) ; gyűjtemény sammlung (das gesammelte), sütemény gebáck, 
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adomány gabe, schenkung; vetemény satum (legumen : veteményes 
kert gemüsegarten); tétemény actio, factum (jó-t. benefactum: tév-, 
tét- §.11. végén); szőtemény gewebe (szöv-, szöt- §. 11.); — kele
vény ulcus, tuber, tumor (máskép kelés : kel-) ; irtovány, ortovány, 
orotvány (v. irtás, orotás) rodung, rodland; oltovány gepfropfter 
stamm, pfropfreis (o.-ág); tanítvány discipulus (tanít- docere, 
instruere) | megj.: jövevény advena, peregrinus (jöv-) ; szökevény 
profugus, desertor. — J e g y z e t . Aligha ide való eleven nvivus, 
vividus, vegetus» e h. *elevén. Azt sejtem, hogy ebben az eleve e h. 
eleme -m képzős nom. actionis (v. ö. finn eláma), a melyhez adj. 
poss. értékkel hozzájárult -n = vog. oszt. -n, -n, miszerint eleve-n 
tkp. «élettel biró». A Dugonicsnál eléfordulo elevente adverbium 
(=• elevenen: elevente elragad az 'ördög Nyőr V, 460.) nagyon em
lékeztet a NyK. XVIII, 160. ismertetett vog. lilin-tajl-ra, (eleven-te 
e h. -tél). 

Vogul: -mel, -mii (-m •+• -l = ug. -d, 32. §.) «nomen 
acti» : varmel gescháft, sache, flfcjio (vár-, voar- tun, machen) | 
saumil geflecht (scig- flechten) | kuotmil bug, gelenk (kuot- sich bie-
gen) | juntmil (L. juotmel) die naht (juont-, junt- náhen) | L. soart-
mel saum (soart- sáumen, einsáumen) | sqatmel gebét (sát, sqat-
zaubern, besprechen, beten). — V. ö. osztB. sümil kerbe, ein-
schnitt (MügSz. 270.); — v. ö. finn tyrmea (türmeda) rigidus 
<ib. 249.). 

Magy. -val, -vei (-v = ug. -m, 10. §. + -Z = ug. -d, 32. §. ; 
egészben = vog. -mel) «nom. actionis», mely alapúi szolgál a 
-ván, -vén-íéle módhatározó gerundiumnak, tekintve hogy ennek 
mainap a népnyelvben divó -va, -ve kopott végű alakja Dunántúl 
még -VObl, -vel-nek hangzik (rakval, rákkal = rakva, kérvel: kérve) 
fi hogy ennek alapján a teljesebb -ván alak hajdani *-valon-höl 
alkalmasan megmagyarázható. 

2. Mom. -t képzővel (11. §.): Magy. -ték és -tok, -tök, -ték 
(-t + <ék 30. §.): érték valor, facultates (ér- pertingere, valere; 
v. ö. ért- «intelligere» [tkp. assequi, se. mente, MUgSz. 796.) | 
mérték mensura (mér- metiri) || birtok possessio, potestas (bír- ver-
mögen, beberrschen, besitzen). — J e g y z e t . Nem ide való étek, 
étök «cibus» (év- edere), melynek nincs állandó vocalisa a k előtt: 
acc. étke-t, adj. étke-s. 

Magy. -t, illetőleg <at, et (néha <ot), végvocalissal: -to, 



298 UGOR ALAKTAN, I . 

-tö, (-té), régibben -tu, -tü (vagyis -t + <u = ug. -b, 29. §.) = 
rendes használatú «nom. actionis, nom. acti» : járat gang, reise 
(adj. járatos: jár- ambulare, incedere) | kelet aufgang (nap-k. son-
nenaufgang: kel-) \ nyugat, nyugot (nap-ny. sonnenuntergang, 
nincs nyugta er hat keine ruhe : nyűg- quiescere : nyugosz-, nyug
tat-) | bánat tristitia, dolor (bán- schmerzlich empfinden, bereuen) | 
élet vita (összevonva élt: mind-éltig perpetuo [per totam vitám] ; 
éltes grandaevus) | gondolat gedanke (gondol-), cselekédet actum opus, 
factum | stb. || összébb vont alakkal: ét das essen, it das trinken 
(évet, ivat h.; se éte se ita er mag nicht essen noch trinken): év-, iv- \ 
vét sumtio (húsvét sumtio carnis, pascha: vév-) \ lét existentia (jelen
lét prsesentia: lév-) \ hit v. hüt fides, jusjurandum (adj. hitös, hites 
fidelis,juratus; meg: hitves,hitvös: h.-társ conjux):hiv-eredére.— 
Megjegyzendők még, a képzőnek eredetibb alakjára nézve, az imént 
fölhozott hitves (hit-ve-s = hit-ö-s) szón kivűl: -tus e h. -íos-féle 
adj. alakok az Érdy cod.-ben, pl. csodálatus, választatus; meg a 
HBeszédből; kínzotu (pucul kinzotviatwl: olv. kínzotujátúl), intetii 
(urdung intetvinec: olv. intetvínek), ildetü (ildelvitvl: olv. ildet-
vítiíl). — Hogy az < a í képzőalaknak, legalább a példáknak bizo
nyos részében, hosszú volt a vocalisa (<át), miszerint a szint
ilyen mom. igeképzéshez csatlakozik (bocsát- mellett: sirat-, vezet-, 
szeret- 11. §.), bizonyítják még egyes példák a régibb nyelvből és 
a mai népnyelvből: fuját (hó/uját = fúvat Ny. III, 183. X, 475) | 
szakadat (szántónak neve: Ny. II, 45. I, 427.) || Sándor-cod. szer
zet (zerzeetös), nemzet (nemzeeth), jelönét (yelöneet). 

Zürjén-votják -t, nomen actionis képzője, mely a zürjénben 
sem lágyul <i-vé ( = mom. -t + lekopott nom. verbale-kópző, v. ö. 
fent A. alatt: zürj. <öd, <ög): zürj. -tötf consecutiv ragos ge
rundium (-t-\-ög consec. rag, pl. ritöj estig, vaö$ vízig): kultö$ 
zum tode, bis zum tode (völi setön írod kultö$ lakott ott Heródes 
holtáig, bis H. starb): kid- sterben | kortöj bis zum bitten, vor 
dem b. (tijan kortö$ kérésiekig, kerestek előtt, bevor ihr bittet) ( 
oltös bis, od. vor dem lében: ol- \ jugditög bis od. bevor es hell 
wird: jugdi- | zürjP. cegtötf (vasötö jur c. er fáhrt bis zum kopf-bre-
chen, roHHTT> ,a;o cjiOMy TOJIOBH) : ceg- brechen | kotfitötf (k.juktavis 
er liess ihn trinken bis er berauscht wurde, részegedésig itatta): 
ko$i- sich berauschen | votög (me votög völi keröma bis ich kam 
[jöttömig] war es gemacht): vo- kommen || zürjP. -töfl instrumen-
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talis-raggal való gerundium: muntön (mun- gehen), öltön (ol- lében, 
wohnen), pukaltön (pukal- sitzen): pl. pukaltönam sunali indem ich 
sass [ülvérn, f. istuessani] schlummerte ich. — Votj. -toz — 
zürj. - íö j ; minitoz (mon m. solange v. wáhrend ich gehe [mente
mig, a míg megyek]: min- \ potitoéadi bis ihr hinausgeht: pot- \ 
piritoz als dass er eingehe [tkp. bemenésig]: pir-. *) 

3. Mom. -k képzővel (13. §.): FinnE. -ku, -ki (e h. -kii), 
«nom. actionis» (-k-{-<u 29. §.): mineku [n. minek] dergang: 
mine- \ paneku das setzen, legén, pane- \ löki schlag: Vö- | stb. Lásd 
fent 13. §. elején. 

Magy. -k, vógvocalissal -ko, -kö, -ke (-k-\-<o, e h. <ó, ú 
29. §.; v. ö. finnE. -ku) : titko [n. titolt] secretum : *tit- (vog. tujt-) \ 
szitko e h. szidko [n. szitok] maledictum: szid- \ átok, sík, nyak, 
burok, lék: fent 13. §. magy. szakasz: a) | vétek (acc. vétke-t) erra-
tum, peccatum, delictum: vét- | étek, étök (acc. étke-t) cibus, esca, 
ferculum: év-, mom. í-vel *ét- vagy akár az eléforduló caus. ét-. — 
Lehet, hogy inkább idevaló ez i s : birtok (birtoko-t), tekintve hogy 
nincs meg a *birték változat, úgy mint szándok mellett szándék. 

34. §. Deverbalis névszóképzők: Még hátralevő néhány 
képző, mely egyik-másik ugor nyelvben rendes használatú. 

1. Magy. -tt, az igető végvocalisával <ott, Ött v. étt (ösz-
szevont alakban -t) «nomen acti» (nom. prseteriti, activ és passiv 
értelemmel): halott mortuus, todter, leiche [n. plur. halottak; adj. 
halottas, pl. h. ház leichenhaus, trauerhaus]; holt id., todt, leblos 
(h. test cadaver, h. szén todte kohle): hal- móri J maradott, maradt 
geblieben: marad- || adott datus (meg: «dedit», tkp. «qui dedit», 
f. «antanut», mint ind. perfectum egy. 3. szem.) | mondott dictus 
(dixit) | szedött, szedett collectus (collegit), gyűjtött collectus | ivott 
(itt-am): iv- bibére | evett, évött (étt-em): év- edere \jött gekom-
men: jöv- \ járt gegangen (j. út), vert geschlagen | stb. Az össze
vont alak gyakran egybevág az <aí-féle nom. verb. rövidebb alak
jával : holt mortuus és holt e h. holat (ebben: holtig, holtomig) \ 

*) Wiedemann, Syrj. Gr. 124. §. «Das permische adverb 
[-tön / sieht aus wie der instrum. eines nomens auf -ű, von wel-
chem das folgende adverb f-tög] der terminativ sein könnte.» 
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ment gegangen és menet, ment (mentében) stb. De külömbözik pl. 
étt (évéit) és ét (e h. évet). — A -tt előtt való vocalisnak mélyebb 
színezete o (ö), mely hajdan épen u volt (HBeszéd: odút) az egész 
<oíí-ban lappangó v consonans elemre utal, s így e képzőt leg-
alkalmasabban ugyanazon alkotó részekből magyarázhatjuk, me
lyek a mordvinE. -vt (-ft) szintén nom. prasteriti képzőben még 
világosan szembetűnnek: -v (= ug. -b) nom. verb. képző -f- t 
nominális végképző (lásd fent 29. §.-ban a mordvin szakaszt): pl. 
halott ilyen előző alakokból: *halovo-t, halov-t (v. ö. mordE. éu-
dov-t). A HB.-beli tiluvt ma tilott-n&k hangzanék (igéje: til- prohi-
bere, v. ö. tiiód, tilalm), s a képzőnek elemeit teljesebben őrizte 
meg, habár ezt nem is tiluvt (tiluft) -nak, hanem tilüt-nak kellene 
olvasnunk. — A i-re mint végkópzőre nézve, v. ö. sötét (fent 30. §.). 

2. Vogul -ne, -ricL rendes «nom. agentis» és egyszersmind 
«nom. actionis» (néha futurumra, illetőleg még végbe nem ment 
cselekvésre utalással): vogB. dlne tödtend, auf der jagd fangend 
(vit-kul dlne kum wasserfisch-fangender mann) | gnsne habend, be-
sitzend (aj qúsne kum töchter habender mann) | tend kar etwas 
zum essen (evő holmi, enni való) | djnd trinkend (djnd vit wasser 
zum trinken, ivó víz) | kualne weggehend (kualne nomt absicht zum 
weggehen, elmenő szándék) | uosne (uosneni elipoalt vor meinem 
sterben, bevor ich sterbe, uosnem jujpoalt nach meinem tode : 
wenn ich gestorben sein werde) \ mdsnd (m. uldm zeug zum an-
ziehen, kleidung) | stb. — vogK. kujne, kujnd Ahl. liegend (k. ma 
ort zum liegen, láger, bett) | yanctaytne lernend, lernen (%. ma ort 
zum lernen, schule) | tene yar ( = B. ténd kar) \ yolne sterbend, 
sterben (y. as das sterben, Ahl. kolnd-ds) j masne, Ahl. masnd klei
dung | novne, Ahl. nound (ma-n. erdbeben, terrae motus) | stb. — 
E képzőnek vocalisa sokkal ritkábban maradt el (pl. vogB. ten-djn 
pora zeit zum essen-trinken) mint a -p nom. verb. képzőnek vég-
vocalisa, mely csak kivételesen mutatkozik (fent 29. §.). Az e sze
rint jelentős -e, -a-ben pedig fölismerhető a -j nom. verb. képzőnek 
vogul <á alakja (30. §., pl. kajtd, kq,la); előrészében, az -w-ben 
meg azután igeképzőt kell látnunk: vagyis-na vegyes ige+név-
szóképző. Az -n mint igeképző lehet bár a mom. -m-nek változata, 
tekintve hogy mom. értékű -n, a közönségesen divó -m mellett, 
legalább az osztjákban, kimutatható. 

3. Finn -nud, -Jlüd (S. -nut, -nyt, tő : -nehe e h. -nuhé, 
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-nyhe, finnE. -nud) «nomen prseteritii) (activ értelemmel): S. anta
nut qui dedit (ölen antanut dedi, ich bin gegeben-habend), eldnyt 
qui vixit, kuollut (kuolnut) gestorben, mennyt gegangen (mene-) \ 
stb. — A -nuhe-íéle képzőtő, a -nud nominativus-alak mellett, 
nyilván -nude-böl vált (valamint pl. az <uhe, nom. <ud, ut dimi-
nutiv képző is a finnVp.-ben még az <ude tőalakot megőrizte: 
vedud, gen. veduden). Számba véve, hogy a nomen praet. passivi-
nek is fölmerül a hasonló vége -uhe (-u'e), rövidítve -vd (finnE. 
-tud fent 29. §.; Déli Pohjanmaa-ban: pl. otettu'e-n, pl. se sanoo 
otettu'en heinia = ettá on otettu heiniá Suomi IX, 283), alkalmas
nak látszik a -nuhe (-nude), rövidítve -nud képzőnek < ude, ud 
részét ugyanazon elemekkel alakultnak vennünk (<u nom. verb. 
+<£ végképző, v. ö. mord. -v-t, 29. §.); az -n előrész pedig a mom. 
-m igeképzőnek a finnben úgyis szokott változatának (10. §.) ma
gyarázható. E szerint a -nuhe (-nude), -nud szakasztott olyan 
vegyes ige-fnévszóképzö mint a finn -mukse, csakhogy más vég
képzővel. 

A cseremisz-ben is van -7b képzővel «nomen prasteritio (activ 
értelemmel), mely egyszersmind létigével szerkesztett prseteritum 
ragozásban szerepel (tolón-am e h. tolon-ulam «veni», úgy mint a 
finnben ölen antanut «dedi»): pl. cserS. kün érett, maturus (kü-
maturescere, coqui) | Un geworden, lett (li- werden) | tolón gekom-
men, jött (toló-) \ pokten (pokto- treiben) | cocon natus (coc-) \ 
pückün (pück- schneiden) | kuskon gewachsen, kosken trocken ge
worden, mién hin gegangen | nalen (nal- nehmen) | stb. — cserM.-
ben -n és <.en végű ez alak: jün f. .juonut' (jü- trinken), son hin-
gelangt (so-: f. sanut) j Un geworden (li-) \ tolen gekommen, 
sacen geboren, silen gelaufen, isten fecit | stb. Azt látjuk, hogy az 
-n képző közvetetlenül az igetöhöz járul (kün, jün, ion), a melynek 
a cserS.-ben előző mélyebb színezetű vocalis után is a hasonló 
tővég-vocalis megmarad (tolón, cocon, kuskon, pückün) ; az e mel
lett cserS.-ben mutatkozó <en-nek (pokten e h. pokton, kosken) az 
<?-je nem tartható jelentősnek, mert igen rövid és hangsúlytalan 
(v. ö. Eeg. tólon-am és toln-am). A mien-ben is tkp. mie- az igető 
( = f. mene-). így bátran fölvehető, hogy a cser. -n nom. prset. 
képző csakugyan a finn -wwö?-hoz csatlakozik, s ezzel eredetibb tel
jesebb alakja még jobban egyezett, habár talán a -d végképző 
nélkül is. Lásd még: NyK. IV, 77. 1. 

t 
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Érdekes, hogy a harmadik déli-ugor nyelvben, a mordvin
ban is akad még nyoma egy n-es nom. praeteriti-nek. Az ujabban 
megjelent mordE. népnyelvi textusokban (Skazki és Pésni) talál
ható egy -7b képzővel való «nom. acti» (transitiv igéktől passiv 
értelemmel) ilyen példákban: pekstan verschlossen, (p. kardso im 
verschlossenen stalle : peksta-J | cukan, skan gestampft (ska-), tar-
gaií gezogen (targa-), kandon getragen, gebracht (kando-), kádon 
verlassen (k. kudosom in meinem verlassenen hause), sajen genom-
men (s. pola ehefrau, [annak rendé szerint] elvett feleség, hites f.), 
videú gesát (viden éurozo vetett gabonája) : lásd NyK. XIX, 129. 
Az -rí-nek jésitett voltára nézve, a végéről lekopott nom. verb.-
képző alkalmasint -j (30. §.) volt, s előző alakúi -ni vehető föl. 

4. Mordvin: E. -z «nomen praeteriti» (activi, passivi), pl. 
kuloé gestorben, halott (kulo-J, jomaz verloren, veszett (joma-J, 
promoz versammelt (promo-, puromo- sich versammeln), sodoé 
gebunden, ligatus (sodo-J, kenerez reif, érett (kenere-), videz 
das gesáte, die saat, seredez der kranke (n. agentis: serede-
aegrotare), iredez betrunken (irede- sich berauschen) | stb. E nő
mén verb. egyszersmind mint gerundium használatos, pl. uso-
doé anfangend (indem er anfangt v. anfing), kezdve; maraz ten 
dies hörend [verwunderten sie sich], slaz nardaz gewaschen und 
abgetrocknet habend (BbiMbiBiun H BbiTepmn). A mordM.-ban a 
megfelelő alak -z (Ahlqvistnál z, de a-végű igéktől < ajz = Eeg. 
meg Máté-ford. <.az) : madiz fekve, im Hegen (m. luvi fekve olvas), 
avardez weinend, sírva, laskiz laufend (l. tus elment futva, elfutott), 
morajz v. moraz singend, dalolva. Megjegyzendő, hogy ezen nomen 
verb. az s végű prset. egy. 3. szem. alaktól abban is külömbözik, 
hogy az igetőnek bár rövid végvocalisát el nem ejti, pl. mordE. 
nejez sehend v. gesehen habend: nejé er sah; tejevez sich machend, 
sich verwandelt habend, oŐpaTHBimicb: tejévé er verwandelte sich; 
peverez peveré széthullva széthullott; tujez elmenvén és tué elment. 
Ebből azt lehet sejteni, hogy a -i-nek olyan teljesebb alakja volt, 
mely az illető végvocalis kiesését megakasztotta. Az Ahlqvist-féle 
<.ajz nyomán azt vélhetjük, hogy a mord. -z e h. -j-z a finn -jasa 
(<iasa, most <iaha [nom. <ias] 30. §.) végképzős nom. verb. 
alaknak felel meg, pl. kuloz e h. kulojz, kulojozo. Számba lehet 
venni, hogy pl. mordE. seredéi (segrotus) ellenében mordM. saradij 
áll, azaz -;' nom. verb. képzővel való, de megtoldatlan alak. 
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35. §. Deverbalis névszóképzők: Tagadólagos nomen verbale. 

A m. Katlan, etlen-íé\e tagadólagos nomen verbale (több
nyire nom. agentis és nom. acti) az ugor nyelvek egy részében 
egészen világos denominalis képzéssel alakúi, az illető nyelvben 
szokott caritiv (fosztó) képzővel, mely valamely kész nom. verbale-
hoz (rendesen nom. actionis-hoz) mint alapszóhoz még hozzájárul. 
Ilyenek: 

Finn : S. -mattoma, -máttömá [n. -maton, -matön v. -matoin, 
-matöin], a -ttoma rendes adj. caritivum-képzövel: pl. tuntemattoma 
((ungekánnt, ismeretlen» és «nicht kennend, nem ismerő» (hullu 
huolensa puhuupi huolen tuntemattomalle bolond beszélli a gondját 
annak a ki a gondot nem ismeri): tuntema n. aetionis «das ken
nem | tietámattöma unwissend, nicht wissend, tudatlan | kuolemat-
toma unsterblich: kuolema das sterben, tod | jarjestamáttöma unge-
ordnet: -ma das ordnen | stb. — Innen, mint kölcsönvétel, a 
lappF.-ban : -mattom (míg a külömben használt cárit, képző -tabme, 
-tiime) pl. dovddamáttom unkenntlich (dovdda-) \ lokkamattom un-
záhlbar (lokka-) \ jabmemattom unsterblich (jabme-). 

Votják: <.ontem (<.antem) és -mtem, -mta (v. ö. <Con és -m 
nom. verb. 29. 31. §. és cárit, -tem): pl. hulontem unsterblich 
(kul-; kulon tod) | luontem unmöglich, lehetetlen (tkp. létlen; lu~: 
v. Ö. luono möglich) | jarantem unlieb, untauglich (jaral-: jarano 
angenehm, lieb) || kilimtem nicht hörender (kilimtemjos a nem hal
lók : kii-) | luemta nicht geworden, das nicht-werden (lu-) j vor-
memtd unbezwingbar, megbírhatatlan (v. nupiet m. teher) (vormi-) \ 
vozmamtii unerwartet (v. nunalá nem várt napon : voémal-), oskemtá 
nicht geglaubt, nicht glaubend, unglaube (osk-) j stb. 

De már csak félig világos a magy. <Latlan, étlen végű tagad, 
nomen verb. képzése (tudatlan unwissend: tud-, ismeretlen unbe-
kannt: ismer-, véletlen unverhofft: vél-, váratlan unerwartet: vár-, 
mondhatatlan unságlich: mondhat- sagen können, stb.), a mennyi
ben névszók mellett is van <aíZaw-féle cárit. adj. alak (pl. lábat
lan: láb, fejetlen kopflosr/ej^). Hogy mindazonáltal nem maga az 
igető, hanem kész nomen verbale szolgál a caritiv képzésnek ala
púi, mutatják még párhuzamos állítólagos adj.possessoris alakok: 
ismeretlen mellett: ismeretes bekannt, járatlan unbewandert: jára
tos, állhatatlan unbestándig : állhatatos. Ezek szerint az igetőhöz 
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járuló <Catlan ebből való: <Cat-tlan, at-talan, pl. ismeretlen = 
ismeret-telen «ismeret nélkül való». V. ö. votj. luonten unroöglich 
f« Z wore-talán») és luono möglich («luon-08»). — Megjegyzendő étlen 
jejunuB, itlan sitiens (nicht gegessen, nicht getrunken habend) mel
lett a nom. verb. ét, it (se éte se ita). 

Néha azomban még határozottabban látszik a tagadólagos 
nomen verbale csakis a caritiv képzővel egyenesen az igetötől ala-
kultnak : 

Zürj. kertöm csinálatlan, ungemacht (ker- machen; •tőm 
rendes adj. cárit, képző), poztöm unmöglich (poz- möglich sein), 
miskitöm ungewaschen, mosatlan, kastöm és kuslitöm nicht erlö-
schend (kus-, frequ. kusil- erlöschen), poltöm furchtlos (pol-
fürchten). 

Cserem. S. koldomo surdus (non audiens: kol- audire; -domo, 
-dömö, -deme, v. -tomo, -teme rendes cárit, képző) | küdömö unreif, 
éretlen (kii- érni, reifen) | temdene unersáttlich (tem- impleri, 
satiari) | voZaldomo impudens, nem szégyenlő (vo£l-, voáol- pudore 
affici) | joraltedeme non amatus (joralt-, jorat- amare) | küldömó 
incommodus, kelletlen, nem kellő (kül-: kiiles kell, opust est); — 
cserM. mustema mosatlan, ungewaschen (musk-, mosk- lavare) | 
keltema kelletlen | pudurgedema unzerbrochen (pudurg- frangi) | stb. 

Vogul: tétal hungrig, étlen (te- enni; -tol rendes cárit, képző) \ 
ajtai durstig, itlan (aj- inni) | lautal ungesagt, unbefohlen (lau-
sagen); — vogK. tajtal untauglich, nem érő, semmire kellő (taj-
wert sein) | lovttal, louttal ungewaschen, mosatlan (lovt- mosni) | 
tetal hungrig, étlen | agttal ungláubig, hitetlen (agt- glauben). 

Osztják: B. lela v. lelli hungrig, étlen (Ahl. lélla, lélli) : lé-
(lev-, lév- enni; -la rendes cárit, képző : veila erőtlen, imila nőtlen). 

Nehezen lehet hinni, hogy ezekben, első alakuláskor, a csupa 
igető szolgált alapúi mint nom. verbale a caritiv végképzés előtt. 
Nyilván ezeket is kell, úgy mint a m. <aíZan-féléket, elenyészett 
nom. verb. képzés fölvételével magyaráznunk, csakhogy e képző
nek melyik voltát nem lehet már biztosan eldönteni. A zürj. ker-
töm-ben lehet bár az amúgyis eléforduló -t képző (33. §.): kertöm 
e h. kert-töm, miskitöm tkp. miékit-töm ; a cser. koldomo megfelel
het bár egy finn külo-toma-nsik. 

Különös alakú tagadólagos nom. verbale, melyben a caritiv 
képző rész sem válik ki tisztán, van a lappS.-ben : porrok (Hal. 
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porolik) jejunus, étlen (porro- enni) | takkak (tahkohk Malá) unge-
macht (takke-J j korrok (korrohk) ungenáht (korro-) | odek wach, 
non dormiens (ode-J; lásd Halász, Svéd-lp. nyelvt. (NyK. XVI, 82). 
Ez alak némi megfejtésére vezet a porohkehta alak, melyet Halász 
a Lule-lappmarki nyelvből poröhk mellett közöl (NyK. XIX. Svéd
lapp nyelv, I.) «étlen» és «étlenűl» jelentéssel. Ebben fölismerszik 
a lappF. -kattai rendes használatú tagadólagos gerundium (pl. 
borakdttai «ohne zu essen», de mint névszó is : borrakdttai-vuotta 
étlenség, jejunium); mellette a tagad. nom. agentis-alak rendesen 
-s képzővel: -kdttes (pl. borakdttes jejunus). Látni való, hogy a 
caritiv functio tkp. a -Mai- (IpS. -htá)-m jut, mely a poröhk-félék-
ben már egészen elkopott. A -kattai, -kdttes-nek előrészében pedig 
fölismerhető bár a -j, -g (finn Kehe, ege) nom.. verb. képzőnek fent 
30. §. kimutatott lapp változata. E szerint pl. a lappF. dovdakdttai, 
dovdakdttes «ungekannt, ungefühlto szónak, nem tekintve a cárit, 
képzőnek némi eltérését, megfelelne a finnS.-ben tunteettoma e h. 
tuntehettoma (tundegetoma). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. m 



Az «Ugor A l a k t a n w I. füzetében (Nyelvt. Közi. XVIII, 
161—319., 456—471.11.) megmaradt s a j t ó h i b ák : 

I. füz. (NyK. XVIII.) 
ar ) 31 (191) 801 5 al.: 
« 59 (219) H 8 « 
« 62 (222) « 4 « 
« 73 (233) (( 12 « 
« 74 (234) « 16 i 
« 92 (252) « 3 föl. 
« 95 (255) « 15 al.: 

« 97 (257) « 9 « 

« 101 (261) « 11 föl. 
« 102 (263) (l 3 « 
1 104 (264) « 7al.: 
« 105 (265) « 9 föl. 
« 105 (265) « 12 « 
(( 127 (287) « 15 « 
« 137 (297) « 11 « 
« 146 (306) (( 18 « 
(( 153 (313) (1 12 « 
« 154 (314) « lál.: 
(( 156 (316) 1 18 « 
<( 156 (316) « 12 « 
« 157 (317) (1 9 föl. 
« 157 (317) « 14 « 
« 168 (464) « 10(4)al 
<( 168 — « 5al.: 

« 174 « 11 föl. 
« 174 (471) « 3al.: 

tán | helyett igy kell: | tdu 
tdnrüut- || tanránt-
katsatha- || katsahta-
-kst (-k-st) || -kst (-ks-t) 
ndn luun || nán luun 
votj. -kat || vog. -kat 
momentán (v. intransitiv) || momentán 

(v. intensiv) 
a mellyel h változik || a mellyel h vál

takozik 
(= nd) való || (— nd)-ve\ való 
sich anziehen || sich ausziehen 
csuv. esket- || caus. eskel-
servés || sérvés 
mutat meg || mutat még 
zürj. tujd- «weg, || zürj. tuj «weg, 
cserE. omo || cserS. omo 
votj. sokito-mi- || votj. sökito-mi-
keméngéd-ik || keményéd-ik 
bokornak || bokor 
(nalge, nalges) \\ (nalge, nalges) 
acc. vak-ot || acc. vako-t 
veknál- || veknal-
zinös stinken || zinös stinkend 
jelenleg || jelenség 
ad-hat gehen können || ad-hat- gebén 

können 
fluere, oíferere || fluere, effluere 
tőkhöz || tők közül 



A MANDSÜ NYELV ALAKTANA 
RÖVID VÁZLATBAN. 

Nem sokból áll a mandsu nyelvnek alakrendszere, mely vala
mennyi altáji nyelvek közt e tekintetben határozottan a legszegé
nyebb. Gazdagabbak már legközelebbi rokonai, a tunguz dialektu
sok, — a melyek boldogabb állapota méltán azon kérdést keltir 

hogy nem volt-e régibben a mandsunak valamivel több a gramma
tikai kincsből ? S ez valóban nem lehetetlen. Elég más nyelvekben 
is tapasztaltatott a gramm, alakok fogyása: pl. az indogermán 
családnak germán csoportjában leginkább az angol nyelvben; szint-
így valamennyi román nyelvben; az ugor nyelvek közt a finn 
nyelvnek észt dialektusa már nem él a birtokos személyragokkal, 
stb. Ezen valamennyire szegényes, leginkább a szóképzésben ki
váló, alakrendszernek imitt rövid vázlatban bemutatásával főleg 
az a czélunk, hogy majd egyéb azon csoportbeli nyelvet, t. i. több 
rendbeli tunguz dialectust ismertetve a mandsu nyelv tényeire 
könnyebben hivatkozhassunk. Amúgy pedig e kis nyelvtanocska 
a mandsu tanulmányba, ha ugyan valakinek fiatal nyelvészeink 
közül arra kedve kerekednék, első bevezetőül szolgálhat. Mint 
ilyent ajánlhatom még L. Adam-nak takaros «Grammaire de la 
langue Mandchou»-ját 1873., melynek egy elemzett mandsu textus 
is tanulságos járulékát teszi. Vázlatomban ezt föl is használtam, 
valamint egy másik «Grammaire Mandchoue»-t, mely 1885. az 
Actes de la Société philologique (XIV. köt.)-ben jelent meg (szer
zője nincs megnevezve). Említenem kell még Kaulen-nek szintén 
rövidre foglalt könyvét: -<Linguse Mandshuricse Institutiones» 
1856. (némi olvasmánnyal); meg a szótárakat: H. C. von der 
Gabelentz «Mandschu-deutsches Wörterbuch» 1864. (a «Ssesu, 
Suking, SikingD kiadása mellett), mely a múlt századbeli Amyot-

20* 



308 BUDENZ JÓZSEF. 

félét (Dictionnaire tartare-mantchou francois 1789) sokban javí
totta és bővítette; — Zacharov Iván «MaHLMaíypcKO-pyccKÍö CJIO-

Bapb (Mandsu-orosz szótár)», melynek kidolgozásában a szerző, 
a többrendbeli sinai-mandsu szótári munkálatokon kivűl saját sok
évi gyakorlati tanulmányának is jó hasznát vette. 

1. §. Egyszerű n y e l v h a n g o k : 
Vocalisok : a, e, i, o, u. 
Consonansok: k, g, y,j, fi \ c, c, g, 5, s \ t, d, s, n \ p, b, f, 

v, m | r, l. 
J e g y z e t . A vocalisok közé nincs fölvéve az ti mellett még 

egy külön ó, melynek saját jegye van ugyan a mandsu írásban, 
de a mely most már it-nak hangzik, mint egyéb u is. Kaulen, Ga-
belentz, Adam e hangnak, a mandsu íráshoz ragaszkodva, ő-féle 
átírásával élnek; Zacharov, ki bevezetésében a tényleges ejtésről 
is szól, más w-tól meg nem külömbözteti; Amyot az «alphabet 
mandchou»-ban «o long»-nak mondja ugyan, de a mandsu szók 
átírásában n.égis u-t használ (pl. «akou» = akit «non»). — Hosszú
nak eléfordul ö (mds. írásban 00, másképen mint az <>); előző rövid 
i-vel diphthongusok: ia, ie, io, iu (= ija, ije, ijo, iju a mds. írás
ban és az említett átírásokban: pl.nialma [szinte njahna] «ember»: 
Gab. niyalma ; tielin [tjelin / bizonyos «nyil»: G. tiyelin). — A v 
voltaképen bilabiális spiránsnak (w) látszik, mert Amyot pl. a va 
szótagot owa-val írta át. — Az n, mds. írásban ng, eléfordul szó 
közepén és végén: nianga (írva: mangga) «erős», sonko nyom, 
tenneku (Zách. tenneku) hordószék, van herczeg, tan csarnok, gin 
strázsa. 

2. §. Megvan az mandsuban a altáji vocalisatiónak ismeretes 
eredeti sajátsága, az ö n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s (vocalharmonie) 
— bár némi fogyatkozással; a mélyhanguak rendjében azomban 
még a labiális jellembeli assimilatiónak is van nyoma (úgy mint a 
burjátban, vagy a jakutban): t. i. abban, hogy 0 után következik 0, 
holott külömben a van. 

amba nagy: ambakan (dim.) eberi gyenge: eberiken 
labdu sok : labdakan seri ritka: seriken 
komso kevés: komsokon sektu okos : sektuken 
idim csúnya : idukan gulu egyszerű : guluken 
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ara- csinálni: araya (praet.) gene- menni: geneye 
olo- úszni: oloyo ile- nyalni: ileye 
ili- állani: iliya vési- fölmenni: vesike 
jabu- járni: jabuya gedu- rágni: geduye 
susu- pusztulni: susuya uhu- körülvenni: ukuye 
dalibu- záródni: dalibuya gelebu- ijeszteni: gelebuye 

aba vadászat: abala- vadászni e$en ú r : egele- uralkodni 
okto méreg: oktolo- mérgezni gebu név : gebide- nevezni 
morin ló : morila- lovagolni kundu tisztelet: kundule- tisztelni 
gosi%on bús: gosiyolo- búsulni sideyun retesz: sideyule- reteszelni 

Látni való, hogy az i és u egyaránt mély- és magashangú 
vocalisok mellett fér meg; de meg kell jegyezni, hogy a Gabl.-féle 
o-val egyező u csak mélyhangú szóban fordul elé: jA.gunin (gőnin) 
gondolat: guninga gondolkodó, okos; yulya- (yőlya-) rabolni, lopni : 
yulyana- rablásra indulni. Az i-vel vagy w-val való járulékok csak 
egy alakban vannak meg: pl. maktacun dicséret (makta-), isecun 
félelem (ise-J. Olyan tőszó, melynek csakis i vagy u a vocalisa, 
lehet akár mély- akár magashangú, pl. gili harag: gilida- hara
gudni, sifi- hajba tűzni: preet. sifiye; susu-: susuya ; uku- : ukuye ; 
az i—i-vel valók azomban rendszerint mélyhanguak, vagy egyazon 
tőnek váltakozik a mély- és magashangúsága, pl. igékben: siri-
nyomni: prset. siriya, prses. sirire. — Egyformán g-vel van a -me 
gerundium-alak (tunguz diall. -mi) pl. ara-: aramé, olo-me, jabume, 
geleme, gedume. 

3. §. N é v s z ó - k é p z é s : A) N é v s z ó t ó l n é v s z ó (nomen 
denominale). 

1. -kan (-kon), -ken képzővel, diminutiv értékűek: ambalan, 
komsokon, eberiken stb. (lásd 2. §-ban). Megjegyzendő, hogy az 
alapszónak záró n-je kiszorul: idu-kan (idun), bélieken (bélien 
bolond). 

2. -lián, -lien, diminutiv értékkel: soyokolian sárgás (soyo-
kon id., soyon sárga), ambakalian nagyocska (ambakan id., amba 
nagy), esemelian v. -lien kissé lejtős; nekelien vékony, gyenge; 
sayalian fekete (v. ö. sayayun sötét, sayara- feketedni). 

3. -si, diminutiv értékkel: agigesi kicsinyke (a$ige), amba-
kasi nagyocska (ambakan, v. ö. amba) ; bujakasi meg bu/jasi kicsiny, 
jelentéktelen (buja, bujakan). 
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4. -nga (-ngo), -nge «vmihez tartozót», vagy «vele bírót» 
jelentő képzés (nom. possessivum, n. possessoris): kölifiga szokás
beli, szokáshoz tartozó (köli), salunga szakálas (salu szakái); 
bodongo számító, okos (bodon számítás, bodo-J; bodoyongo id. 
(bodoyon számítás, szándék); kesinge kegyes (kési gunst, gnade); 
khnunga ellenséges (kimun ellenség) || kuringe és kűri tarka; batu-
rufiga és baturu bátor; sulfanga és sulfa nyugodt, csendes. — 
Ugyané képzésnek a genitivus-alak is (-*, illetőleg <.aj, ej stb.) 
lehet az alapja: nialmajnge emberi (nialma), böinge házi, házhoz 
való (bö), bejejnge magáé, proprius (beje test, személy, maga); 
sejnge (és senge) koros (se). 

5. -ta (-to), -te; -tu több esetben nom. possessoris értékű 
képzés: pl. sangata lyukas, lyukasztott (meg: sangatanga id.: 
sanga lyuk); gangata nagytermetű ember (gangan erős) || sajfatu 
négyéves ló (sajfa vejye zápfog); sucutu kétéves csikó (sucun vejye 
előfog); mejretu váll (vállrésze a pánczélnak: mejren váll); turgatu 
sovány ember (turga sovány); giratu csontos, erős csontú, gira-
tunga id. (giran csont, girangi id.); bekitu és beki erős, egészséges. 

6. -si a «vmivel foglalkozót* jelentő képzés: segesi fuvaros, 
szekeres (segen szekér); bityesi írnok, titkár (bitye könyv, irat); bej-
desi itélő bíró (bejden törvényes vizsgálat, bejde- vizsgálni, vallatni); 
kumusi muzsikus, tánczos (kumun muzsika); selgiesi hirdető, ki
kiáltó (selgien hirdetés); oktosi orvos (okto méreg, orvosság). 

7. -ci a sorszámnevek képzője: emuci első (emu egy; vagy 
pedig ugui első : ugu fej); guveci második (guve két; v. pedig gaj, 
gajci második, következő); ilaci harmadik (ilan), 4. dujci (dujn 
négy), 5. sungaci, 6. ninguci (ningun); 7. nadaci, nadanci (nadan); 
8. gakuci (gakun) ; 9. ujuci (ujun) ; 10. guvanci; 11. guvan-emuci ; 
1.5. tofoyoci (tofoyon) ; 20. orici (orin) ; 30. gusici (gusin) ; 40. de-
yici (deyi) ; 50. susajci; 60. ninguci ; 70. nadanguci; 80. gakun-
guci; 90. ujunguci ; 100. tanguci (tangu). 

B) I g é t ő l n é v s z ó (nomen verbale). 
1. -n, gyakori képzés, rendesen «nom. actionis» értékkel: 

gunin gondolat, vélemény (guni- [gőni-J gondolni, vélni); kicen 
igyekvés, szorgalom (kice- igyekezni); sabdan csepegés (sabda-) ; 
jabun járat, cselekvés (jabu-); daban áthágás (daba-); dorolon 
szertartás (dorolo- szeriben eljárni, tisztelni); dujbulen hasonlat, 
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példa (dujbule- hasonlítani); taciyian tanítás, oktatás(taci- tanulni, 
taciyia- tanítani); stb. — Ehhez csatlakozik -bun, melynek elő
része -bu tkp. igeképző (caus., pass.): pl. dalibun rejtett, rejtek hely 
(dali- takarni, borítani; dalibu- verdeckt sein); icebun elcsábítás 
(icebu- csábítani). 

2. -cun, többnyire unom. actionis»: sartacun késedelem, fönn-
akadás (sarta- késni); basucun gunyolás, csufolás (basu-); buyiecun 
gyanakodás (buyie-) ; korsocun bosszankodás, harag (korsó- hara
gudni); elecun megelégedés, jóllakás; ereéun remény (ere- remény
leni, várni). 

3. -cuka, -cuke: sejecuke utálatos (seje- utálni, gyűlölni, seje-
éun utálat); bancuka lusta, restelő (ba- restelkedni); bujecuke kívá
natos, szeretni való (bűje- kívánni, bujecun kívánás); senguvecuke 
félelmes (senguve- félni, senguvecu- félelemben lenni, senguvecun 
félelem; tkp. -n képzővel, -cu képzős igétől); ubiacuka gyűlöletes 
(ubia-, ubiacun). 

4. -fun «nom. agentis (instrumenti)» : yadufun sarló (yadu-
aratni); igifun fésű (igi- szőni; fésülni); sektefun párna (sekte-
kiteríteni); — galafun hosszú élet (v. ö. galan életidő; fala-
pihenni). 

5. -yun (részint = -yőn): buruyun sötét, takart (buru- söté
títeni, takarni); subuyxin (-yőn) józan, kijózanodott (subu- józa
nodni) ; sereyun fölérzett, éber (sere- érezni, észrevenni); kubsuyun 
fölfútt, kövér (v. ö. kubsure- fölfuvódni). 

6. -syun (-syőn): pl. somisyun rejtett, rejtőzött (somi- rejtőzni); 
igisyun szőrmentében való, alkalmazkodó, engedelmes, tkp. fésűit: 
igi- fésülni); aibisyun dagadt, daganat (aibi- dagadni); sibusyun 
elrekedt,zárult(si-; sibu- záródni); saniasyun széthúzott,kiterjesz
tett (sania- széthúzódni, nyújtódni). 

7. -sun, -su: pl. yuvaliasun egyezés, egyetértés (yuvalia- egyet
érteni) ; umiesun öv (v. ö. umiele- övedzeni) || ongosu feledékeny 
(ongo- felejteni); ulyisu értelmes (ulyi- érteni); gelssu félénk ( k e 
félni) ; efiesu jól emlékező (ege- emlékezni, észbevenni). 

8. -ku (részint == -kő) többnyire «nom. agentis (instru
menti))) értékkel: sariku (-kő) fejsze, balta (sári- vágni); siseku 
szita (sise- szitálni); kemneku mérték (kemne-), oboku (-kő) mosdó 
edény (obo- mosni); etuku ruha (etu- induere); anaku (-kő) kulcs 
(toló : ana-) ; bederceku visszahúzódó, tartózkodó (bederce-) ; sajku 
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(-kő) harapás, falat (saj- harapni); soktoku részeges (sokto- része
gedni); biluku hízelgő (bilu- czirogatni); teku ülés, ülőhely, lakás 
(te- ülni, lakni). 

9. -ra (-ro), -re rendes használatú «nomen prsesentis», a még 
folyamatban levő (végbe nem ment) cselekvés értelmével; casus-
ragokkal gerundiumok alapjául szolgál; további denominalis kép
zés (-nge) járulhat hozzá. Alakjára nézve megjegyzendő, hogy -i, -u 
végű igéhez mindig -re járul. Pl. ila- virágozni: ilara virágzó, -zás 
(ilara erin virágzó idő = virágzás ideje) | te- ülni, lakni: tere bö 
lakó (lakni való) ház | jabu- járni, cselekedni: jabure-de mafiga 
cselekvésnek (-re) nehéz | ássa- mozogni: assara jaka mozgó tár
gyak | mute- posse: műtere quod potest [esse], lehető | gabsa-
nyerni, ufara- veszteni: jabsara ufarára bajta nyerő vesztő ügy 
(z= nyeréssel és vesztéssel való ügy) | bude- halni: budere vejle 
haló (meghalni való = halálos) bűn |j akda- hinni: akdarange 
hit, hivés | anabu- hátrálni, engedni: anaburenge az engedő 
(a ki enged) | bangi- nasci; vivere: nialma bangirenge az ember 
élete. — Néhány igének csak képzővel való származékától alakúi 
a -ra-féle nomen: bi- esse: bisire; o- fieri (praet. oyo) : ojoro; §e~ 
enni: jetere ,- gi- jönni: gidere. 

10. -ya (-yo), -ye, meg bizonyos igéktől -ka (-ko) -ke képző
vel alakúi a rendes használatú «nomen praeteritio, befejezett 
(végbement) cselekvés értelmével: ara- : araya, olo-: oloyo stb. 
(lásd 2. §.) | adana- társulni, kísérni: adanaka • vési- fölmenni : 
vesike ; tuye- esni: tuyeke ; fosó- ragyogni, fosoko | stb. || nambu-
megfogódni: nambuya ba hely a hol megfogódott \funceye buda 
megmaradt rizs; toktoyo köli megállapodott szokás; forgón geneye 
mangi a kor elmente (elmúlta) utáD ; erin isingiya-de az idő eljötté
ben (mikor eljött); bö jadayan oyo-de a ház szegény lett-ben (mikor 
sz. lett). || -nge végképzővel: j i - ; $iyenge a jött (a ki jött); yesebu-: 
yesebuyenge a mi elhatároztatott, sors. 

J e g y z e t . A -me végű igealak, noha elvétve jelző gyanánt 
fordul elé, mégis csak gerundiumnak vehető, melynek nem kell 
szükségképen nom. verbale-tővel egyeznie, bár egy ilyen volt is 
benne alapúi. A -ra és ya-fé\e nom. verb.-tól abban is külömbözik, 
hogy nem fogad el casusragot v. postpositiót. A sira- «vkire követ
kezni)) igétől sirame tkp. «következvén, mint jelző ((következő, má-
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sodik (secundus)» pl. sirame ama második atya, mostoha-atya, 
•s. sargan második feleség. 

4. §. T ö b b e s - s z á m . 
A többes-számot a névszón a mandsu nyelv nagyon csekély 

mértékben jelöli meg. A melléknévi névszón mint állítmányszón 
sem tétetik ki a többes szám; a főnevek közül jobbadán csak a 
rokonsági vagy rangbéli viszonyban álló személyeket jelentőkön 
fejezhető ki a többes-szám képző által; ezenkívül meg a szó ismét
lése vagy külömbféle segédszók szolgálnak szükség esetén a szám 
megértetésére. 

Többes-képzők: a) -sa, -se, si; b) -ta, -te; c) -ri. 
a) antaya vendég: átitatása \ amban hatósági ember, tiszt

viselő : ambasa \ sajti (jó, szép, kitűnő): sajsa kiváló nagyérdemű 
emberek, bölcsek | enduri szellem, halott lelke: endurisa \ urun 
meny : urusa \ yafan mandarin: yafasa \ yan khán, császár : yansa \ 
sakda senex: sakdasa \ sadun vőnek v. menynek atyja (cBaTb): 
sadusa \ sabi tanítvány : sabisa \faksi művész, mester : faksisa | van 
herczeg, fejedelem: vansa || age bátya, herczeg: agese \ agu bátya, 
agnse \ gége néne, asszony : gegese \ gncu barát, társ : gucuse \ mérgen 
bölcs ember: mérgese | $uj fiú: $u$e \ sefu tanító, mester: sefuse \\ 
aya szolga: ayasi \ omoló unoka: omosi | yaya férfi: yayasi \ yeye 
nő, asszony : yeyesi | yogiyon vő : yogiyosi. — Idevaló még néhány 
névmásnak többes-képzése : ere ez, tere az (rövidebb tő : e, te) : 
több. ese ezek, tese azok | az egyik «mi (nos)» jelentésű szem. név
más : muse. 

b) ayun (ayőii) bátya: ayuta \ ama atya: amata | amu nagy-
néne (nagybátyjának neje): amuta \ da nemzetségfeje : data || eme 
anya: emete \ esyen kisebbik nagybátya atyának öccse): esyete | 
e$en ú r : e$ete \ efu nagyobbik sógor (nénének férje): efute \ oke 
kisebbik nagynéne (atya öccsének neje): okete \ uyume (= oke) : 
uyumete \ ge sógor (férjnek bátyja): gete \ deo öcs: deote. 

c) mafa nagyatya: mafari \ mama nagyanya: mamari. 
Megjegyzendő a személynévmások (bi én, si te, i ő) egészen 

különváló többes-képzése: be mi, suve [sue] ti, ce ők. 
Segédszók: geren (g. nialma sok ember: az emberek) | turnén 

(tíz ezer, nagyszám: t. gurun az összes tartományok) | sej (yan sej 
a császárok) | tome (gurgu t. minden állat: az állatok) | gemu (jada-
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yun g. minden szegény, a szegények) | gergi rend, osztály (gurgu j . 
az állatok) | urse emberek, nép, pl. böi urse háznép (ya$i urse a 
barátok, asiyan urse a fiatalok, ifjak). 

5. §. C a s u s r a g o k és p o s t p o s i t i ó k . 
Eendes használatú rövid casusrag a mandsuban van 4, ille

tőleg 5, ha az -i ragot kétféle külön értékéhez képest (genitivus, 
instructivus) kettőnek vesszük. E szerint a rendes névszórago
zásnak a ragtalan nominativussal együtt hat casusalakja van: 

1. Nominativus. 
2. Genitivus: ragja -i, mely a névszónak végvocalisával 

diphthongust képez (abka ég: abkai = abkaj, bitye könyv: bityei 
= bityej ; ere hic: erej hujus; biraj anya fluvii ostium, nialmaj ho-
minis); oforo orr (oforoi sanga orrlyuk); loyo kard (loyoi yomyon 
kardhüvely); ilengu nyelv (ilengui) ; bö ház (böi urse háznép), mö 
fa (möi yoton fa-város, fa-fallal kerített v.); yoton vár, város (yo-
toni da várnagy, város parancsnoka); alin hegy (alini dube hegy
csúcs); — i-végű szóról a gen. i-ragja el is maradhat (singeri 
egér: singerii guldun egérlyuk; dobori éj : dobori dulin éjközép, 
éjfél). — n végű (néhány kevés, sinai eredetű) szóhoz gen. ragul, 
~i helyett -ni járul: vafí fejedelem : vanni; in tábor: inni). 

3. Instructivus: ragja szintén -i, úgy mint a genitivusé; pl. 
gála kéz: galai [galajj (galai dambi kézzel érint, hozzá fog, legt 
hand an) ; doyo mész: doyoi (d. sayambi mésszel tapaszt falat); 
loyo kard (loyoi sariya karddal levágta); fetye láb (fetyei fesyelembi 
lábbal rúg; ama atya (amai gusibumbi a patre amatur); teye leült 
(teyei fíembi ülve [leültén] eszik). 

4. Accusativus: ragja -be, melynek vocalisa nem illeszkedik : 
nialma-be az embert (pl. vaya megölte); bitye-be levelet (b. arambi 
levelet ír); o$oro-be létet ( = azt hogy lesz : pl. enduri o$oro-be 
^rembi reményű hogy szellem lesz). 

5. Locativus és lativus (dativus): ragja -de, változatlan voca-
lissal; pl. bö-de házban, gugun-de az úton; agara-de esőben (mi
dőn eső esik: aga- pluere); erin-de időben (tere erinde ez időben); 
ba-de helyben (tere ba-de e helyen); irgen-de egén aku a népben 
nincs úr ( = népnek nincs ura); — bö-de házba (böde dosimbi házba 
bemegyen; bö-de genembi haza megyén); amade atyánaü (buye 
adta); alin-de hegyre (tafambi fölmenni); gucuse-de a barátoknak 
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(nure henere bort hozni). — Némileg különös e casus használata 
«kapni, venni, kérni»-féle igék mellett, holott ablativusi határozót 
várnánk: ama-de emu morin-be baya az atyjától (tkp. atyánál) egy 
lovat kapott; nialma-de bajrenge mástól (embertől, tkp. embernél) 
kérni. 

6. Ablativus: ragja -ci; pl. morin-ci lótól, lóról (m. tuyeye 
a lóról leesett); bira-ci a folyótól (jővén); iö-ci házból (kijönni); 
ama-ci ámha atyánál nagyobb (tkp. atyától nagy); geren-ci ámha 
mindnyájánál (valamennyinél) nagyobb (tkp.-től nagy). 

Paradigmák: gála kéz, muke víz, morin ló, gucuse barátok. 

Nom. 
gen. 
instr. 
acc. 
loc. lat. 
abl.' 

gála muke morin gucuse 
galai mukei monni gucusei 
galai mukei morini gucusei 
gala-he muke-be morin-be gacuse-be 
gala-de muke-de morin-de gucuse-de 
gala-ci mvke-ci morin-ci gucuse-ci 

A rendes ragozástól, a casusokban alapúi levő teljesebb tők
nél fogva, némileg eltér a n é v m á s o k ragozása. 

1. Személynévmások: bi én: be mi | si te : suve ti J t ö : őe ők. 

Nom. bi én be mi si te suve ti i ő ce ők 
gen. inst. mini meni sini suveni %ni ceni 
acc. mimbe membe simbe suvembe imbe cemhe 
loc. lat. mindé mende sinde suvende inde cende 
ablat . mmci menci sinci suvenci ina cenci 

Van még egy másik «mí» muse, melyben a szóló és megszó
lított személyek együtt véve értendők; ragozása rendes: musei, 
musebe stb. 

2. Mutató névmások: ere ez, tere az; több. ese, tese. 

Nom. ere, tere több. ese, tese 
gen. erei, terei v. ereni, tereni esei, tesei 
acc. erébe, terébe esebe, tesebe 
loc. lat. eredé, teredé v. ede, tede esede, tesede 
ablat. ereci, tereci eseci, teseci 

3. A kérdő névmások: ve ki, ja mely, aj mi közül csak az aj 
ragozása tünteti föl az ajn tőt ezekben: ajmhe, ajnci (v. ajbe, ajci). 
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Ritkább használatuak a következő ragok : 
-*/, lativ értékkel, ezekben : amasi hátra, vissza, éjszaknak 

(pl. amasi bumbi vissza ad, ereci a. ettől hátrafelé, ezután, jövőben ; 
v. ö. amargi hátulsó rész, éjszak) | julesi előre (amasi julesi hátra 
előre, oda és vissza; v. ö. julergi előoldal, előtte való tér) | casi 
oda, túlra (c. aku ebsi aku se oda se ide; v. ö. cargi szemközt levő, 
túlsó oldal) | ebsi ide, idáig, eddig (alkalmasint ebből: e-ba-si 
e helyre | dosi be, bele (d. gosimbi behúzni, magába szívni; v. ö. 
dorgi belső, belsőség) | tidesi ki, kifelé (t. genembi kimegy, pl. ház
ból udvarra, városból vidékre: tule külső, t. nialma kül-ember, 
idegen | absi hova, hogyan, mennyire (e h. aj-ba-si mi helyre; v. ö. 
ebsi) \jabsi (absi-jabsi; ja kérdő névmás). 

-la, -le szintén lativ értékkel: amala hátra, ezután (v. ö. 
amasi) j ebele ide, erre, idáig (v. ö. ebsi),- fejűé lejebb, alsóbb he
lyen (v. ö. fejergi alsó, lejebb való). 

-ri lativ (prolativ) értékkel; jideri előtte el (v. ö. julesi),• — 
a -de locativus-lativus raghoz csatlakozva: -déri: pl. ederi ide, 
tederi oda (ederi tederi jabumbi ide-oda jár, kószál, csavarog), dor-
gideri belsőleg, rejtve, titkon (dorgi belső tér); sidenderi között át, 
által, keresztül (s. singebumbi átszivárog). 

•tála, -tele, consecutiv értékkel: jamji-tala estig; duben-tele 
végig; ere-tele, er-tele eddig, mostanig (ere ez); te-tele addig, akko-
rig; — egyszersmind consecutiv értékű gerundium ragja: isitala 
érkeztig, eljöttig (ere erin-de i. ez időhez érkeztig = ez ideig; isi
érkezni); mo'/o-tolo végbemenésig, végig (moyo- végződni); funce-
tele maradásig (úgy hogy megmarad = fölösen, bőven); buce-tele 
(v. buce-tei) holtig, haláláig, halálra (buce- halni); gi-tele jöttig 
(ama 5. míg az atya jött [alia%a várakozott]); — sakdan-tala öreg
ségig (öregedésig: sakda-). 

-ta, -te raggal alakúi distributiv határozó: emte (e h. emu-te) 
egyenként, egy-egy; ilata (ilan-ta) hármanként, három-három; stb* 

A mandsuban p o s t p o s i t i ó k ú l (névutók) szolgálnak ré
szint viszonyragos névszók, részint csupa névszótők is, a melyek
ről a casusrag elmaradt vagy elkopott; mint ilyenek többnyire a 
viszonyított névszó genitivusával (-%) vannak szerkesztve. Néhány 
(-me, -tála, -ngala ragos) gerundium is szerepel névutóúl, az ige
fogalomnak megfelelő casusalakot követve. 
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ningu (tető, fölszín): ningude «-rajt, -ra» (u$ui ?i. a fejen, az 
élén; alini n. tafaya a hegyre fölment). 

siden (köz, közép): sidende «között, közepén* (emu inengi s. 
egy nap közben, napon által). 

dalba (oldal): dalbade «nál, mellett*). 
dulin (közép): dulinde «közepett, közepénw. 
$aka (tárgy; köz): $akade [vkivel] szemben, előtt, -nál; -ért, 

miatt (segenci ebure 5. szekérről leszállásért = mert leszállt). 
turgun (ok, alkalom): turgunde okáért, -ért, miatt (ayun giye 

t. a bátya jöttéért = azért hogy jött, mivelhogy jött). 
fun: funde ((helyett» (vki h.). 
sonko (nyom, vestigium): sonkoi «nyomában, szerint)). 
ciya (kívánat, akarat): ciyai «szerint, -hoz képestw (gunini c. 

gondolathoz képest, a mint gondolja). 
don/i (belsőség: *do- ergi) «ben» (agai d. az esőben);—dor-

gici «-ből»; — dolo «-ben» (yefeli dolo a kebelben, Hfayani d. a 
sárban bent. 

dergi (fölső rész: de-ergi) : dergici «-ról le». 
cargi (túlsó rész) «előtt» (yesei c. parancsolat [kiadása] előtt). 

fegergi (alsó rész) «alatt» ; —fe$ile «alatt» (siyinif. eszterha 
alatt). 

$ulergi (előtér) «előtt» ; — tfuleri «előtt» (dere 3. színe, 
arcza előtt). 

emgi (e h. emu-ergi) «-vel együtt». 
tule (külső; kunt) «-n kivűl». 
ojlo (fölszín) «fölszínére» (mukei ojlo dekdeye víz színére 

•emelkedett). 
angala a-n fölül, helyett, -nál [inkább]» (tere a. azon fölül; 

bajta sangara a. az ügy elvégzése helyett [a helyett hogy...]). 
adali (hasonló) «-képen, -ként» ; — gese id. 
sasa «-vel együtt» ; — nisiyai n-vel együtt, -stúl». 
yanci (közel) «-hoz közel, -nál». 
$alin (ok, szándék) «-ért, okáért, végett» (terej 5. gisureye 

ő érte [érdekében] szólt); — yaran id. 
baru «-hoz, -nek» (yan b. gisureye a khánhoz, -nak szólt). 
dari «-onként (minden . . .ben) : bia-dari hónaponként (min

den h.-ban), inengi-dari naponként (mindennap); ^iye-dari mind 
annyiszor hogy jött. 
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mányi «után»: (buceye m. halál u tán; miután meghalt). 
dayame (tkp. követve: daya-) ((következtében, -ért, miatt*> 

(tere buceye-be d. mert ő meghalt). 
gogime «daczára» (cira-be takara g. az arczot ismerés daczára 

= mindamellett hogy ismeri, noha ismeri). 
neneme (tkp. megelőzve: néne-) «előtt (előbb mint)». 
isitala (tkp. «érkeztéig*) «-ig» (-de i.J. 
otolo (tkp. «lótig»: o-, ombi) «-ig» (oyo otolo addig hogy meg

lett, megtörtént). 
ongolo (tkp. «lét előtt» : o-, ombi) «előtt» (gidere o. jövés 

előtt == mielőtt jön v. jött). 

6. §. Még megjegyzendő i g e h a t á r o z ó k (adverbiumok). 
1. Aj kérdő névmástól: ajde «hol, hogyan»; — ajci «miért; 

hogyanw; — ajbade, ajbide «hol» (mi helyen : ba hely); így is : aha 
«hol»; — ajbaci, ajbici «honnanD; absi «hogyan, mennyire»; — 
ajni «hogyan» : — ajnu «miért»; — adarame (e h. ajdarame, 
mintegy «mizve») «miképen, hogyan»; — atangi «mikor». \\ ja 
kérdő névmás: jade «miben, hol»; —jabade «hol»; —jabaci 
«honnan» || e (ere) mutató névmás: ede «itt, így»; — eci «így, 
igen, ugyancsak*; — ereni «e szerint»; — esi «így hát, természete
sen*) ; — ebsi idáig, eddig; — ebele «ide, erre, idáig» ; — eri «ime, 
nemde» || te (tere) mutató névmás; te «most»; — tede «ott»; — 
tereci attól, azután (t. amasi azontúl, attól fogva; t. ebsi azóta); 
— teremi «a szerint»; — tejle «csak» || tu mut. névm.: tubade «ott, 
oda»>; — tubaci «onnan» (t. ubade isitala onnan idáig); — tuttu 
«úgy, akképen, azért» || u mut. névm.: ubade «itt, ide»; — ubaci 
«innen»; — ubaka «így» (ubaka tubaka így úgy; hol így hol úgy). 

2. aku (aköj «nem» (meg «nincsen») | ume «ne» (nom. 
praes.-vel: ume gelere ne félj: gele- ; ume uttu ogoro ne légyen így : 
o-mbi, ofíoro) \ umai (következő aku-val): «egyáltalában nem, se
hogy sem, semmitsem» (umai sarkú [e h. sara-aku] semmit sem 
tudok, u. ser aku [sere-akuj mit sem mondok | unde «még nem» 
(gidere unde még nem jő) | vaka «nem úgy, nem igaz» (inu vaka 
úgy van_e yagy nem?) | ?naka «aligha». 

3. talu (v. talude) «esetleg, véletlenül, talán» | ajkán, ajse* 
ajnci ((alkalmasint, jóformán, meglehet, úgylátszik» (giye ajse 
alkalmasint eljött) | ajmaka «alighanem, hihetőleg)) | dere «talán, 
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alkalmasint)) (mondat végén: ajse tuttu oyo dere alkalmasint 
úgy is lett). 

4. inu «igen, úgy, igazán» | jala «valóban, csakugyan*) 
fuyali «csakugyan, teljesen, tökéletesen, egyáltalában* | mene ((va
lóban, igazam) | umesi «igen, nagyon, szerfölött)); nokai id. | ele 
«igen, nagyon, inkább, leginkább*) | asuru «sokat, nagyon» ; fulu 
id. J dabali «rendkivül, szerfölött)) (v. ö. daba- átlépni); dembei id.; 
gaci id. | esike elég, eléggé || yeni, tani «keveset, egy kicsit*), ma-

5. A módhatározók névszóktól, leginkább -i raggal (fent 
314. 1.) alakúinak, pl. ani rendesen, szokás szerint (an szokás)^ 
ciyai szivesen, tetszés szerint (ciya kedv, kivánat); mangai erősen 
(manga); elyei lassan, csendesen (elve béke, csend). 

(Vége a III. füzetben következik.) 

VogK. -Ticí rag, e s s i v u s értékkel. — Első tekintetre meg
lepő, bogy a vogulban -na végű essivust találunk, mely a finn -nar 
-ná-féle essivusnak szakasztott másának tűnik fel. Ámde finn -na 
rag csak magashangú szóban van, s a-je nem más mint rövid 
végvocalis, míg a kondai vogul ilyen rövid végvocalisokat rend
szerint elejtette (pl. vog. kurum: f. kolme; vog. kul, yul: f. kala ; 
mán meny: f. minid; kai kéz: f. káté, kdsi, stb.). Ezért mégsem 
tarthatjuk a vog. -nd-t egyazonnak a f. -na, -wá-vel. 

A -na végű essivusnak a Popov-féle Máté- és Márk-fordítás
nak Ahlqvist-fóle recensiójában a következő példái találhatók: 
Mt. 24, 44: tonmos i nan tasná ólán; azért ti is készek (készen) 
legyetek; (tas «kész») | Mr. 3, 9 : istopi tdu kasil tasná öles 
visnuv kerep, hogy az ő számára kész legyen egy kisebb hajó | 
Mt. 12, 44: tonsiuvt latti: menam amk küálímne: i juv joythn, kon-
testá táváme tatlaná, listim i Val'ptam akkor azt mondja: megyek 
az én házamban; és bemenvén, találta az ü r e s e n , megtisztítva 
és ékesítve (tadel, «puszta» ; föltetsző, hogy *tadelná helyett 
tatlaná áll) |Mt. 23, 38: an, kuttiptaytinanane nan küálán tatlaná,. 
íme, a ti házatok nektek p u s z t á n hagyatik | Mt. 12, 25: i sokin 
us amne küál, táku note urtkatipkar, pusná at unli «és minden 
város vagy ház, a mely magában meghasonlik, elpusztul (szó sze
rint : e g é s z e n nera ül, azaz: nem marad e g é s z)» (pus egész) | 
Mt. 25, 36 : narná olsem ; és Mt. 25, 43 : olsem narná m e z t e 
l e n voltam (nar, meztelen) | Mt. 25, 38 : kun akii ton kojtel nagin 
uslou ... narná? épp úgy, mikor láttunk téged m e z t e l e n ü l ? | 
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Mt. 25, 44 : kun uslou man nagin . . . nar na? mikor láttunk téged 
m e z t e l e n e n ? | Mt. 5, 37 : os nultdn toko: t'e, te, torna, torna; 
tigil drina oles-ke, ton-kar asrajnel hanem esküdjetek így: igen, 
igen, nem, nem; ha ennél t ö b b van, az az ördögtől való (dri, 
«sok»). — Hasonló jelentéssel található iirine is : Mt. 5, 47 : mdn-
tim os lattina nayke nil'mincam nank jortetne, nar drine varind? 
és ha csak a ti barátaitoknak szóltok szeretettel, mit cselekesztek 
t ö b b e t (többül, fölösen: or. HTO ocoőeimaro ^jiaeTe mi külö
nöst tesztek)? | Mr. 7, 36: no narel drine tau tanán at altsdn, 
tóul kümin palimteset de minél i n k á b b ( t ö b b e t ) tiltotta meg 
nekik, annál inkább hirdették | Mt. 19, 20: visnd mondel am te 
dcetnel urkatsem i f j ú s á g o m t ó l fogva őrizkedtem ezektől a dol
goktól, (vis ((kicsiny» : visnd mondel tkp. ((kicsinyül, gyermekül 
óta»; hogy viszonyragos alakhoz postpositio vagy újabb casusrag 
járul, nem példátlan dolog az ugor nyelvekben. Az idézett hely 
értelme pedig szinte megköveteli, hogy a visna-t essivusnak tart
suk, mert -na denominalis (pl. diminutiv) képző nincs meg a 
vogK.-ban. — Megemlíthető még, hogy Mr. 9, 21 : visnel mondel 
áll, «gyermek[ség]től óta»; az ablativus itt kétszeresen van kife 
jezve, úgy mint Mt. 23, 39 : tigil mondel «ez időtől fogva» ; másutt 
azomban nominativus áll a mondel, mondel előtt: Mt. 24, 2 1 ; 25, 
34; Mr. 13, 19.) 

Az idézett helyeken kivűl még egy példáját találjuk a •na 
végű casusnak, hol az nem essivusi, hanem translativusi értékkel 
szerepel: Mt. 12, 25 : sokin najerlay, tdku note pali-urtkatip, tat-
lanü jimti minden ország, a mely magában meghasonlik, elpusz
tul (szó szerint: p u s z t á v á válik). Ez a példa egyszeriben föl is 
deríti, hogy micsoda voltaképen az essivus értékű -na casus. Az 
essivus ugyanis translativusból vagy általános lativusból is kelet
kezhetik, így a vogB. <ag vagy < ivégű translativus mint essivus 
is használatos: Mt. 25, 4 3 : olsem el-ma-kari, . . .; olsem namd, 
« ú t o n j á r ó voltam, . . . ; meztelen voltam» | Mt. 25, 44: kus 
uslou man nagin teyv n o rp i, amne vit' djuyv n o rp i, amne el-ma-
kari, amne namd, amne agmeltami'1 «mikor láttunk téged 
éhezni (szó szerint: enni a k a r ó n a k ) , vagy szomjazni (szó sze
rint : vizet inni a k a r ó n a k ) , vagy úton járni (^zó szerint: ú t o n-
j á r ó n a k ) , vagy meztelenen, vagy b e t e g e n ? » Ezek az idézetek 
azért is tanulságosak, mert látjuk, hogy a -na végű casus váltako
zik az <i végűvel. — V. ö. hogy a mordvinban a -ks rag, a mely 
pedig a finn translat. -Á-si-nek felel meg, egyaránt translativus és 
•essivus értékkel használatos. 

VASVERŐ EAJMUND. 
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