Rövid mongol nyelvtan.
A mongol nyelvnek mai dialektusai mellett (ú. m. a keletimongol: khalkha és csakhar, az északi: burját, meg a nyugati
mongol: kalmük, dzungari) fönnmaradt annak valamennyire
régibb alakja, az úgyn. «irodalmi mongol» nyelvben, a XIII. szá
zad óta, főképen a buddha-vallás terjedésével keletkezett keleti
mongol irodalmi nyelveben. Kégibbségének nyelvészeti értéke,
mint eleve is föltehető, a sokban teljesebb hangalakban mutat
kozik, meg abban, hogy még laza szószerkesztósei vannak, melyek
az újabb nyelvben egységes alakokká váltak (pl. így fejlődött csak
a mostani személyragozás). Minthogy nyelvtudományi szakirodal
munkban eddig csak egyik újabb mongol dialektus van ismertetve
(t. i. a burját nyelv Bálint Gábortól, Nyelvt. Közlem. XIII. köteté
ben), imitt megkísértem a régi (irodalmi) nyelv bemutatását egy
rövid nyelvtani vázlattal, mely jobbadán a Schmidt és Kowalewski-féle *) grammatikák alapján készült, meg néhány átírt nyelv
mutatvány s a hozzávaló szójegyzék közlésével, — elhárítva egy
szersmind a kezdő tanulmány főnehézséget: az alkalmatlan mon
gol írás olvasását.

*) I. J. Schmidt: Grammatik der mongolischen Sprache. St.-Petersburg. 1831. — KpaTKaa rpaMMaTHKa MOHroabCKaro KHimHaro a3HKa, cocTaBaeHHaa OcmioMTb KoBaaeBCKHMTb. (Az irodalmi mongol nyelv rövid grammatikája,
szerk. Kowalewski József) Kazán 1835. — Ugyancsak Kowalewskinek nagy
mongol szótárában is sok nyelvtani anyag található.
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1. .§. Nyelvhangok.
Vocalisok: a, e, i, o, ö, u, ü.
Consonansok: k, g, */, y, j , fi \ c, c, 3, 3, s \ t, d, s, n \ (p), b,
(v), m | r, l.
•J e g y z e t. Az 0 és u, a mongol írásban meg nem külömböztetett hangzók olvasására nézve, legalább a mennyiben azok az
első szótagon túl fordulnak elé, az irodalmi mongol nyelv ismer
tetői, Schmidt és Kowalewski, egymástól valamennyire eltérnek.
így pl. Schmidt a mélyhangú igék infinitivusi végzetét -^o-nak
olvassa, Kow. meg -yu-n&k (a magash. -kü-nék megfelelőleg); még
élesebb az eltérés ö és ü-t illetőleg, minthogy K. általában csak
ti-vel él, még az első szótagban is (pl. tilrü- születni, Sch. törő-;
kübegün fiú: köbegiin); -— de másrészt Schmidt, annál fogva, hogy
az ö ii-nek a mai mongolok ejtésében már egy kicsit meggyengült
a magashangusága (a miért pl. Castrén a burját mongol nyelv le
írásában ü helyett külön u jegygyei él), sokszor épen «-val ejti
magashangú szóknak bizonyos végzeteit, melyekben K. a minden
esetre régibb ü hangot még megtartotta (pl. töröltu születésű: K.
tiirültü; ögolerun szólt e h . -rün). S az ilyen határozott magashangú ü-nek régibb voltát tekintve, azt bátran elfogadjuk átírá
sunkban, sőt még ott is restituáljuk, hol a végzet (pl. rag) régibb
illeszkedésére biztos nyom még rá mutat: pl. a lativas-locativusi
-dur ragot magash. szó után -dür-nek olvassuk, mert kopott -da
alakjának megvan a -de társa, s a mai burjátban csakis ezen két
féle (-da, -de) rag-alak használatos.
A X és y gutt. spiranshangok csak mélyhangú szókban for
dulnak elé, mint kezdőhangzók és szóközepén vocalis előtt; ma
gash. szókban van k. g ; szóközepén consonans előtt meg szóvógén
mélyh. szóban is van k, mely ezenkívül ilyen szóban i előtt is
állhat. — Eredetileg azonos hangzók a c, 5 és c, 5,* az utóbbiak
mindig i (s néha u ü) előtt jelennek meg; hasonlóképen s és s. —
Labiális explosiva, jelesen mint kezdő hangzó, csak b; a p szó
közepén, assimilatiónál fogva : ab-ta-, ab-cu=apta-, apcu ; a v csak
idegen szókban.

18*
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2 . §. Az önhangzó-illeszkedés (vocal-harmonie) példái:
aya bátya: ayanar (több.)
yomsa kevés : yomsayan (dim.)
urtu hosszú: urtuyan
morin ló: moritaj, -tu lovas
dabusun só : dabusulayu sózni
ala- ölni: alayulyu öletni, alalcaegymást ölni, alaksan ölt
bari- fogni: barilya fogás
yurban három: yurbayula mind
a h., yurbadayar harmadik
dotora ben-, be; dotoyor bent,
belül
£öZa, yolada távol: yoladaki távoli.

degii öcs : degüner
jeke nagy : jekeken
sine ú j : sínekén
Üvgen szekér: tergetej, -tű
külüsün bér» külüsülekü bérelni
ire- jönni: iregülkü jövetiaij irelce
együtt jönni, ireksen jött
bici- írni: bicilge írás
dürben négy: dürbegüle mind a
négy, diirbedüger negyedik
degere fölé, -on fölül; degegür
rajta, fölszín
emüne előtt: emüneki, emi'medeki
előtt való, elül való.
* %
Mélyhangú szók vocalisai: a, o, u, i; magashangu szókban
állanak: e, ö (ü), ü, i; az illeszkedés tehát csak abban fogyatékos,
hogy az i-nek nincs mélyhangú párja, s így megfér a határozottan
mélyhanguakkal (a, o, u) is. Első szótagbeli i-vel a szó lehet
mély- vagy pedig magashangú: bidayu ostoba, bitegü .marok; sina
hegytető, sine ú j ; de i-vel való egytagú, vagy csak is i-vel való
többtagú szó általában magashangú: bici- írni (bi&kü), gimis gyü
mölcs: adj. p. gimistü ; §il év: adj. fiiltej ; ki-; inf. kikü csinálni.
Bitkán váltakozik (i után) egyazon tőnek mély- és magashangúsága:
pl. minu, cinu (a bi, ci «én, te» genitivusa) és minükej enyém, cinükej tiéd. — Megjegyzendő az illeszkedés beállása összevont szó
alakban: dotoraca e h. dotora-ece «bel-től == -ből». '
3. §.
Mint eredeti ikerönhangzók, melyeket a mongol írás is
megjelöl, fordulnak elé a szónak minden részében az i-végüek:
a
J> e)> °j> uj> öj, üj, pl. bajyu maradni, sejrek ritka, yojna után, bvj
van, üjle cselekedet; alayuj ölés, ireküj jövés, alabajölt, irebej jött,
'taj} -tej (adj. p. képző). Az u (o), ü-végűek ritkábban mutatkoz
nak, s jórészt csak elválasztó consonans, t. i. y, g kiestével kelet
keztek (au v. ao e h. ayu; eü e h. egii), valamint a hosszú voca-
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1 is ok is (pl. ü eh. uyu, ö : oyo), pl. yaodasun (yayodasun) fahéj,
hárs; $m és gegün tű ; keuket és hegüket gyermekek, jaunaj és jayw
naj miért; tör: toyor háló, törbi-: toyorbi- elkezdeni, cürya, cuyurya
lakat, düla-: dayula- dalolni, möyaj rossz, csúnya: vö. mayu rossz ;
düra-: duyura- utánozni, példát követni (vö. dayurja- id.) Ezekben
már az újabb mongol dialektusok sajátsága jelentkezik, melyek a
szóalaknak ilyetén összevonását nagy terjedelemben következete
sen végrehajtották (pl. ayola: kh. öla, burj. üla hegy; idegen :
kaim. idan-, l Bálint, NyK. XIII, 207.)
4. 8.
Szóvégi consonansok lehetnek: k, n, t, (d), s, n, b, m, r,
L Kowalewski a szóvégi explos. dentalist általában í-nek olvassa,
mig Schmidt több esetben azt cí-vel írja át (pl. mórit h. Sch. morid,
több. nom. morin-tól; -yat, -get gerundium vég: Sch. -yad, -ged) ;
csak az egy ed «jószág, vagyon» van K.-nél d-vel. Egyébiránt a
szóvégi t, valamint k is lágyulnak hozzájáruló vocalis előtt; K. sze
rint a k még l előtt is, pl. pariik: gen. garliyun, acc. ^arligi,
keüket gyermekek: acc. keukedi, üjlet- cselekedni: ger. üjledün, otmenni: odoksan, cak : cagla- meghatározni, mérni; kerek: keregleszükségelni.
5. §. Névszóképzés.
A) N é v s z ó t ó l n é v s z ó (nomen denominale).
1. -%an, -ken képzővel, diminutiv értékkel: yomsayan, jekeken,
urtuyan, síneken (1. 2. §.); sajn jó, szép: sajkán-, olan sok : olaján ;
keuken gyermek.
2. -sik «diminutiv» értékkel: jeke nagy: jekesik vmennyire
nagy; mayu rossz: mayusik; adali hasonló: adalisik,• bayaiik ke
véske.
3. -bei «dim.» ebben: sükebei kis fejsze (süke); — «vmire
való (takaró, tok)» : ketebei tűzkőzacskó (kete tűzkő); ulabci tapló
tartó (ula) ; geübci tűtartó (geü, gegü).
4. -bur, -bür, -bir «dim.» : ulayabur, ulabur, ulabir vöröses,
világos vörös (idayan) ; kükebür kékes (küké kék).
5. -btur-btür «dim.»: yarabtur feketés (yara), ulabtur vöröses,
kükebtür kékes; meg: yarabturyan, kükebtürken.
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6. -kein járul színjelentő szókhoz, a «nőstény»-állat jelzé
sére (vö. ülükein nőstény): pl. yarakcin «nigra» (y.inge fekete nős
tény teve; yara buyura fekete hím teve); cayakcin «alba» (cayan).
7. -tu, -tü és -taj, -tej (több. -tan, -ten) «nom. possessoris»
(«-os, es, v. -ú, -ű.») : sayaltu, sayaltaj szakálas (sayal) ; nidütü, -tej
szemes (yara n. fekete szemű), (nidün szem); amitu, -taj élettel
való, élő (amin) ; gereltü, -tej fényes, ragyogó (gerel fény).
8. -ki «nom. possessivum (loci)» ( = «-i, -beli»), hely- és időadverbiumokhoz járul, meg a -da (-ta) végű locativus-hoz: -daki,
•deki (-toki, -teki) ; szintígy -aj, -ej végű (rendesen nem használt)
genitivus-alakhoz: -ajki, -ejki. Pl. yolaki messzevaló, távoli (yola
távol), ojraki közelvaló, közeli (ojra); yamiyaki honnanvaló, hol
levő (yamiya hol), degereki fölső (degere föl), dumdaki középső
(dumda közép); edügeki mostani (edüge), m'idaki előbbi (urida) ;
endeki ittvaló, itteni; tendeki ottani (ende, tende) ; noyortaki tóban
levő, tóbeli (noyor tó); gerteki házbeli, házi; küldeki lábonlevő,
lábbeli; yagarajki helybeli, helyi (yagar föld, hely); kümünejki
emberi v. más emberé, idegen (kiimün). — Teljesebb alakúi elő
fordul -kin is, locativus, ablativus-rag előtt): pl. yagardakin-dur
földönlevőnek, yagardakin-ece földön levőtől.
9. -lik «nom. possessoris», kücülik erős, hatalmas (külömben
kücütü: kücün); küf}ilik illatos (kügi); ceceklik kért (virágos:
ceeek) ; modolik fából való (módon).
10. -ci «nom. operariiö («vmivel foglalkozó))): yonici juh
pásztor (yonin), sibayuci madarász (sibayun), anyuci vadász (an
vad állat), mekeái csaló (meke csalás), yulayajci tolvaj (yulayaj
lopás, tolvajság), tergeci szekeres, kocsis (tergen).
11. -duyar, -düger, «sorszámnév» képzője: 1. nigedüger első
(nigen, nige egy; v, pedig: anyán kezdet, terigiin fej, kezdet);
2. yoja-duyar (yojar kettő, v. pedig det v. nügüge másik, második) ;
3. yurbaduyar (összerántva: yutayar); 4. dürbedüger (v. dütüger);
5. tabuduyar; 6. giryuduyar (giryuyan hat); 7. doloduyar (doloyan
hét); 8. najmaduyar • 9. jisüdüger (jisün) ; 10.arbaduyar (árban) ;
s a többi.
12. -yula,-güle «collectiv» számnevek képzője: yojayula mind
a kettő (yojar), yurbayula mind a három, 4. dürbegüle, 5. tabuyula stb.
1. J e g y z e t . Caritiv («-talán, -telén») képző helyett az
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ügej «nem, nincsen» szó szolgál, így: ecüs ügej végtelen, gali ügej
Tavaszság nélkül való, őszinte.
2. J e g y z e t . Eészbeli tőismétlés (reduplicatio) fejezi ki
mellékneveknél a jelentés nyomatékosságát; előrebocsáttatik a
tőnek első szótagja, megtoldva fo-vel; így: yab-yara egészen fekete
(yara) ; db-adali egészen hasonló; sib-sine ujdonat-új; sab-sajn
igen jó, pompás; cab-eayan igen fehér; ub-ulayan igen vörös, vér
vörös. — Még névmás is így nyomatékosítható : jayuma «valami»
és jab-jayumá «csak valami is, akármi is» (pl. jab-j, ülü medekü
épen semmit sem tudó); ab-ali «akármely».
B) I g é t ő l n é v s z ó (nomen verbale).
1. -I «nom. actionis» értékkel: asayul kérdés (asayu- kér
dezni), türül születés, yarial szidás (yaria-), itegel hit, bizalom
(itege7 hinni, bízni); bajasul öröm, élvezet (bajas- örvendeni).
2. -lya, -Ige «nom. actionis» : abulya tétel, elfogadás (ab-),
eskelge- szabás, metszés (eske-); yarulya kimenet, eredet; ynjlya
kérés, surulya kérdés, bicilge irás.
3. -Ita, -Üe : yarulta kimenet (yar-), yarilta visszatérés (yari-),
sayolta ülés, ülőhely (sayo-) ; cubulta sor (cubu- egymásután járni).
4. -dal, -del: jabudal járás (jabu-), ojodal varrat (naht: ojo-J ,•
üküdel holt test (ükü- halni); bayudal leszállás (bayu-).
5. -ya, -ge (-yan, -gen); yudalduya adás-vevés, kereskedés
(yudaldu-) ; cakilyan villám (cokii- villanni); idegen, idege eledel,
étel (ide-), külige kötél, kötelék (kuli-), medege tudás, hír (medetudni); bajlduyan, bajlduya ütközet, csata (bajldu-).
6. -si: ideéi eledel (ide-),, kebtesi fekvő hely, vaczok, fészek
(kebte-); különösen a tagadó ügej-Yel használatos ez alak, nom.
actionis értékkel: bolosi ügej a mi nem leszen, lehetetlen (vö. bolol-taj lehetséges); itegesi ügej hihetetlen; küdülüsi ügej mozdulat
lan (Midül-).
7. -ca, -ce (-$a, -§&) : abuca vevés, elfogadás; yolica vegyítek
(yoli-) ; olo%a, ol$a találás, szerzemény, haszon (ol-) ; sayoca ülő
hely, ülés (sayo-); ergücé ajándék, áldozat (ergü- fölemelni).
, 8. -k,; bicik irat, könyv (bici- írni); giruk vonás, írás (giruvonalt húzni, rajzolni); ücik szólás, felelet (üci-) ; tüsik támasz
(tusi- támaszkodni).
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9. -yur, -gür «nom. instrumenti»: yabéifur szorító, csíptető,.
fogó eszköz (yabci-) ; cicigür árr (cici- szúrni); selbigür evező lapát
(selbi-) ; cakiyur tűzütő (coki- csiholni); utuyur füstölő szer (utu-) ;
yutyuyur keverő (yutyu-).
10. -yul, -gül: baridul fogantyú (bari- fogni); bürkügül fedél,
takaró (bürkü-) ; dayayul követő, szolga, tanítvány (daya-) ; -— ruli :
suryayuli tanítás, iskola (surya- tanítani).
11. -nyuj, -ngüj: yurianyuj gyűjtés, összefoglalás (yuria-) ;
külicengüj türelem (külice-) ; serengüj éberség, vigyázat (sereébredni, ébren lenni); yolicanyuj keverék (yolica-) ; -ngi: soktangi
részeg (sokta- részegedni).
12. -buri, büri (-muri): olburi találás, szerzemény, haszon
(ol-); kütülbüri vezetés (kütül-J; küdülbüri, küdülmüri munka,
dolgozás (küdül- mozogni, dolgozni); suyutburi utálat (suyut-).
13. -m : barim megfogás (kézzel: bari- fogni); delim íjhúzásnyi, fél öl (deli- íjat húzni, kifeszíteni).
14. -ma, -me: yolima keverék, vegyítek (yoli-) ; daruma eltakart hely (daru- elnyomni, takarni); yajyama csodálatos, gyö
nyörű (yajya-).
15. -mai, -mel: yolimal vegyített (yoli-) ; bajmai álló (pl. víz :
baj- maradni); bicimel írott, kézirat; girumal rajzolt; erümel föl
ásott (pl. e. usun fölásott víz = kút).
16. -mta, -mte: barimta megfogás; fölfogás (ésszel); darumta
elnyomás, a mi elnyom (daru-).
17. -m.ji: itegemji hit, hitelesség (itege-) ; sereméi vigyázat,
óvatosság (sere-), gokim.tfi ügej nem illő, ^okimgitu alkalmas,
illendő (30M- illik).
Egyszersmind participialis jellegű képzések:
18. -kei «nom. agentis» : maktakci dicsérő (makta-); ügükei
adó (üg-) ; bicikci iró; darukéi legyőző (yamuyi d. bayatur mindent
legyőző hős).
19. -yu, -kii «nom. prsesentis, futuri» (egyszersmind infinitivus): irekü jövő, jövendő (pl. irekü sara jövő hónap), oroyu be
menendő (o. %i\ b. év = jövő óv); ayu (a- esse: ayu oron levő,
tartózkodó hely); yaryu (naran yaryu cak nap kimenő idő: nap
kelte); — -yuj, -küj «nom. actionis» : abyuj vevós, oroyuj bemenet,
jövedelem; ideküj-ece giksikü evós-től undorodni).
20. -ksan, -ksen «nom. praeteriti» : boloksan meglett (b. ide-
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gen elkészült elél); ireksen jött (ireksen-dür jött-ben — midőn
jött).
21. -dak, -dek «nom. frequentativumw : soktoyadak részegítő,
erős (soktoya-j; keregledek szükséglő (szükségelni szokott); umtadak alvás (umtadayun tula alvás miatt = mert aludni szoktak).
J e g y z e t . Jellemző alak a mongol szókincsben a sok -síin?
-sün végű névszó, a melyeknek azomban csak némelyikét lehet
biztosan elemezni, és pedig nom. verbale-nak, pl. küliesiin kötelék
(kuli- kötni), biigelgisün okádás (bügelji-) ; kügesün hab, spuma
(küge- inflari). Egyebek : arisün bőr, dabusun só, silüsün nyál,
sümesün eledel, sünesün lélek, balyasun város, belbesün özvegy,.
giyasun hal, stb.
6. §. Többes-szám.
' A többes-számnak többféle képzése van, melyek azomban
nem váltakoznak, hanem külön-külön bizonyos végű (illetőleg ere
detű v. képzésű) tőkhez járulnak :
1. -nar, -ner képző, csak egyes vocalis-végű tőkhez ragad :
a%anar bátyák, degüner Öcsék, baksinar tanítók.
2. -s, szintén vocalis-végüeken fordul elé: eres férfiak (ere),
emes nők (eme) ; üges szavak (üge), bayas kicsinyek, fiatalok (baya) ;
e mellett tő végi diphthongus rövidülhet: moyaj kigyó: moyas,
no%aj kutya; no%ajs v. no%as; cinoa farkas: cinos.
3. -t, (mely következő vocalis előtt d-wé lágyul; Schmidtnél
általában -d) ; ezt a képzőt az n-végű tők veszik föl, a tőbeli n
elejtésével: nojan ú r : nojat, yorin j u h : ^orit, morin l ó : mórit,
jTCítun asszony: yatut, %ayan, %an király: %at * keüken gyermek:
keüket; — szintén ezt a többtagú r-végű tők: nükür társ : nüküt,
üker szarvasmarha, ökör: ükét; bayatur hős: bayatut, citkür ördög:
citküt-, kigayar határ: kigayat. Megjegyzendő, hogy az újabb nyelv
ben sok névszónak vég n-je elmaradt, pl. modo, %ori e h. módon,
%ori; de ezek mégis megtartják a í-féle többest (módot, %orit).
Ezzel nyilván egybetartozik az a jelenség, hogy a -ci (ill. -kei)
képzős névszók (nom. operarii, nom. agentis) í-féle többessel élnek
(-cit, -keit), mert e képzőnek még teljesebb -cin alakja is mutat
kozik (pl. abaci ós abacin vadász, %ajyoléin fölügyelő, kém).
4. -ut (ot), -üt (öt), illetőleg Schmidt szerint -od, -öd, járul

J

282

BUDENZ JÓZSEF.

többes-képzőül egyéb consonanson (jelesen k, fi, b, m, l) végződő
tőkhez: arai sziget: aralut, aralot ;\ érdem érdem: erdemüt, bicik
i r á s : bicigüt; gobalankín, szenvedés: gobálanut.—Egytagú r-végű
szó: ger h á z : gerüt (gefJod), yar kéz : yarut; — kivétel: tüsimel
tisztviselő: tüsimet.
5. -tan, -ten végűvé lesz a -tu, -tü v. -taj, -tej képzős névszók
(nom. possessoris) többese, pl. amitu v. -taj élettel bíró: amitan;
sbertü v. -tej szarvval való: eberten.
6. -cut, -ciit, egyes esetekre szorítkozó képzés: monyol mon
gol: monyolcut.
7. -nuyut (nuyot), -nügüt, egyes szókhoz járul, melyek szokás
szerint másféle többest nem képeznek: kiimün ember: kümünnügüt, biraman brahman: biraman-nuyut. — Ez a képző, mely
jóformán nem más mint nilkür «tars» szónak többese (nüküt),
néha még kész többesi tőhez is áll: pl. ükit-niigüt leányok (ükin),
urat-nuyut mesterek. — Egyébként is fordul elé képzőhalmozás:
pl. elcinerüt követek (elei), üjlesüt cselekedetek, tettek (üjle).
7. i . Névszóragozás.
A rendes névragozást eszközlik a következő casusragok:
l . G e n i t i v u s számára: -jin, vagy rövidítve -jn, vocalisvégű tőkhez járul; -u, ü, az w-végű tökhez való; -un, ün a többi
{k, fi, t, s, b, m, r, l) consonans-végüekhez. Megjegyzendő, hogy
a tőnek k, t végeonsonansai lágyulnak y, g és d-\é (pl. a í-vel többesített tők): pl. a%a-jin(a/ajn) ; emejin (emejn), abyujin (abyujn),
tegrijin (tegrijn), ebecitüjn | morin: morinu, keiiken: keukenü;
buryan : buryanu \ nom : nomun, arai: aralun, yar : yarun, ger:
gerün ; ajmak: ajmayun, bicik: bicigün ; morin, több. mórit: moridun ; ger, több. gerüt: gerüdün.
2. A c c u s a t i v u s : -ji vocalis-, és -i consonans-végű tőkhez
való (vég k és t lágyulása mellett): ayaji, emeji, ebecitüji, tegriji \
morini, keükeni, buryani, nomi, ajmagi, bicigi, gerüdi.
3. L a t i v u s - l o c a t i v u s («dativus»): -dur, -dür, vocálisés a consonansok közül n, m, l, n végű tőkhez járul; -tur, -tür a
többi consonanson végződőkhez: aya-dur, eme-dür, morin-dur stb.,
bicik-tür, több. morit-tur, több. keüket-tür; több. üges-tür ; ger-tür
(nem: -dür), yar-tur (nem: -dur). — A ragnak kopott végű alakja:
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-du, -dü (-tu, -tii) tkp. az újabb nyelvből való; mig a szintén eléforduló -da, -de f-ta, -te) külön eredetű ragnak látszik, melynek
inkább locativus értéke.van, tekintve hogy ilyenül szerepel adverbiumokban és propositiókban (1. alább) s benne foglaltatik a —
tlaki-féle melléknevekben (5 §. A, 8.). —Eendes használatú azomban még, lativus-locativus értékkel, -a, -e, de csak consonans- és
i-diphthongus-végű tőkhez járul: buryana, irgene ; abyii venni, abyuj
ve vés : abyuja vevésre,- vevés végett.
4. A b l a t i v u s : -ece raggal: aya-ece, morin-ece, ger-ece;
mólyhangű tőhez még csak néha illeszkedik, az egész szónak öszszevonása mellett, pl. dotoraca belől, belülről, cimaca tőled; szintígy az alanyi birtokosrag hozzájárultával (1. alább): mélyh. -acayan, magash. -ecegen.
5. I n s t r u c t i v u s ragja: -ber, vocalis-, és -jer consonansvégű tőkhez való: aya-ber, yutuya-ber késsel, üge-ber; morin-jer,
yar-jer, kelen -jer nyelvvel; — n é h a illeszkedik is: sajbar (eh. sajnberj jól, szerencsésen; jmoyar(e h.josun-jer) szokás szerint, módon.
6. C o m i t a t i v u s ragja: -luya, -lüge, pl. aya-luya, emelüge, morin-luya • usun-luya vízzel (pl. vegyített).
7. A ragtalan tőalak rendszerint n o m i n a t i v u s , de gyak
ran a tárgy (különösen részleges tárgy) kitételére is szolgál.
Átnézet:
Nominativus — ; több. t ő : -nar, -ner; -s | -t; -ut, -üt; -nuyut,
nügüt | (egy -tu, tü v. -taj, tej ellenében) -tan, -ten
genitivus -jin (-jn) \ -u, -ü \ -mi, -üti
accusativus -ji \ -i
lativus-locativus -dur, -dür (-tur, -tiirj | -da, -de (-ta, -te) \ -a, -e
ablativus: -ece
instructivus : -ber \ -jer
comitativus: -luya, -lüge.
Ezen egyszerű névragozáson kivül van még a legtöbb casus
számára egy ö s s z e t e t t alak, a melyben ugyanis a casus-viszony
jelelése mellett még általános p o s s e s s i v - r a g szerepel, azaz
olyan r a g , a mely a mondatbeli alany akármelyik személyére,
mint birtokosra mutat rá (értéke tehát a lat. «suus», vagy a szláv
Msvoj)), pl. oroszul Uubl'u svojevo otca, l'ubis svojevo otca, tubit svojevo
ptca, szószerint: «amo,amas, amat patrem s u u m » ) . A közvetetlenűl a névszótőhez járuló casus + possessiv ragok ezek:
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genitivus: -juyan, -jügen
accusat: -ben (voc. után), -jen | v. szintén: -juyan, -jügen
lat. locat.: -dayan, -elégeti (-tayan, -tegen)
instruct.: -ber-jen (voc. után), -jer-jen
ablativus: -acayan, -ecegen \ -ece-ben.
Megjegyzendő, hogy leginkább fordulnak elé az accusativus
(a -ben, -jen alakban), meg a lat.-locativus. Példák: «ráraktam a
szamaramra (elgige-degen), kezemben (yar-tayan) tartom | én a
fiamat (kübegün-jen) küldöm | a fiú az ő atyja (eőige-jügen) házába
lépvén | a király, hogy a felesége (xatun-juyan) szívét fölvidítsa |
úr király atyámtól (ecige-ece-ben) parancsolatot vettem.
8. §. Névmások ragozása.
a) Személynévmások: bi én, ci fce | bide mi, ta ti.
Nom. bi én
gen. mmu
acc. namaji
lat.-loc. nadur, nada
ablat. nada-ece,
nadaca
instr. nada-ber
comit. nama-luya

ci te
emu
cimaji
cimadur
cima-ece,
cimaca
cima-ber
cima-luya

bide mi
bidenü, manu
bideni, mani
biden-dür, mandur
biden-ece, man-ece
manaca
bidenjer, bideber
biden-lüge

ta ti
tanú

tani
tandur
tan-ece
tan-jer
tan-luya

b) A 3-dik személynévmás helyett szolgálnak a m u t a t ó
névmások: ene ez, tere az, melyek ragozásában szintén sajátosan
eltérő tők vannak alapúi.
Nom. ene ez (ő)
gen. egünü
acc. egüni
lat. loc. egündür
ablat. egün-ece
instr. egün-jer
egüber

tere az (ő)
tegünü
tegüni
tegündür
tegiin-ece
tegün-jer
tegüber

ede ezek (ők),
edenü '
edeni
edendür
eden-ece
eden-jer

tede azok (ők)
tedenü
tedeni
tedendür
teden-ece
teden-jer

A több. ede, tede (illetőleg éden, teden) tők mellett használa
tos meg -#er-vel bővült alak: edeger, tedeger, rendes ragozással:
gen. edegerün, acc. edegeri, 1. loc. edegertür stb. — Ugyanily bő-

KÖVID MONGOL NYELVTAN.

285

vebb több. t ő : bügüde «mind» mellett: bügüdeger «mind, vala
mennyi (omnes, cuncti).
Az «ipse (magam stb.)» kifejezésére szolgáló szók: beje tkp.
«test» és über (öber) tkp. «kebel»; rendesen ragoztatnak, s akár
melyik személyre szólhatnak, pl. beje- degen abyu magának venni:
bi bejében (v. überün bejeben.) iigüget én magamat odaadván, ci beje
ben ügüget te magadat odaadván; überün kükenü sün maga mellé
nek v. saját mellének teje.
c) A k é r d ő névmások: ken «ki» (meg több. ket kik), jayun
(jay%) «mi» rendesen.ragoztatnak, mint egyéb n-végű névszók;
szintígy: alin «mely, melyik».
d) H a t á r o z a t l a n névmások: ali-ken valaki; ali-jayun
valami; jayuma valami, holmi; nigen v. ali-nigen egy, valamely;
garim némely (garimut némelyek); busu más (több. busut); eldeb
minden, mindenféle, más-más; aliba akármely, minden; büri min
den; ken-ken ki-ki (pl. ti ken ken tanú medemüj szószerint: ti kiki-tök tudja = mindenki közületek tudja). — Különösen tagadó
mondatban a határozatlan névmás kiemelésére szolgálnak a cu ós
ber szócskák: ken-ber senki, ali-nigen éti egysem, semmiféle,jayun
éu (ügej semmi sincs).
e) Megjegyzendő, hogy a személynévmások genitivusai (minu,
manu, cinu stb.) főképen mint birtokos jelzők szerepelnek, a bir
tokosragoknak megfelelőleg; és pedig gyakran a jelzett főnévnek
utána vetve : minu aya v. aya minu bátyám. De származnak e genitivusoktól magukra álló possessiv névszók: minükej az enyém,
iinükej a tiéd, manuyaj miénk, tanuyaj tiétek; tegünükej v. tegünejki
övé (azé), tedenejki övék (azoké); vö. fent 5 §. A, 8 kümünejki. Pl.
ntere morin kenu buj az a ló kié»? minükej az enyém.
f) Egyéb, névmástól való, tőképzés:
tedüj annyi,*edüj ennyi (edüj-tedüj körülbelül), kedüj meny
nyi, hány.
tejmii olyan, ejmü ilyen, jambar milyen.
9. S. Adverbiumok és postpositiók.
Nem tekintve a merőben elemezhetlen szókat, a melyek adv.
vagy postp. szerepét viszik (pl. nen, masi «igen, nagyon», tula
«-ért»), még sok olyan szó is találkozik ezen osztályban, mely egy-
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szersmind névszóul (pl. jelzőül) is használatos (pl. degegür «föl
színen, rajt» : usunu d. «a víz szinén, a vízen» és egysz. «fölszín»;
alaptő dege ebben: degekéi fölfelé | dotona «bent, belül» és «belső
[ = meghitt] | emüne «előtt, elé» és e. gük «elő-táj, dél-szak»). Más
részt meg a viszonyragozás halmozása is tapasztalható; jelesen
lativus-locativus jellegű alak még ugyanily értékű ragot vagy az
abl. ece ragot fogadja el (pl. yojéi és yojéida «hátra» ; yola ésyolada
«messze» : yola-ece, yoladaca «messziről»). A rendes névragok
közül gyakran előfordulnak adv. postp. alakokon a lat.-looativus
(-da és -a), abl. (-ece) és instr, (-jer) ragok; de még egy külön
ragot is találunk, határozott lativus értékkel; -ksi, -si, (amellyel
a mandsu -si vethető össze: amasi hátra, $idesi előre; NyK.
XX, 316).
a) -da, -de rag: cinadu-da túlsó parton, inakéi és inakéi-da
idáig, eddig; cinaksi és cinakéi-da túlra, tovább; degeksi és degekéide fölfelé, urukéi és urukéi-da előre, délre; yojéi ésyojsi-da hátra [
jeke nagy: jekede nagyon, Írnak és imakta egyedül; nasuda mindig
(nasun élet-kor); máéi és másida igen, nagyon ; garimda némely
kor, néha | ende itt (ene ez), tende ott (tere, tb. tede).
b) -ksi, -éi r a g : inakéi ide, idáig, eddig (dim. inakéiyan vmivel idébb); V. ö. inadu innenső | cinaksi túlra, tovább (cinadu túl,
túlsó) j yojnakéi hátra, ezentúl, jövőbe (yojna után) | yojéi hátra,
azután, későbben (v. ö. yojtu hátul való, utolsó) | degeksi föl, fölfelé
(vö. degedii fölső) | dótokéi befelé, be (vö. dotoyor bent, belül, tit
kon) | dörakéi lefelé (dóra lent, alatt, alá) \ éjéi ide, közelebb (ene
ez, tb. ede ; ejmü ilyen) | tejéi oda (tere az, tb. tede).
c) -ta, -te raggal, számadverbiumok: nigente egyszer, yojarta
kétszer, yurbanta háromszor, dürbente 4-szer, tabunta 5-szer, giryuyanta 6-szor, doloyanta 7-szer, najmanta 8-szor, jisünte 9-szer,
arba,nta 10-szer, stb. (vagy pedig udaya szóval: nigen u. egy alka
lommal, egyszer, stb.).
d) -yat, -get raggal, distributiv számadverbiumok: nigeget
egyenként (nigen, nige) ; yoéiayat kettenként, párosan (yos pár,
yoéiala- páronként egyesíteni); yurbayat hármanként, dürbeget
négyenként, tabudat (tabun), giryufát (girfuyhn'), doloyat (dolofan), najmayát, jisüget, arbayat tizenként, gayuyat százanként
(gayun) ; — másképen: nige-nige egy-egy, yojar-yojar két-két stb.
Megjegyzendő adverbiumok:
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a,) N é v m á s t ó l v á l ó k : yamiya hol, hova; yamiyaéi, yajéi
hova, merre; yamiya-ece honnan | jakin hogyan; jakiéi hogyan,
mimódon (—jayun ki£ümit-téve) j kegie, kegje mikor, ha, meddig;
kegiede valamikor, a meddig csak; — ker hogyan, mint, mivel;
kerkigü hogyan, mimódon ( = ker-kigii hogyan-tóve); — kedünde
hányszor (kedüj, kedün mennyi, hány) || tende ott, tendece onnan,
azután; tejéi oda; — tegie, te$je akkor, addig; te^iede id. — tejn
úgy; tegüncilen úgy, akképen; tegüber az által | ende itt; endece
innen, ettől fogva; éjéi ide; •— ejn így | inakéi ide, idáig, eddig;
cinakéi tova, túlra, tovább | edüge most.
b) T a g a d á s : ese «nem» (praeteritumbeli ige előtt) | Mii
«nem» (prassens, futurum, infinitivus előtt) | bu «ne» (imperativus,
precativus előtt) | bitegej, bitege «ne» (imper. előtt) | ügej onem»
(nom. futuri és prseteriti után) | busu «neni» (nom. fut., melléknév
után: ariyun b. nem tiszta) | edüj «még nem» (-ya, -ge végű külön
igealak után : irege edüj még el nem jött = jövő ; iigede boloya edüj
még föl nem lett = még föl nem kelt).
c) mayát bizonyosan; mün bizonyosan, ugyan, ugyancsak,
épen (ni. edüge épen most, m. tere ugyanaz); m. bi ugyancsak én,
én magam); mün-kü szintén; lab bizonyosan, valóban; jerü álta
lában; ion épen, teljesen, teljességgel; uyuyada teljesen, egészen;
ülemgi inkább, jobban; nen, máéi igen, nagyon; ilügü (ilegü,
ülügü) szerfölött, igen; — a/raj, arajyan alig; — -ga talán, hihe
tőleg (buj-ga talán, jóformán [van]).
Postp o sitiók:
-dur, tur, -dür, -tür (1. fent a névragok közt): balyasun-dur
otyu városba menni; ger-tür haza; usun-dur vízbe (esni); morindur lóra (ülni), modon-dur fára (akasztani); ya$ar-dur a földön
(hevert); elgigen-dür adali szamárhoz hasonló; — passivum igé
vel : bars-tur idegdebej tigris által megevetett.
-ece (névrag): yotan-ece városból, modon-ece fáról; ken-ece
sonosbaj kitől hallott; yar-ece bariyu kézen fogni, bur/an-ea ajuyu
istentől félni, istent félni; ene kümün-ece sajn ez embertől jó =
ezen embernél jobb. — Eléfordúl -da, -de raghoz kapcsolva: emedece asayuyu nőtől kérdezni; eke-decegen yayacayu anyjától elválni.
-luya, -lüge (névrag): namaluya ucirabaj velem találkozott;
dajsun-luya bajlduyu ellenséggel csatázni; morin-luya adali lóhoz
hasonló (v. morin-dur).
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aru mögött; ayolajn a. hegy mögött; — aru-ece mögől.
alus «-on által» (ayolajn a. hegyen át).
esergü («adversus»): «ellen, ellenébe, szembe» (naranu e.
ügekü a nap ellen nézni).
emiine «előtt, elé» (egenü e. az úr előtt); cinu niyurun e.
ilegemüj színed elé küldöm).
inadu «-on innen».
cinadu «-on túl» : kigayarun c. határon túl.
őréin «körül» : balyasunu o. város körül, környékén; yucin
nasunu o. kümün 30 év körül [való] ember.
urida, úrit «előtt» (időbeli határ e.); mordayujn úrit elmene
tel, elindulás előtt; kürküjn urida érkezés előtt.
yagayuda, yagauda oldalán, mellett: jamun y. útfélen, út
mellett.
yojna «után» : unsin baraksanu y. végig olvasás után; gen.
nélkül: tejmü boloksan y. úgy lett után ( = miután úgy lett); —
yojna-ece «után» (vki után járni, vkit követni).
yoyorundu, yoyorumdu «közepett, között».
yadana «-on kivűl, -on fölül; -bői ki»: e. gen. tegilnü j . ezen
.kívül, ezen fölül; balyasunu ?-. városból ki (hajtani).
josuyar «szerint» : oronj. hely szerint, rang szerint.
gajura «között, folytán^ közben (alatt)»: yarigu ireküj 3.
visszatérés közben; yojarun g. kettő között (ülni).
toyorin «körül» : gerün t. ház körül, §il t. egy év körül (kö
rülbelül egy év).
tos ((átellenében, -vei szemközt» : gerün t. a háznak átelle
nében.
tula, tulada «-ért, miatt, végett» : tusajn t. haszonért, h. vé
gett; ügeküjn t. irebej bi nézés végett jöttem; hicik ügegülkiijn t.
irebej bi levelet mutatni (levél mutatás végett) jöttem.
degere «-on (rajta), -ra»; cilayunu d.& kövön (ül); üregen d.
talbi az asztalra tedd; usunu d. a vizén; — degerece «-ról» : módon
d. bayubaj a fáról leszállt; — degegür «-on el» : usunu d.
dergede «-nál, mellett, előtt; -hoz, mellé» : minu d. nálam,
hozzám (lakni, elhozni); — dergedece «-tői el» (ecige ekejn d.
mordayu szüléktől elmenni).
döra «alatt, alá» : modonu d. fa alatt (ülni); yagarun d. buj
föld alatt van.
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dptora «-ben, *be» : ger d. bent a házban; a házba (oróbaj
bement); dotora-ece -bői (ger d. párbaj & házból kiment).
kürtele «7Íg» tkp. kür- érni igétől, ger. consec, s így lativussal: yöl-dur k. a folyóig; a nélkül i s : yöl k. otbaj a folyóig ment).
10. §. Igeképzés.
A mongol nyelvnek egyszerű, nem elemezhető igetői nagyobb
részt kéttaguak, vocalis végűek, pl. bari- fogni, üge- látni, jabujárni, una- esni, ala- ölni, ire- jönni. A külömbözö végvocalisok
(a, e, meg i, meg u, ü) jelentősek a külön értelmek kifejezésében:
pl. bara- végezni: bari- fogni; ire- jönni: irü- betömni, elásni.
Ezekhez csatlakoznak a consonans végű egytaguak, a mennyiben
esetleg segédhangzóúl szintén végvocalist vesznek föl, a mely
mindig u (o), ü, (nem pedig a, e vagy i), pl. bol-yu lenni: boloksan, boloyat, far- kimenni: yaruksan, kür- érkezni: kürüksen.
Háromtagú tők: pl. asayu- kérdezni, giyura- szétdörzsölni; meg:
sonos- hallani (sonosuyat, sonosuksan), emüs- ölteni, yubil- elvál
tozni. Kevés az egytagú vocalisvégüek száma: a- (létige «esse»:
inf. ayu, prset. aksan, ger. átala)j bü- «esse» (inf. bükii) ; ki- csi
nálni, ge- mondani.
Származott igetők:
A) I g é t ő l v a l ó i g e t ő (verbum d e v e r b a l e ) .
1. -ya, -ge (vagy kemény consonans után: -ya, -ke) képzővel
verb. «causativum» : yarya- kivinni (yar- kimenni); kürge- eljut
tatni, elvinni (kür- odaérni, eljutni); bosya- emelni, fölépíteni (bosíölkelni, emelkedni); ajlatya- megértetni, jelenteni
(ajlat-);
türitke- akadályozni (türit- megakadni); üjletke- tétetni, dolgoz
tatni (üjlet-J ; — néha -lya, -Ige (kivált y,g-végü. igén): bayulyaleereszteni (bayu- leszállani); ajlya-, ajulya- félelembe hozni
(aj-, aju- félni); inielge- nevettetni (inie- nevetni); uyalya- mo
satni (uya-J.
%. -yul, -gül képzővel, verb. «causativum»: umtayul- altatni
(umta-), iregiil- jovetni (ire-), bariyul- megfogatni, odanyújtani,
idegül- etetni (ide- enni); — ab-«venni»-tői van abuyul- és
abyuyul- vétetni (nehmen lassen).
3. -ta, -te képzővel verb. «passivum» : abta- sumi (ab-), ügte<iari (üg-), sonosta- audiri (sonos-).
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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4. -gda, -gde (-kda, -kde) képzővel, verb. «passivum»; é
képzés elterjedtebb mint a -ía-féle; pl. alagda- interfici (ala-) ;
negegde- aperiri (nege-); idegde- comedi (idr.); darugda- deprimi,.
devinci (daru-).
5. -Ica, -lee verb. «reciprocum, cooperativum» : abulcamásokkal együtt venni (ab-), maktalca- egymást dicsérni (makta-)y
kelelce- egymás közt beszélni, beszélgetni (kelé-), inaglalca- egy
mást szeretni (inagla-), üjledülce- együtt tenni, dolgozni (üjlet-).
6. -Idu, -Idü (néha -Ida, -Ide); szintén verb. «reciprocum,.
cooperativnm»: barildu- egymást fogni, egymásba fogódzani (bari-,meg: barildulca- birkózni); ü^eldü- egymást látni, v. nézni (ü$e-)..
7. -ra, -re képzővel verb. «reflexivumt) vagyis inchoativreflexiv jellemű intransitivum, rendesen transitiv igétől: ebdereeltörni [-ik], bomlani, romlani (ebde- rontani); yobyora- fesleni
(v. ö. yobyoci-, yobyol- lefejteni, szétfejteni); kükire- fölbátorodni
(kükie-, küki- dicsérni); delgere- szétterjedni, -terülni (delge terí
teni), tasura- elszakadni (tasul- szakítani); meg amúgyis intrans.
igétől: dabura- kiáradni, szélen átömleni (daba- átmenni); bayuraleapadni, fogyatkozni, elgyengülni (bayu- leszállani); baktara- és
bakta- beleférni; umtara- elaludni (tűz: umta- aludni).
8. -la, -le «frequentativ» értékkel: cokila- bökdösni, csipkedni
(madár: coki- ütni): cabéila- darabokra vágni, szétvagdalni (cabcivágni); mürgüle- egyre meghajtani magát, homlokát földhöz verni
(mürgü-).
9. -ci «frequentativ» értékkel: uyuci- kanállal enni (uyuinni); dalbaci- és dalbala szétvágni; oktoci- darabokra vágni, szét
vagdalni (októl-) ; yobyoci- szétfejteni (yobyol- id.)
10. -cd, -ce «reciprok, reflexív» értékkel: mürgüce- egymást
homlokkal ütni, öklelödni (mürgü-) ; selgüee- és selgü- kézről kézre
menni, erice- magában keresni (szót; nem tudni mindjárt rá emlé
kezni: eri- keresni); yayaca- és yayara- szétmenni, frangi (v. ö.
yayala- frangere).
B) N é v s z ó t ó l v a l ó i g e t ő (verbum d e n o m i n a 1 e).
1. -la, -le képzővel, «azt- v. azzal-tevést» jelentő ige; nagyon
gyakori képzés; előtte az alapszó vég n-je s-je kiszorul; pl. yulayajla- tolvajolni, rabolni (yuldyaj tolvajság), ya-garcila- kalauzolni
(yagarci), kesegle- darabolni (kesék), keregle- szükségelni (kerek),;
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morila- lovagolni (marin ló), eciile- végezni (ecüs) ; m, n után,
-na, -ne képzőalak léphet fél: kemne- mérni (kem mérték); tenneegyensúlyba hozni (ten) ; — «azzá válás» jelentésével: yaralafeketedni (%ara fekete).
2. -da,-de, szintilyen értékkel: §iluyada- fékezni, kormányozni
(tfilufa, -jan) ; sigürde- fésülni (sigür) ; tegermede- örleni (tegerme
malom); togosuda porzani (toyosun); — «azzá-válás»: jekedenagygyá lenni, nagyobbodni (jeke), bayada- kisebbedni (baya).
3„ -ra, -re -vei, «azzá-válást» jelentő ige: yatayura- kemé
nyedni (-/ataj-u) ; gügelere- lágyulni (gügelen lágy); yoyosura- üre
sedni (sun).
4. -t%a, -tke -vei «azzá-tevést» jelentő ige: yoyosutya-: üressé
tenni, ürítem (sun) ; sinetke- megújítani (sine új).
5. -sia, -sie-yéi, «annak tartani, mondani»-féle ige: sajsiadicsérni (sajn jó, szép); gübsie- helyeselni (güb).
1 1 . 8. Igealakok.
Valóságos igeragozást, melyben a bizonyos modus- és tempus-tőkhez járuló végzetek az alanyszemély külömbségére vonat
koznak (mint alanymutató személyragok), — csak annyit találunk
a mongol nyelvben, hogy néhány esetben csak egy-egy személyre
szóló külön alak van (de valóságos személyrag nélkül); rend sze
rint egyazon igealak lehet 1. vagy 2. vagy. 3. személybeli egyes- és
többesszámi alanynak az állítmánya. A kifejezett m o d u s-külömbözetek ezek: i n d i c a t i v u s , i m p e r a t i v u s , o p t a t i v u s
c o n d i t i o n a l i s , p o t e n t i a l i s ; háromféle t e m p u s : p r a e s e n s , p r a e t e r i t u m , f u t u r u m . E mellett a participialis ige
alakok (nom. verbalék, 5. §., B., 18—20.) mint állítmányszók még
a huj («vagyok, vagy, van» stb.) létigét vehetik magukhoz, meg a
hü- és hol- létigék bizonyos alakjaival összeszerkeszthetők. Végre
a participialis nomen verbaléknak bizonyos casusain kivűl még
külön g e r u n d i u m o k is vannak, melyek közül az egyidejűség
gerundiuma (-n végű) az a- létigóvel (prses. amuj) állítmányszóul
szerepel.
I. E g y s é g e s i g e a l a k o k .
A) I n d i c a t i v u s : 1. p r a e s e n s (szorosabb és általános
tempus-értékkel): -m/uj, -müj, mind a három alanyszemélyre szóló
19*
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alak; consonansvégű igetőhöz"u (o), ü, segédhangzóval járul
hozzá: pl. alamuj .«öl» (meg: «ölök, ölsz; ölünk, öltök, ölnek»;
az alanyszémély tüzetes kitételével: bi a., ói a., tere a.; bide a.,
ta a., tede a.); iremüj jön; yarumuj (yaromuj) kimegy (yar-),
kürümüj od& ér (kiir-), ügiimiij ad (üg), üjledümüj cselekszik, teszen
üjlet-; — ük'-muj, -miij helyett -mu, -mii is fordul elé; — hozzá
ragadt kérdő szócskával (-u) : -mü, -mu (pl. ken éidamü ki bír ? tede
biciviü ők írnak-e?). — Mint pröes. alak megjegyzendő buj A van
•(est)» és a- («esse») -tői: amuj:
:.:
> , .
2. Indicativus: p r a e s e n s f r e q u e n t a t i v u m (általános
praesens, mely a cselekvés ismétlődésére is utal): -dak, -dek név
szói alak (fent 5. §. B., 21,); pl. bi unsidak olvasok, szoktam
olvasni; ebetcitü kiimün emciji keregledek beteg emer orvost szük
ségei; 'bi a%a-ece müngü abdak bátyától (bátyámtól) pénzt szoktam
venni.
3. Indicativus: I. p r a e t e r i t u m (historicum): -baj, *bej'v.
-ba, -be, minden alanyszemélyre szóló alak, mely consonans végű
tőhez is segódhangzó nélkül járul: alabaj (alaba) ölt, irebej (irebe)
jött; otbaj, bosbaj, kiirbej, iregülbej. — Kérdő szócskával: -bau
(-bayu), -beü (begü). — E mellett eltérő külön alak csak a 3. alany
személy (egy. több) számára -run, -rün, pl. aburun vett, vettek (ab-),
ügülerün szólt, szóltak.
4. Indicativus: II. p r a e t e r i t u m (tapasztalati bizonyosság
értelmével): -luya, -liige (v. -luyaj, -liigej), pl. maktaluya dicsért,
sonosuluya hallott (sonos-), kemelüge mondott. — Eltérő külön
alak csak a 3. személyre: -§u%uj, -güküj (v. újabb összerántással
-$i), pl. ire^ükiij eljött, eljöttek; yal badar a$uyuj a tűz elterjedt.
5. Indicativus: f u t u r u m : -%u, -kii képzős nomen verbale
(fent 5. §.), mind a három személyre; hozzájárulhat a buj létige
(v. 3. szem. boloju), pl. bi ab%a veszek, fogok venni; ci bicikü fogsz
írni; tere irekii buj ő el fog jönni, türükii boloju fog születni. —
Eltérő külön alakok: egy. 1. személyre -suyaj, -sügej (v. rövidítve
-su, -sii), pE absufaj- veszek, fogok venni, bi ügsügej fogok adni
(v. ügsü); yaryasu kivezetek, ki fogok vezetni | egy. több. 3. sze
mélyre -ju, -jii, pl. abuju fog v. fognak venni (ab-) ; boloju lesz,
lesznek (bol-) ; ügülejü fog v. fognak mondani | több. 1. személyre:
-ja, -je, pl. bide abuja veszünk, fogunk venni; oroja fogunk bemenni;
bicije fogunk írni.
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B) I m p e r a t i v u s . . A csnpa i g e t ' ő egy. 2. személy értéké
vel van: ab végy, ire jöjj, bari fogd, tartsd, üg adj; •— a több. 2.
szem. számára hozzájárul -ktun, -ktün (v. átvetve : -tywn, -tkün), pl.
abuktun vegyetek, irektün jöjjetek (v. abutyun, iretkün). -,— De az
egy. 2. személynek is.lehet ezen hosszabb alakja: -ktayuj, -kteküj,
pl. abnktayuj, irektekiij. — A 3. személyre szolgál az optativus.
C) O p t a t i v u s : -tuyaj, -tügej, mind a három személyre
való alak: bi abtuyaj vennék, bárha vennék; bi ügetügej bárha lát
n á m ; iretügej bár jönne, jöjjön (jönnének, jöjjenek); — boltuyaj
«bár lenne, legyeno, egyszersmind a nom. futurival szerkesztett
optativus-alakot szolgáltat: irekü boltuyaj bár jönne; bi türüksen
yagar-jen dakin ügekü boltuyaj bárha szülőföldemet ismét meg
látnám !
D) C o n d i t i o n a l i s (szélesebb értelemben is, mint a mon
dat alárendelésének alakja): -basu, -besü, mind a három alany
személyre, pl. abubasu ha venne, ügbesü ha adna; tere ejn ücibesü,
yayan garlik bolorun midőn ő így szólt, a király megparancsolta;
az alárendelt mondatnak föltételes értelmét kiemeli a mellékelt ele
szó, mely általánosítást is eszközölhet; megengedő értelmére utal
hozzájáruló ber: bi ügbesü ele, jayun tusa ha ugyan adnám, mi
haszon [lenne]'? eribesü ber nadur ülü ügümüj habár kértem, nem
adja nekem. — Megjegyzendő, hogy a bü- létigónek ez alakja
eltérő : bügesii; de bol-kól van rendesen: bolbasu.
E) P o t e n t i a l i s : egységes alakja, de ritka használatú:
-yu^aj, -gügej, pl. boloyu^ai «lenne, talán lesz»; a nom. futuri-val:
ci ülü irekü boloyu^aj te talán nem akarsz eljönni; amin-dur cinu
yőr bolyii boloyugaj életedre nézve meglehet hogy baj lesz. —•
Eltérő az a- létigétől, való alak: agiyu, a$uyu. — Külömben szer
kesztéssel : 1. alább.
f) G e r u n d i u m o k :
1. -n, vagy consonansvégű igetőn -un, -ün alak egyidejű mel
lékcselekvés kitételére való, s mint ilyen egyszersmind módhatározó
(gerundium praesentis); alán ölve, ólon találva, negen nyitva, iijle'dün
cselekedve, abun véve; kémen mondva; pl. jayarayulun iregülbej
siettetve jövetté; egüden-jer negen sojoryabaj ajtaját nyitva kegyes
kedett ( = k. megnyitni); ólon gadamuj találva nem bír .(= ném
bír találni); ükütken unayu ájulva esni (elájulni); — az a- «esse» igé
vel : abun amuj véve v. vevéssel, vevés közben van (= most vészen);
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bicin amuj írok; — üjlet- «cselekedni, tenni» igével: pl. yat'yun
üjledümüj szúr («tut stechen»). — Jegyzet: eltérő alak bü- igétől:
bürün.
2. -gu, -$ü, (-cu, -cü), szintilyen gerundium prsesentis: alagu,
olgu, negegü, otcu, abcu, deletcü, sonoscu ; pl. kürcü irekü érve jönni
( = megérkezni), niscii otyu röpülve elmenni (elrepülni), umtagu
kebtekü alva feküdni (aludni), kügef/a yaryayu hajtva kimenetni
( = kihajtani).
3. -yat, -get előző mellékcselekvés kitételére való alak (gerun
dium praeteriti): alayat, ireget, abuyat (ab-), odoyat (ot-), üjledüget; — pl. bosuyat yarbaj fölkelvén (miután fölkelt), kiment.
4. -tála, -tele határvető mellékcselekvés alakja (ger. consecutivum; = « m í g . . ; az alatt h o g y . . » ) : ügületele míg szól v. szólt,
ottala az alatt, hogy megyén v. ment; tejn atala míg így van
( = ez alatt); kürtele míg odaér ( = -ig, 1. fent 9. §.): nigen-ece
gayun kürtele egytől százig. — Jegyzet: bü- létigétől van bügetele.
5. -ra, -re, czélhatározó gerundium: abura, érire (eri- keresni),
ügere * — pl. idegen érire otbaj ételt keresni ment; degüben ü$ere
irebej az öccsét meglátni jött; tede ügüleldere ciyulbaj összegyűltek,
hogy egymással beszéljenek.
6. -yu, -kü képzős nom. verbale (fent 5. §.) amúgy ragtalanúl
is szolgálhat czélhatározó gerundiumul (infinitivus); vagy pedig
lativus-ragot vesz íöl: -yuja, -küje :• pl. otyu duratu elmenni kedvvel
biró (elm. akaró); unsiyu cidayu kümün olvasni biró (tudó) ember,
ükükü v. üküküje goriktu meghalni (halálra) elszánt; abyuja otbaj
óda ment venni (vevésre, hogy vegyen); — vagy tula postpositióval \idegen eriküjn tula irebej ételt keresni (étel-keresés végett) jött.
7. -yuj-dur, -küj-dür, vagyis a -yu, -kü nom. verbalénak locativusa, meg -ksan-dur, -ksen-dür a nom. praeteriti-nek locativusa —időponthatározó mondat alárendelésére való alakok; amaz még
folyamatban levő, emez meg végzett cselekvésre vonatkozván: pl.
yuril-jen idegü sayoyuj-dur, yayan asayurun midőn a kenyerét egyre
eszi (tkp. éve-ülésben), a király kérdezte; üsüni samlayuj-dur a
hajat fésülvén (midőn v. miközben fésüli); ..kémen ügüleksen-dür
..mondva midőn szólt; «a fiú magát egy darab fával megszúrva
midőn v. miután vért eresztett (cisun yatyaksan-dwr), a tigris meg
a vért fölnyalván, a testén levő húst mind megette».
8. -ksan-jer, -ksen-jer v. -ksayar, -kseger, a nomen praeteriti
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instructivusa, mint okhatározó gerundium: «A tigris azért, hogy
igen megéhezett (masi ülüsüksen-jer), bizonyosan megeszi a kölykét» J bi ütelüksen-jer jabun gadamvj a miatt, hogy megöregedtem,
nem bírok járni (ütel- öregedni).
II. S z e r k e s z t e t t

igealakok.

A) I n d i c a t i v u s : 1. p r a e s e n s, szorosabb értelemben,
mely a cselekvés még folyamatban voltát emeli ki: -n amuj (w-es
gerundium és a- létige prsesense): bicin amuj írok (most írok);
iibayun nisün amuj a madár repül (tkp. repülve, v. repülőben van).
— E szerkesztésből keletkezett a prassensnek (-muj) újabb -nam,
•nem és na, -ne végű mellékalakja: pl. jabunam, jabuna megy, jár
(megyek stb.); ügenem, ügene néz.
2. Indicativus: i m p e r f e c t u m , illetőleg imperf. frequentativum : -dak v. -dek büliige (prses. frequ. és bü- létigének II.
preeteriuma) : bi üdejn cak-tur umtadak bülüge délkor alszom vala
(szoktam volt alunni).
3. Indicativus: p l u s q u a m p e r f e c t u m : -ksan v. -ksen
bülüge, pl. bi martaksan bülüge elfeledtem volt; morin-jen yudal•duksan b. eladta volt a lovát. — E z alak azomban potentialis érte
lemmel is lehet: «eladta volna a lovát, [ha]».
B) C o n d i t i o n a l i s : p r a e t e r i t u m : -ksan v. -ksen
bolbasu (nomen praet., bol- létigének conditionalisa): bi abuksan
bolbasu, namaji alaksan bülüge ha vettem volna, engem megölt
volna; — f u t u r u m : -yu, -kü bügesü (nom. futuri, bü- conditio
nalisa) : bi ügkü bügesü ha adnék v. fognék adni.
C) P o t e n t i a l i s . A praesens (-muj) alakhoz hozzájárul -ga
szócska«lehet, hogy, alkalmasint, jóformán» értelemmel: bi ukümüj-ga lehet, hogy meghalok v. meghalnék; gulgayar-jen idemüj-ga
alkalmasint megeszi a kölykót; — a buj «van (vagyok) stb.» létigé
től : buj-ga (buju-ga) «lehet hogy van, jóformán van», adverbiumúl
= «talán, alkalmasint)), pl. odoksan buj-ga oda ment alkalmasint;
abyu buj-3a talán venni fogom, talán venném; — szintígy áll ga
prseteritumi alak után: pl. kübegün mayu bolbaj-ga lehet, hogy a
fiú rossz lett ( = a í i ú t baj érte). — Ezenkívül a bülüge-Yel való szer
kesztés is potentialis értelmű: nadur nigen arya buj bülüge nekem
egy okos módom volna (szó szerint «van vala») [ha szavamba
bemennél = szavamat fogadnád: minu üge-dür oroyu bolbasu];
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namaji alayu hülüge engem megölne (meg fogna ölni); namaji:
alaksan hülüge engem megölt volna.
Paradigmák.

,..->.-

1. A huj és hü- «esse» igének alakjai.
Ind. praes. huj (buja)
Potent. buj-ga, buju-ga
I. praet. (3. szem.) bürün
Gerund. praes. bürün
II. praet. hülüge
praet. hüget
Cond. hügesü
Ger. consec. bügetele
Iníinit. bükü (hüküj) : loc. büküj-dür.
"2. Az a- «esse» ige :
Ind. prass. amuj, (amu)
Cond. abasu
I. praet. ahaj, aha
Potent. agiyu, arjuyu
II. praet. aluja (3. aguyuj)
Optat. atuyaj
futur. ayu (3. aju; tb. 1. aja)
Imper. (tb. 2.) aktun, tb. 1. aja
Gerund. praes. a$u, praet. ajat, consec. atala
Infinit. ayu (ayuj) ; nom. agentis akci, nom. praet. aksan
3. A hol- «fieri, esse» ige:
Cond. bolbasu
Ind. praes. holomuj
Opt. holtuyaj
I. praet. holbaj, bolha
Imper. 2. hol, holoktayuj ; tb. 2.
(3. bolorun)
II. praet. bolaj*)
Gerund. praes. hólon ; bolgu
futur. holyu (3. boloju,
praet. bólogat, consec.
tb. 1. boloja)
bóltala
Infinit. holyu; nom. agentis bolukci, nom. praet. holuksan
*) J e g y z e t . Ez eltérő alaknak (nyilván ebből = bol-luyaj)
«volt» és «van» a jelentése, mely utóbbi a «lett (ist geworden)»-féléből érthető.
4. ab- venni, ide- enni.
Ind. praes. ahumuj (abun-amuj,
ahunam )
II. praes. abdak
I. praet. abiihaj, -ha
(3. ahurun)
II. praet. abulu^a, -luyaj
(3. abuguyuj)

idemüj (idén amuj,
idenem)
idedek
idebej, -be
(3. iderün)
idelüge
(3. idegüküj)
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imperf. abdak bülüge ;
idedek bülüge
plusquamperf. abuksan bülüge ideksen bülüge
futurum abyu [buj]
idekü [buj]
(egy. 1. absuyaj,
(egy. 1. idesügej,
több. 1. abuja,
több. 1. ideje
egy. tb. 3. abuju,
egy. tb. 3. idefií,
abyu boloju)
irekü boloju)
Condit. praes. abubasu
idebesii
preet. abuksan bolbasu
ideksen bolbasu
futur. abyu bügesü
idekü bügesü
Potent. prses. abumuj-ga
idemüj-ga
I. prset. abubaj-ga
idebej-ga
LT. prset. abuksan buj-ga
ideksen buj-ga
futur. abyu buj-$a
idekü buj-ga
(abyu boloyugaj ) (idekü boloyugaj)
. abyu,bülüge
idekü bülüge
Optat. abtugaj
idetügej
Imperat. egy. % ab, abuktayuj ide, idekteküj
tb. 2. abuktun, abutyun idektün, idetkün
Gerund. prses. abun, abcu
idén, idegü
prset. abuyat
ideget
consec. abtala
.
id étele
finale abura
idere
Infinitivus abyu (abyuj)
idekü (ideküj)
Nom. agentis abukci
idekci
Nőm. prset. abuksan
ideksen
12. 8. Conjunctiók.
1. ba «és»; —• kiget v. büget «és» (tkp. ki- facere, bü- esseigétől ger. prset.); szintígy fordul elé újabb népnyelvben bol«lenni»-től: bolon, boloyat; — basa még, és még, ismét; basa-cu
basa-kü id.; — -cu, -kii «is»; — gici «meg, szintén, még;» -—yakcakü busu (v. onca busu) . . .yarin cu «nem c s a k . . . h a n e m . . is»; '•—
cu busu. ..cu busu « s e m . . . sem».
2. ali... ali «vagy . . . vagy» ; — ese bügesü ... ese bügesü
«vagy... vagy pedig»; (v. esebesü... esebesü).
3. bolba-cu «jóllehet (habár).. d e » ; y a r i n «de, hanem»; -—
güger «az ómban, pedig».
:
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4. kerbe «ha»; — kehije, ke^je «ha, mikor» (modus cond.
mellett, mely a conjunctiót elhagyhatóvá is teszi); — ese bügesü
(v. esebesü) «ha nem».
1 3 . §. Mondattani sajátságok.
1. Egyformán viszonyított névszók (főnevek) rendesen kap
csoló kötőszó nélkül állanak: tegri kümün «isten (és) ember»; a
viszonyítás ragját meg csak az utolsó fogadja el: tegri kümünü
{gen.); olga kiindülel nere aldari (acc.) bu küse nyereséget, tiszte
letet, nevet és dicsőséget ne kivánj; giik cak bügede-dür minden
vidéken ós időben; — megjegyzendő, hogy a nominativusban való
főneveket kapcsoló kiget az utolsó főnév előtt áll; ha más casusban vannak, legvégül állhat, maga fogadván el a casusragot: olan
altan müngü erdeni kigedi (acc.) ergün baribaj sok aranyat ezüstöt
és drágaságot ajándékoztak. — A többes számot jelelő -nugut, -nügüt
is egyszerre több előző főnévre vonatkozhatik.
2. A genitivus általában csak «gen. possessivusw, a ((birtokos
jelző » kitételére: ya^anm ebesün a földnek füve, modonu nabcis
fának levelei. — Participialis nomen verbale-nak csak az alanyér telmü jelzője áll genitivusban, de a tárgyra értendő jelző accusativusban: modoni oktulukci fának le vágója (a fát levágó), bicigi
biciksen a levél írója (a ki a levelet írta) j a%ajn ügüleksen a mit a
bátya mondott (szósz.: bátyának mondottja); noyajn gayuksan a
kutyától megharapott (pl. üje tag).
3. Midőn egész mondatnak névszóivá (akár főnévi, akár mel
léknévi névszó helyett valóvá) kell válni, az állítmány igéje
participialis alakba lép, és pedig ha prsesens- v. futurumbeli ige
értendő, a -%% -kii (~%uj, -küj)-féle nom. verbale áll állítmány igéűl; ha prseteriumbeli ige van, a -ksan, -ksen-íéle nom. prseteriti.
Ilyen névszóalakú mondat állhat alanyul, meg lehet főnévnek jel
zője, a végén levő nom. verbale rag nélkül maradván; de lehet alkal
mas transitiv igének tárgya is, a nomen verbale az accusativuslagot vevón föl; lehet végre időpont-határozó meg ok- és czélhatározó, midőn is a nom. verbale az illő casusragot vagy postpositiót veszi föl. — Megjegyzendő, hogy a -dak, -dek képzős nom.verbale (frequentativum, fent 5. §. B. 21) szintén tehet névszói
mondatot, mely a tula postpositióval okhatározó. Példák: yoro$an-
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dur dasiyuraksan minu ünen buj-ga hogy erős italhoz hozzászok
tam v. hogy e. italnak adtam magamat, igaz lehet; yöratu setkil
bariksan ügej bolaj hogy ártalmas gondolatot fogtam (fogantottam),
az nincs (az nem mondható) || numu sumvji kereglekü érdem íjat
nyilat használó ügyesség (íj és nyíl használatában való ügyesség) |
Buryan yamiya bükü tere $ük Burmán hol való azon táj = azon táj,
a hol B. van | kebteksen oron-ecegen boshaj feküdt helyéről fölkelt
= a helyről, a hol feküdt | bi tegünü (gen.) tere-metü üjlesi üjletküji
yoribaj én neki megtiltottam, hogy ilyen dolgokat míveljen (szószerint: én ő ilyen dolgokat mívelést megtiltottam) \kübegüni bars
idegüjasun inu cajgu büküji ügebej (szószerint a fiút a tigris megvevén, a csont fehéredve voltot látták == látták, hogy miközben a tigris
a fiút megeszi, a csontja fehérlik (a csupasz csontja kitetszik) | cinu
nadur ese ireküji bi kegiede medelüge hogy te nem fogsz hozzám jönni,
én régen tudtam || ecige eke anu ükin-jen ese oloksan-dur yasiyudan
amuj atya anya, hogy leányukat nem találták, bánkódnak | yagar
anu járnak bügüdeji tegien bükiijn tidada yamuk amitanu eke cu buj a
föld, mert mindeneket táplál (szósz. «táplálva létért))) minden élő
lényeknek anyja is. (Lásd még a -yuj-dnr, -ksan-jer gerundiumok
hoz való példákat: fent 294. 1.).
4. A kémen (v. kemegü) «mondván» gerundium arra szolgál,
hogy valakinek nyilatkozatát (parancsát, üzenetét, kérdését) vagy
csak gondolatát (pl. óhajtását) tartalmazó mondatot, egyenes
beszédbeli alakjában, egy másik mondathoz fűzze vagy beleilleszsze,
a melynek a nyilatkozó személy az alanya. Példák: bu ot kémen
kübegiin-dür-jen gakibaj fiamnak parancsoltam, hogy ne menjen oda
{szósz. «ne menj» mondván» \ jaj-ara$u ire kémen ere-degen ügide
mondd a férjednek, hogy sietve jöjjön (szó sz. «sietve jöjj mondva, a
férjednek szólj») j bi tere kümün-dür tusalayu boltayaj kémen küsemüj óhajtom, hogy ez emberen segíthetnék («bár — segíthetnék))
mondván) | nadur yöra kikü buj-ga kémen ajumuj félek, ne hogy
nekem kárt tegyen («nekem talán kárt fog tenni» mondván félek)
j minu ecige ükiibej kémen nadur medegülbej nekem jelentette, hogy
az ő atyja meghalt («atyám meghalt» mondván n. j.) | cijambar
üjleji ki kémen garlik bolbasu, bi tejmü üjleji kisügej a milyen dol
got parancsolod hogy tegyek, én olyan dolgot fogok tenni (a milyen
•dolgot «tégy» mondván parancsolsz) | ci namaji elgigen cikintü
kémen busa kümün-dür ügülekii ügej nem fogod másnak megmon-
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dani, hogy szamárfülű vagyok (engem «szamárfülű» mondván nem
fogod megmondani) | namaji yayurmakéi kémen burugusiabaj engem
vádolt, hogy rágalmazó vagyok (engem «rágalmazó [vagy]» mond
ván vádolt).
5. A l a n y - m u t a t ó szócskák: anu, inu, ber. Ezen szócskák
valamelyike áll rendesen (de nem szükségképen) a mondat-alany
után, azt a mondatnak állítmányrószétől választván el: pl. sibayun
anu nisümüj (v. nisün amuj) a madár röpül | miyan cisun arisun
kiget jasun anu kümünü bejejn kesegüt buj hús, vér, bőr és csont
[anu] az emberi testnek részei | késik inu egen-ece yaromuj kegye
lem aZ úrtól (fejedelemtől) ered j bi ber cimaluya kelelcekü buj én
veled beszélni fogok | bi anu amüan-dur tusalamuj én az élőlénye
ken segítek | yanultaj setkil anu olan ed ayurasun-ece illemei degere
elégedett szív (anu) sok birtok és jószágnál sokkal feljebb való. —
De egy előre bocsátott határozó mondatrészt is követhetik e szócs
kák, azt a többi mondattól elválasztván, pl. w/ayan bilik kiget
bujan-jer inu kündülel aldar ba cola-dur kürbej ész, tudomány és
erény által (inu) tisztelet, hírnév és móltósághoz jutott. (Az itt
előre bocsátott mondatrész mintegy logikai alanynak tekinthető:
«ész stb. őt tisztelethez juttatta*), így áll az anu akkor is, ha az
előző mondatban értendő alany nincs külön kitéve: pl. bars ber
cisunidoliay atamán-jen negen cida-yat, beje-deki miyaninu baratala
idebej midőn a tigris, a vért fölnyalván, a száját ki bírta nyitni, a
testen levő húst (inu) végig megette.
Függelék.
Vegyes

példamondatok.

l.busu jara, mérgen emcin gasabasu, anamuj ; niayu ügejn
jara inu okta ülü bütümüj egyéb seb, ha bölcs orvos igazítja (gyó
gyítja), meggyógyul; a rossz szó (rágalmazás) sebje egyáltalában
(v. soha) nem készül el (nem gyógyul meg). — Ql. minu anyaraksan
tere endekürel ügej bolbau ? a mit észrevettem, az hibátlan (helyes)-e ?
— 3. bi yayanu jasak-ece angida bolbasu, yayan mayát alamuj ha
a király törvényétől külön leszek (a k. törvényét megszegem), a
király bizonyosan megöl. — 4. melekejn ayu oron anu dalajin iruyara buj a békának lakóhelye a tenger fenekén van (iruyar fenék).
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— 5. ése ügeksen bolbacu, bi'sonosuluyah&bm nem láttam, [de] én
hallottam (bolbacu habár).
6. ündür ayola-dur ese obaribasu, kerkigü unayu ajuli medemüj
ha [az ember] magas hegyre föl nem hág, hogyan ismeri az esés
félelmét? — 7. egüni ken talbibasu, tere kümün abun cidamuj a ki
ezt odatette, az el is birja venni. —:.8. usun-dur abtaksan anu
usun-dur abtaksani yaryaiu ülü cidamuj a víztől elragadtatott a
víztől elragadtatottat ki nem bírja menteni. — 9, ci meden atala
asakyu cinu jayun bolbaj holott te tudod, mi lett (mire való) hogy
kérdezed? — 10. saba cu ebdereget sün cu asaran yaryu midőn a
fazék is eltört, a tej is ki fog ömleni (asara-).
11. edügejn erdeniji degerme yulayaj buliamvj, erkin asidajn
erdeniji buliayu ügej a mostanság kincsét rabló ós tolvaj ragadja
el, de a kiválóbb örökké való kincset el nem ragadhatják. —
12. nigeri cu alyum ülü angigiramuj egy lépést sem távozik. -— 13.
tere üs-jen sanabasu, edüge jahin amilamuj ha ő bosszúját gondolja
{meg akarja magát bosszulni), most hogyan hagyja [az ember őt]
életben? — 14. arslan ber máéi cadun amuragu kebtemüj az oroszlán
igen jól lakva csendesen fekszik. — 15. ecige ekejn aci ündür tegrilüge adali kigayalasi ügej a szülék jótéteménye a magas éggel egyen
lően véghetetlen (oly végh. mint a m. ég). — 16. ágik ügej basa
nigen $il boloyat, cayan sara-dur kürcü irebej észrevétlenül megint
egy év meglévén (elmúlván), a fehér hónaphoz ( = újévhez) jutot
tunk. -— 17. aksum móri amur ügej, alija kümün giryal ügej tüzes
ló nyugalom nélkül való, szeles ember boldogság nélkül való. —
18. eme kümünü aman inu mayuj ügejn egür buju asszony embernek
szája rossz szónak fészke. — 19. aman-dayan erüsdekseni ülü kü
aldamuj bide a mit szánkba fogtunk, azt már nem ejtjük el mi
(szósz. «a szánk által megfogódottat»). — 20. sinf}ilege edüj-ece
itegesi ügej nem hiszen, míg meg nem vizsgálja (szósz. «még nem
vizsgált-tól hitetlent)).
21. ebül gunu ilyal ügej tél és nyárnak nincs küiömbsége. bide
éimaluya ilyal ügej mi köztünk és te közötted (szósz. «mi teveledw)
külömbség nincs. — 22. bi ber gertür cinu iregü cimaji ügesügej,
én a házadba jővén, téged meg akarlak látni. — 23. yal-luya ojratubasu yalayu, yoladahasu ülü bülitkü ha közel áll a tűzhez, megégeti
magát; ha távolodik, meg nem melegszik. — 24. cinu uyayan
tügeriksen buju-ga el ment (eltévedt) talán az eszed ? — 25. yar-
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tur oroksani jakin uyuryu a mi kézbe került, hogyan lehet azt
eldobni ?
26. yayanu bisireküj setkili bu osulda a király iránt való tisz
teletet ne hanyagold el. — 27. nigeri nigen-ece ulamgilan asayuksayar ecüs-tür kürieni sakikci-da kürbej úgy hogy egyenként lassan
haladva (idam§ila-) kérdezte, végre a kert-őrhez jutott el. —
28. edüge tejmü gimis nadur ülü oldamuj most olyan gyümölcs
nálam nem találtatik. — 29. cinu üngeji ügeküj küsel-jer umdayasumuj égek a kivánságtól, hogy a te színedet meglássam (szósz, ((szí
nedet látó kívánsággal szomjazomw). — 3 0 . gürügesün uruldun
kücün-jen tensen nayadumuj a vad állatok versenyt futva (uruldu-)
erejüket mérve (próbálva) játszanak.
31. yatayu gügelen üjles-tür yamtu-ber nükücen jabubaj kemény
és nehéz dolgokban [velünk] együtt társul levén (nüküce-J járt
el. — 32. üjle-bén kedüj üjledükseni ügére otbaj elment megnézni,
hogy mennyire tették meg dolgukat. — 33. minu ügeji sonos, minu
üjletküji bu üjlet szavamat hallgasd, [de] ne tedd a mit én teszek. —
34. ünen ügeber türü bariyu, üker tergeber iaoliji güjcekü igaz szó
val kormányt tarthatni, ökrös szekérrel a nyulat érhetni utói. —
35. überün sajn setkil-ece übere busudun ügesün yojna bu daya a
magad jó szívén (lelkiismeretén) kívül másoknak szavai után ne
indulj.
36. eme kümün bügesü ber, ere-jügen üsi üselebej bi habár
asszony-ember vagyok, [de] férjemet megbosszultam (férjem boszszúját bosszultam). — 37. modonu ügügüre sibayun egüri gasamuj
a fának csúcsára építi a madár a fészkét. — 38. amtajyan kürüngeece üre inu amtajyan uryuyu boloju édes (kellemes, jó) magról gyü
mölcs is édes fog teremni. -— 34. nigen bujanu kürünge sacubasu,.
üre inu caglasi ügej yaromuj ha az ember egy erény-magot elvet,
számtalan gyümölcs kel ki [belőle]. — 40. ulusut namancilal-jerjen kilince-ece tonilyuj yutugi olyu az emberek bűnbánatuk által
bűntől való szabadulás boldogságát fogják szerezni.
41. nen udayat nen ünen aldayu boloyugaj kémen emiebej félt,
hogy [a tanítás] mennél több idő-múlván (uda-) annál többet fog
talán az igazságából veszíteni (sző sz.«nagyon idő-múlván nagyon
igazat fog talán veszíteni mondván félt») - — 42. monyol üsük-tür
nemekü kerektej nuyudi nemegü büritken üjletbej a mongol betűkhez
a hozzáadni szükségeseket hozzáadván, kiegésíztette [a m. írást]. —
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43. egüdüksen bügede inu ebderelün npmtu miín buj minden alkotott
(teremtett) dolog a bomlás tulajdonságával van. — 44. ene $irtincü
yu$ir anu usun-dur yajluksan metü ügej bolomuj ez a világ elenyé
szik, mintha vízben sót olvasztottak volna. — 45. tanyarik-acayan
dababasii, térig ün minu minyan angi yayarayu boltuyaj ha az eskü
met megszegem (eskümön átlépek), szakadjon a fejem ezer részre !
46. jiyasucin idegenü amtan-jer yayurcu $iyasuni alamuj a,
halász megöli a halat, őt az eledel ízével megcsalva. — ¥I.yal
tüligdeksen kürünge-ece küké nabci yamiya yaryu tűzzel égetett mag
ból hol fog kelni zöld levél ? — 48. cilayuni tülibecü, xajlyu ülü
boloju a követ égesse bár, nem fogja megolvasztani. — 49. yamiyasi
ber otyuj-ben ülü medemüj nem tudom, ugyan hova fogok menni. —
50. kümün boloyat ese surbasu, yaranyuj süni jabuyuj-dur adali vala
mely ember nem tanúi, hasonló a sötét éjben járóhoz.
51. nigen nigen-degen bu yaralalduja kémen tanyariglabaj
megesküdtek, hogy egymás ellen nem fognak irigykedni. — 52.
ireksen gejcin yariyu, oroksan boroyan arilyu az eljött vendégek
visszatérnek, a beállott eső kitisztul (megszűnik). — 53. cirik nigeken ber yariyulun ese cidabaj a sereget senki sem bírta vissza
verni. — 54. garlik-jer cinu jabusuyaj bide yojnaksida ezentúl a te
parancsolatod szerint fogunk eljárni. — 55. bide amitu ba ükübesü
ber yaj-yuj mindegy (nem fontos, yaj-yuj), ha életben vagyunk
vagy meghalunk.
56. yakca sasin-a yojar bakéi ülü boloju csak egy vallásnak
nem lehet két tanítója. — 57. nüküt-tür jayuyani ber ülü yujulyamu
társainak semmit sem enged kérni. — 58. omuyun yorbi-dur erdemün usun ülü toktaju a gőgösség dombján a jóravalóság vize nem
fog megállani. — 59. saba doroksi yagar degere bayayuji ügebej látta,,
hogy mint száll le az edény a földre. — 60. baján kümün omuk,
bayatur kümün bardam gazdag ember gőgös, vitéz ember kérkedő.
61. ere kümünü dotora emegeltü yagayartu morin baktayu férfi
emberbe nyerges fékes ló fér bele ( = titoktartó). — 62. yamuk
ulusi egeién baraya edüj yayan buju valamennyi népet még nem
hódított meg a király. — 63. buyajn yojar toloyaj nigen toyon-dur
baktayuj ügej két bikafej nem férhet meg egy üstben. — 64. caya$ajn kündü buyulya módon bide kügüyün degere bayuba a törvény
nek nehéz járma szállt a mi nyakunkra. — 65. üküküj cak-tur nom-
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ece busu ken ber ülü tusalayuji setkikü gondolni (kell), hogy a halál
órájában a valláson kivül senki sem fog segíteni.
66. siime bolbasu, késik sannaksan yagar-tur über-jen bosyaksan
anu buju a mi a templomot illeti, azt ő maga (saját költségén) a
[királyi] kegyelem ajándékozta helyen építette föl. — 67. üsüt inu
yotala gügüt-tür butara^u büküji ügebej látták, hogy a haja mint
lobog minden irányban. •— 68. ülü bologdayujn aryaji erikü kerektej
a nem lehótség módját keresni szükséges. •— 69. kereglebesü bolyu
ügej lehetetlen, hogy vki használja ( = használhatatlan).— 70. minu
yuriaksan ed tavari idegen cimek bolyán barabaj az én gyűjtött
vagyonomat mind ételre és ékességre pazarolta el (szósz.: étellé,
•ékességgé téve fogyasztotta el).

Pótlás.
A g e r u n d i u m o k - h o z (fent 294. 1.). Az -n (és -$u, -$ü)
végű gerundium praesentis előtt tagadósítóúl az ülü szócska szol
gál: ülü ódon oda nem menve, ülü ügün nem adva. De e helyett -l
képzős nom. verbale a tagadó ügej (v. ügegüje) szóval is fordul elé :
odol ügej (v. ügegüje) oda nem menve, abul ügej nem véve; udal
ügej nem késve (= mindjárt). Ez alak amúgy csak tagadó nom.
verbale, pl. bolol ügej nem levő (nem történő, lehetetlen; v. ö.
bolol'taj lehetséges, ós: bolosi ügej lehetetlen). A ger. prseteriti (-yat,
•get) előtt tagadósító szócska az ese, úgy mint egyéb pröeteritumíéle igealak előtt.

Mongol uyelvmutatványok.
1, Maha~satva.

(Schmidt, Gramm. 129. 1.)

Ilagu tegüs nükciksen Buryan anu Sirabasun balyasun-daki
Ilayukci yan-kübegünü ceceklik itegel-ügej idegen ügligetü yotala
bajasyulanun kürien-dür sayon abaj. tere cak-tur ila$u tegüs
nükciksen Buryan anu viniad idegen-dür otyvj cak-tur kürüksen-dür
yormokci ba nomtu debel emüsüget badir ajaya barigu Ananda-luya
viniad yujura otbaj. tere cak-tur tere balgasun-daki nigen emegen
kümün-dür x°Jar yulayajci kübegün bülüge. tere yulayajciji edün egén
baridat, jasayun nojanu dergede abuyat otcu, ügeji inu abuyat küiigü
alayuj yagara abcu ottala, tere yulayajcin eke inu ilagu tegüs nükciksen Buryani yola-ece üreget, üagu tegüs nükciksen Buryan yamiya
bükü tere gük-tür mürgüget: «aj tegrijn tegri Buryan! jeke nigülesküj setkil-jer minu eneyojar kübegünü amini aburan sojorya» kémen,
yola-ece sonoscu tedeni ilagu t. n. Buryan jeke nigülesküj setkil-jer
ürüsiegütedenü amini aburayujn tulada Ananda-dur garlik bolorun :
uAnanda a! ci yayan-dur otcu ede yojarun amini yujuktayuj» kémen
pariik boluksan-dur tedüj Ananda odoyat yayan-dur ücibesü, yayan
anu Buryanu garlik-jer tedeni talbibaj. tedeger kümün anu Buryanu
ürüsien aburaksan-dur masi bajascu bürün, Buryan yamiya bükü
tende kürüget, oroj-ber-jen kül-dür mürgüget alaya-ben yamtutyagu
Buryana ejn kémen ücibej: «ilagu t. n. Buryan a! jeke nigülesküjber manu amini aburaksan Buryan cinu aci buju-ga. aj tegri kümünü
degedü manlaj! jeke nigülesküj setkil-jer bideni tojn bolyán sojoryan
Kernen üciksen-dür ilagu t. n. Buryan asajn sajn» kémen sajsiayat
20
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saca, sayal üsün inu übesüben unagu tojn boloyat ulabur debeltü bolbaj. tedeger anu masi cin bisireltü boloyat, ilagu t. n. Buryan jambar-ba nomi ügegüleksen-jer togosun ba kir nuyudi arilyayat, dajnl
daruksanu yutuyi olbaj. tere yojar yulayajcijn eke emegen ber nomi
sonösuksan-jer nigente yarin ülü irekcijn yutuyi olbaj.
Tere cak-tur tejmü yajyamsik boloksani Ananda ügegü bürün
ntegüncilen ireksen Buryanu érdem tejmü cak-ügej a$uyu» kémen
maktayat, basa ejn setkirün: néne eke kübegün yurbayula ber urida
jambar sajn üjle üjledüksen-jer ilagu t. n. Buryan-luya uciracju jeke
gem-ece toniluyat nirvanu yutuyi ol§u bürün ? nigen beje-dür tusatu
ejmü sajn giryalanudi oloksan masi sajn bolajv kémen — setkiksen
setkili ilagu t. n. Buryan uyagu Ananda-dur ejn kémen pariik bolbaj : «Ananda a! ene eke kübegün yurbayula ber bi yaksa-kü edüge
aburaksan busu buju-ga. érte nükciksen cak-tur ber edeni aburan
tetküksen bülüge.v Ananda Buryan-dur ejn kémen ücibej: «Buryan
a! érte nükciksen cak-tur ber ene eke kübegün yurbayulaji kerkigü
aburaksan josuni ilagu t. n. Buryan nomlan sojoryai) kémen ücibesü,.
ilagu t. n. Buryan Ananda-dur garlik bolorun:
nerte toya tomsi-ügej nükciksen galapun urida anu ene Cambudvip-tur Jeke-terge neretü yayan bülüge. tere yayan-dur yariatu
minyan toyatan ücügüken yat buju; yurban kübegün buju.jeke kübegün
anu Maha-nada neretü buju, dumdatu kübegün anu Maha-diva neretü
buju, otyan kübegün anu Maha-satva neretü bolaj. tere otyan kübegün
anu ücüken-ece asarayuj nigülesküj setkiltü boloyat, yamuk bügüdeji
yakca kübegün-dür adali setkimüj. tere cak-tur tere yayan anu nojat
tüsimet yatut selte ber oj ayolaji yajyara ügen odoyat sayon büküjdür, yurban kübegün ber ojin dotora yajyara odoksan-dur nigen bars
gulgayalagu masi ülüsün umdagascu gulgayan-jen idere kürküj
ügegü, tedüj otyan kübegün anu yojar ayanar-tur-jen ügülerün: naj
yöjar aya minu ! ene ülükcin bars anu ül-ügej boloksan-jer gulgayanjen idemüj» kémen ügüleksen-dür yojar aya inu ügülerün : néne bars
masi ülüsüksen-jer mayát gulgayan-jen idemüj-gai> kémen ügüleksendür, basa otyan kübegün anu yojar aya-dayan ügülerün: néne barsun
idesi jayun buj í» kémen asayuksan-dur yojar ayanar anu ügülerün :
naliba sine alaksan nojtan miya cisun bügesü barsun idesi buju-ga*
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kémen ügüleksen-dür, basa otyan kiibegün ügülerün: «ken ber überün
miya cisun-jer egünü amini aburan cidamű ?» kémen asayuksan-dur
yojar aya anu ügülerün: «tejmü masi berke üjles-jer egünü amini
aburayuj ken cidamuj í'» kémen ügülebesü, tedüj otyan kiibegün inu
ejn kémen setkimüj: «bi üni orcilan-dur orcigu amin bejeben toya
tomsi-ügej yör yomsa bolyaluya. garim-dur inu taciangujn tula,
$arim-dur anu urinu tula, garim-dur munyayun tulada yabia tusa
ügej bolyaksan buju-ga. nomun tulada üglige ügkü oron-luya uciraóju
bülüge. edüge yabia tusa bolyayujn tulada bejeben egün-dür ügsügej»
kémen setki$ü bürün. tedüj yurbayula yariju ireküj gayura otyan
kübegün anu yojar aya-dayan ejn kémen ügülerün: «to yojayula
urityana jabutuyaj; bi überün nigen üjlejn tula oj-dur odoyat kerek
jen bütügegü üttere iresügejv kémen ügüleget, tere mür-jer ülükcin
hars yamiya bükü tere gük-tür kürüget, barsun emüne kebteksen-dür
bars aman-jen gayuragu idén ese cidabaj. tedüj yan kübegün anu
nigen yuyuryaj modon-jer bejeben yatyugu cisun yaryaksan-dur,
bars ber cisuni doliayat aman-jen negen cidayat, beje-deki miyan inu
baratala idebej. üni udaksan-dar yojar ayanar inu adegü bidenii
udabaj ; jayunu siltayan bolbaj» í kémen setkiget, mün-kü tere mürjer erin ottala ejn setkirün: adegü manu mayát bejeben ülükcin
bars-tur ügküjn tula odoksan buju-ga» kémen setkigü tere barsun
éergede kürüksen-dür kübegüni bars idegü jasun inu cajgu büküj
üreget, bejeben küsere deledün ükütkübej. egüri boloyat amiduragi.i
jeke dayun-jer okilan küsere kűrben, basa-kü ükütkübej.
Tere cak-tur eke yatun inu ejn gegüdülerün: yurban kegürgigene
anu yotala nayatcu nisün jabutala, nigen üeükeni inu yarcayaj bariksani gegüdüleget saca, seriksen-dür masi ajun emieget yayan-dur
ücirün: «aj jeke yayan yayocin üge-dür ,kegürgigene sibayun kübegünü sünesün huj' kémen sonosuluya. bi yurumaya udaksan-dur
gegüdün-dür minu, yúrban kegürgigene nayatcu jabun atala, nigen
ücüken kegürgigeneji yarcayaj abcu odoksani gegüdülebej. mayát
otyan kübegün mayu bolbaj-ga» kémen ügüleget saca, yamuk bügüdeji
érire ilegeksen-dür inu yurum nigen boloksan-dur yojar aya anu ireget otyan inu ese ireksen-dür •— «Maha-satva alih) kémen asayuk
san-dur yojar aya inu jayun ber ügülen wdagu yurum ayat nbars20*
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tur idegdebej» kémen ügülebesü, tedüj %atun eke anu tejmü mayu
ügesi sonosuyat saca küsere unan, ükütkübej. yurum nigen boloyat
delüretfü busu yamuk nügüt selte bügüdeger kübegünü nirvan boloksan
tere oron-dur otbasu, bars inu kübegünü mi%aji cüm idegü cisun inu
yagar-tur dusu$u jasun caj$u büküji ügeget, tedüj yatun eke terigünece anu bariját, xayan anu yar-ece barigu jeke dayun-jer okilayat
ükütkün unabaj. yurumay^a %arin bosbaj.
Tere Maha-satva kübegün anu tendece üküget saca tegüs
bajas^ulanun oron-dur tegrijn kübegün bolon türübej. tere tegrijn
kübegün anu «-bi jambar sajn üjle üjledüksen-jer ende türübej?»
kémen setkiget tegrisün nidü-ber tabun §ajayan-dur éingilen ügebesü,
überün üküksen jasun anu nigen ojin dotora ecige eke terigülen
%amuk nügüt-jer kürielegülgü jeke dayun-jer enelün yasalyuji üreget,
tere tegrijn kübegün anu ejn setkirün: «minu tere ecige eke yojar
anu minu tula masi jeke gobabasu, beje nasun-dur tótkor bolomuj-ga.
tedenü setkili sergügeküjn tulada otsuyaj bi» kémen setkigü tedüj
oktaryoj-dur bajgu eldeb güjl sajn üges-jer ecige eke yojarun setkili
sergügebej. ecige eke yojar anu oktaryoj-dur degeksi üreget «aj tegri
ci ken buj f man-dur pariik bolokta%uj» kémen ügüleksen-dür, tere
tegrijn kübegün ügülerün: «bi tanú kübegün Maha-satva neretü
buj~$a. bi überün bejeben ülükcin bars-tur ügiiksenü aci-ber tegüs
bajasyulantu oron-daki tegrijn kübegün bolon türübej. aj yayan ecige
%atun eke minu, ta sonos! gajayaksanu ecüs mayát ebderemüj-ga.
türükü buj ele bügesü mayát ükükü buj. nigültü kilince üjletbesü
amitan tamu-dur unaju; buján üjletbesü degedii sajn türül-dür türüjü. jerü türükü ba ükiikü anu yamuk bügüde-dür buj atala, yakcayan minu tulada ta bügüdeger masi jekede ülü gobagdaáu, bi enemetüsajn türül oloksan-dur ta ber dayan bajasidcayat bujanu gük-tür
kiciekteküj. üd-ügej yaiiyun gobalan jayun kereke kémen ügüleksendür ecige eke yojar ügülerün : «aj kübegün, ci jeke nigülesküj setkiljer bejeben bars-tur ügüget yamuk bügüdegeri nigülesküj buj ele bügesü, edüge bideni tebciget ügej boloksah-dur bide cimaji sanatju
mi%an-jen oktaluksan metü goban atala, aj jeke nigülesükci ci mani
jayunu tula tebcimüjh) tedüj basa tere tegrijn kübegün eldeb sajn
üges-jer ecige eke terigüten bügüdeji sergügeksen-dür ecige eke anu
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ücüken sergüget, doloyan $üjl erdenis-jer abdara kigü jasuni anu
tere abdara dotora oroyultfu yagar-tur niyuyat degere inu suburyan
bosyábaj. tegrijn kübegün ber oron-dur-jen y aribaj, yayan yatun nügüt
selte bügüdeger ordu yarsi-dur-jen irebej.
Ilagu tegüs nükciksen Buryan Ananda-dur ejn kémen garlik
bolorun: «Ananda a! ci tedeni jayun kémen setkimüj ? tere cak tere
ucir-taki Jeke-terge neretü tere yayan anu edüge-deki ecige minu
Sodadani yayan bülüge. tere cak tere ucir-taki tere yatun anu Mohamaja yatun bülüge. tere cak tere ucir-taki jeke kübegün Maha-nada
kemebesü Majdari buju. tere cak tere ucir-taki dumdatu kübegün
Maha-diva anu kemebesü Visumitra buju. tere cak tere ucir-taki
otyan kübegün Maha-satva kübegün anu edüge bi buju. tere cak tere
ucir-taki barsun gulgayan inu ene yojar kümün buju-ga. bi érte caktur ber edeni totyor-ece tonilyayat orcilanun jeke gobolan-ece uyuyada
yayacayululuya.» — tejn kémen garlik boloksan-dur Ananda ba ólán
nüküt ber ilagu tegüs nükciksen Buryanu garligi sajsian bisireget
ilede bajasbaj.
2. Xasar

ós B elg etej.

(Sanan Secen, ed. Schmidt 72. 1.)

Tendece Xasar Belgetej yojar nükücen aene egén ber josunügej jasaglan kin-ügej küeirgen amuj. Xasarun yabu-ber Belgetejin
büke-ber yariatani yamayalan yatayuji gügeletkebej. edüge tabun
üngetene egeleküj-dür ba bide yojar-ece übere ken kücün-jen ügümüj ?» kemefjü omaryan ayuji egén ajladuyat «keükedün omuyi ecinegür darujav kémen döratu nigenebügen kümün bolon yubilgu nigen
urtukcin numuja yudaldura ajl bitün jabuyuj-dur Xasar Belgetej
yojar tos bolgu ügeget «aj ebügen cinu ene numun-jer cicayulinu
yaranyajin numun kiküj-ece busu jayun kikü?» kémen doromgilabasu, ebüge ügülebej: «ta yojar galayus! ügeküjn urida-ece jakirt
doromgilamuj ? ebügen ügegü medekü buj-$a» kemeksen-dür, eleglegü
inieget, Belgetej kübcilegü kücün ese kürbe. ebügen kübcilegü ügbesü
Xasar abuyat tatagu ese dayabaj. tendece tere ebüge ber ügen bügetele
nigen küké yalgan lausa unuksan cel buyurul ebüge bolon, tere urtukcin numun ba altan toyonalgin kemekü sumun-jer nigen yadaji
yaya yarbuyat: «aj yojar galayus ! jeke ügüleküj ber iekedé emgüg-
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dekü gele. egün anu ebügene yartábaj busuyu í» kemeget otbaj. —
tende tere yojar eJn ügüleldürün: «ene ber ütele kümün busu ; egenü
nigeri yubilyan bolbaur> kemeldüget tegün-ece yojnaksida emiegü
$uk-jer jabuguyuj.

3. A s z a m á r f ü l ű k i r á l y . (Siddhi-kür, ed. Jülg, 22. sz.)
Érte urida cak-tur Xara-Kitatun Tájban yayan-dur nigeri
kübegiín büliige. tere kübegün inu yayanu oron-dur sayoyat kümiindür nigeken ber ülü ügegülükci büliige. edür büri ulus-ece nigen
sajkán kübegün abcu odoyat, üsün-jen sigürdegülüget alayu bülüge.
on gil boltala tejn alabasu, nigen edürün ucir-tur nigen emegeni
yakca kübegün agiyu, yayanu üs'úni sigürdekü tere kübegün-dür kürbesü, eke inu kübegüni alayu kemegü gemsigülentü boloyat, eke inu
kübegün-degen sine yubcaswni emüskeget, überün kiikenü süni yurildu giyuran moncoyula^u über-tür dürügü ügüget: uyayanu üsüni sigürdeküj-degen egüni basa basa idegü sigürde. cimaji alayu ügej
buj-ga» kemebesü, kübegün inu yayanu dergede odoyat, altan samjer üsüni samlayuj-dur yayanu cikin inu elgigenü cikin-dür adali
bülüge. tegün-jen kümün-dür ügülekü kemeget, alayu ucir inu tere
bülüge. yayanu üsün sigürdeküj-degen yurü-jen idegü sayoyuj-dur
yayan asayurun: acinu ene idesi jayun buj?» kemebesü, atuturyanu yuril bülüge)) kemebesü, yayan anu unadur ügteküj» kemebe.
tedüj nigen kesék yuril yayan-dur ergübesü, yayan anu goyoglayat:
<iünür amtan maii sajyan ; ene jayun yoliksan buj h> kemebesü, kü
begün ücirün : «eke minu überün kükenü sün-degen giyuragu ügüksen
bülüge» kémen ücibesü, yayan inu ejnsetkirün:
«egüni alagu ülü
bolomuj. ene bide yojar nigen ekejn sün uyuksan bügetele türül-jen
alayu josu ügejn tula yamiya bolyu h) «bi cimaji bu alasuyaj ; namaji elgigen cikintü kémen busu kümün-dür ügülekü ügej)) keme
besü ; aaja yayan, bi ken-dür ber ülü ügülemüj.)) atejmü bügesü ekedür-jen bu ügülel kerbe kümün-dür ügülebesü, bi cimaji alayu buj))
kémen gakibaj.
Busu ken ber medeksen ügej bülüge. tere kübegün ger-tegen
yari$u otbaj. tegünü yojna sigürdekci kümüni urida josuyar alabaj.

A SZAMÁRFÜLŰ KIRÁLY.

311

yamuk bugüdeger ((emegenü kübegün- giryalantu bülügert kémen yajyaldabaj. yamuk bugüdeger tegün-ece «ker metü bülüge ?» kémen asa
yubasu, eke terigülen bügüde-dür jayun ber ese-kü iigülebej.
Xayanu éikin anu busut-ece ülemgi boloksani busu ken-dür
esekü ügüleget, dotora-ben sanaksanu tula tere kübegün jeke yatayu
ebeéine kürtegü, em kiget tabik terigüteni kerek jarak jayuni ber
üjletbesü ber tusa ese bologuyuj. tedüj üküküj-dür kürbesü, nigen
otaéiji $ala$u ireget sudasun-jen bariyulbaj. eméi inu ügülerün:
«cimadur setkilün ebeéin-ece busu ebééin ügej\t kemeget; néne ebeéin•dür em tusa ülü boloju. setkil-dür sanaksan-jm aman-ece yaryagu
kümün-dür kelebesü, edegekü bülüge.» Xamuk bugüdeger «nige-éu üge
huj bügesü, edüge ügiile; üküküj-degen ese ügülekseni yojna kehije
ügüleküj?» tere kübegün ,ügej' kémen ese keleget, nigen uéir-tur eke
inu simtagu asayubasu, eke-degen «nigen üge buj bülüge. kerbe ügü
lebesü yayanu jasak bolomuju.» eke inu «tejmü bügesü, kümün ügej
•aglaya-dur odoyat yagar cilayun kiget modonu nüken-dür ügülebesü,
edegemüj)). kübegün odoyat nigen oyotanajn nüken-dür toséu amanu
yayan elgigen cikitej bülüge» kémen olan dabtagu ügülebesü, tendece
terügülegü tere kübegün edegebej. tere nüken-deki oyotana tegüni
ügeji sonosuyat dayun yarbasu salkin-luya nejlegü yayanu éikin-dür
sonostabaj. tedüj «ene ügeji tere kübegün keleksen a$iyu» kémen elei
ilege^ü tere kübegüni yayanu dergede abéu ireget, yayan pariik bolorun: «bi éi?naji kümün-dür bu ügüle kemegü gakiruksan. edüge éinu
gajayan kürüksen tula tejmü üge ügülebe kü éi» kémen asayubasu,
kübegün üéirün: «bi über-jen ken-dür ber gerten-dür ügüleksen ügej
bülüge» kemebesü, yayan nnigen kümün-dür ügüleksen agiyu ci;
tere üges cinu nadur sonostaba. ese ügülebesü, nadur kerkifíü sonostayu?» kemebesü, kübegün ügülerün: vtger-tegen yariyat nadur yatayu
ebetéin kürtegü uruk eligen bugüdeger «jayun buj ?» kémen asayu
basu, ese ügüleksen bülüge. tedüj üküküj-dür ojratayat nigen otaéiji
galafiu sudasun-jen bariyulbasu; otaéijn ügülekseni delgerengüje ügü
leget oyotanajn nüken-dür keleksen-ece busu kümün-dür keleksen
ügej, mayuj ügeji salkin ügüleksen-ece busu ken ügülekü?» tedüj
yayan inu: «bi egüni alagu jayun kikü? edüge minu ene elgigen
éikin-dür aryalayu arya éimadur buj buju ?» kemebesü, kübegün
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ücirün : uajajeke yayan! minu üge-dür oroyu holbasu, nadur nigen
arya huj bülüge.» xaTan ^nu «kübegün, ci nadur arya-benügüle. bi
sonossuyaj.» kübegün ügülerün: «aja jeke yayan! terigün-degen
nigen malayaji kikteküj. tegüni yojar eteget cikin-jen daldalafyU
ebertii: malayaji ki$ü emüsüget, dergedeki nuyut-tur hasa tere josuyar
emüscü yurabasu $okimu» kémen ücibesü, tere ügeji gübsiegü malayaj
bügüdeger yajgaldaju maktayat bügüde-dür aldarsibaj. tedüj bügüdeger yayanu cikini elgigeni cikin-dür adaliji ese medeget, gan bolya$u ehertü malayaj kémen aldarsibaj. edür manayar Tájban yayanu
dergedeki jamutan-dur tejmii malayaj huj büliige. kübegün jasagi
barikéi tüsimel boloyat, kümüni alayu josun tendece bajbaj.

SZÓJEGYZÉK.
ajl szomszéd; falu («aul»).
ajlat- ismerni, megérteni, tudni.
aya bátya; család feje, öregje.
aglaya külön hely, magányos
hely.
ayat: ger. a-yu.
ayola hegy.
ajaya csésze.
aju- félni, ijedni.
aci jótétemény, kegy; érdem.
aguyu, a$iyu (mondat végén)
úgy látszik, jóformán, úgy-e
bár.
atala: ger. a-yu.
adali hasonló; (casus után):
mintegy, szinte.
asayu- kérdezni.
asara- szánakozni; gondot vi
selni, fölnevelni, eltartani.

anu (mondat-metszetet, caesurátr
jelző szó, a mondat előrésze
után, mely rendesen az alany
ból áll: «alanymutató»).
ab- venni.
abura- megmenteni, megóvni,,
oltalmazni.
abdara láda.
aman száj.
amidura- életben lenni; föléled
ni, eszméletre térni.
amin lélek, élet.
amtan, amta íz (geschmack).
arilya- tisztítani (aril- tisztulni)*
arya okos mód, ügyesség, ra
vaszság; csalás.
aryala- okos móddal élni, ügye
sen segíteni.
ala- ölni, kivégezni.
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olaja tenyér.
aliba akármely, mindenféle (alin
mely, melyik).
altan arany.
aldarsi- híressé válni.
ejn így.
ejmü így, ily, ilyen.
eke anya.
egüri soká, rég óta.
ecige atya.
ecine titkon.
ecüs vég, határ, czél.
egén gazda, tulajdonos, úr.
egele- uralkodni.
eteget oldal; táj.
ed vagyon, birtok, jószág.
edege- gyógyulni.
edüge most.
edür nap.
ese nem (prseteritum előtt).
enel- szenvedni, kínlódni, bán
kódni.
ende itt.
ebééin, ebetéin betegség.
éber szarv; sapka füle.
ebertü szarvval való.
ebiige, -gen nagy atya; öreg em
ber.
ebdere- széttörni (-ik), bomlani,
elromlani (ebde- törni).
em orvosság, gyógyszer.
erdei orvos.
emegen, emege nagyanya, anyóka,
öreg asszony.
emie- félni, aggódni.
emüs- ölteni, fölölteni.
emüske-, caus. emüs-.
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emüne előtt.
emgü- szájában tartani, rágni.
eri- keresni.
ergü- fölemelni, fölajánlani, oda
nyújtani.
érte, érten korán; régen; régi.
érdem tehetség, képesség, ügyes
ség; érdem.
erdeni drágaság, drágakő, kincs.
ele egyáltalában.
elegle- gúnyolni, csúfolni, kine
vetni.
eligen máj; rokonság, családbeliek.
elei követ.
elgigen szamár.
eldeb különféle, mindenféle.
itegel hit, hitel, bizalom; mene
dék, oltalom.
ide-enni,megenni; pass. idegde-^
idegen étel.
idesi étel, eledel.
inu, 1. anu.
inie- nevetni.
ire- jönni.
ila- fölülmúlni, kiválni,
ilayu- fölülmúlni, legyőzni.
Hege- küldeni.
ilede világosan, látnivalólag, va
lóban.
oj erdő.
ojrata- közeledni.
okila- sírni, ríni, jajgatni.
oktaryoj ég (coelum).
oktal- lemetszeni, levágni.
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oyotana szibériai evet (sciurus
striatus).
ot- menni (vhova), indulni.
otaci orvos.
otyan utolsó, legfiatalabb.
on év, esztendő.
omarya- dicsekedni.
omuk büszkeség, büszke öntu
dat.
oro- bemenni; beleegyezni.
oroyul- beeresztem, betenni, he
lyezni {oro- bemenni.)
oro] csúcs, tető, fejtető.
oron hely, lakóhely; ország; al
kalom.
orci- forogni, kerengeni.
orcilan életforgás, világ (tkp. =
szkr. sansára).
ordu palota; tábor.
ol- találni, lelni, elnyerni, meg
kapni.
olan sok.
u%a- érteni, megérteni, sejteni.
uyu- inni.
uyuyada egészen, teljesen, töké
letesen.
ucir ok, tárgy; alkalom, körül
mény, történet.
ucir a- találkozni vkivel, ráakad
ni; történni.
uda- késni.
una- esni, leesni.
unu- lóháton menni, lovagolni.
amdayas- szomjazni (umdayan
ital).
urityana valamivel előbb, v.
előre.

urida azelőtt, régen.
úrin szenvedély, harag.
uruk család, rokonság.
urtu hosszú.
urtukcin numun bizonyosféle
hosszú íj.
ulabur vöröslő, vörösös, piros,
(ulayan vörös.)
ulus nép.
iijle tett, cselekedet, dolog,
munka.
üjlet- cselekedni, tenni.
ükü- meghalni.
ükiitkü- elájulni.
üg- (ö) adni.
üge szó; szólás, beszéd.
ügej hol- semmivé lenni, meg
nem lenni.
ügüle- (ö) szólni.
ügüleldii- egymáshoz szólni.
iiglige (ö) adomány, adakozás,
alamizsna.
ünge (ö) szín; külső alak.
üci- (ö) szólni, beszólni, felelni.
üciiken, ücügüken kevés, kicsiny,
kiskorú.
üge- látni.
ügegül- mutatni, tanítani.
ütele (ö) közönséges, alrendti.
üttere (ö) hamar, gyorsan, nem
sokára.
iid-ügej rossz, ártalmas; hiba,
vétek.
üsün haj.
üni (ö) régóta, nagy ideje; soká
(pl. késni).
iinür szag.

SZÓJEGYZÉK.

übesüben (ö) maga, magától,
maga erején.
über (ö) maga.
übere (ö) máskép, külön; külön
váló, más.
ürüsie- (ö) könyörülni, meg
szánni.
ül (öl) eledel, eleség.
liléméi inkább; nagyobb, ki
váló.
ülü nem (prass., fut. előtt).
ülüs- (ö) éhezni.
ülükcin (ö) nőstény, czuka.
keüken (több. keüket) gyermek,
gyerek.
kegürgigene gerlicze.
kehije, kejje mikor.
ken ki (kicsoda).
kebte- feküdni, lefeküdni.
kéme- mondani.
ker hogy, milyen; ker metil ho
gyan, miképen.
kerek szükség, dolog, ügy.
kerkitfü hogyan, mi módon.
kerbe ha, hogyha.
ki- csinálni, készíteni, szerezni.
kiget (ger. ki-) és, meg.
kin rész, osztályrész; bizonyos
föld-mérték.
Máié- törekedni, igyekezni.
kitat Sinaország, sinai ember.
kir folt, mocsok, piszok.
kilince bűn, vétek.
küké kék, zöld.
kükén mell, csecs.
kiicirge- erőszakoskodni.
kücün erő, hatalom.
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küser föld; küsere földre, le (pl.
esni), földön.
kübegün (b) fiú.
kübci ideg (ív-ideg).
kübcile- ívideget megerősíteni,
fölhúzni.
kümün ember.
kür- érni, érkezni.
kűrien, kürie bekerített hely, ud
var, kert.
küriele- körülvenni, bekeríteni.
kurielegül- (caus.) bekeríttetni-,
körülvétetni (magát).
kürté- jutni vmihez, megkapni,
beleesni.
kürbe- henteregni, fetrengeni.
külláb.
kuli- kötni, megkötni.
%aya szét, ketté (pl. repedni).
'/ayan, -/an király, fejedelem.
y^ayacajul- elválasztani, különí
teni (yayaca- elválni).
%ayocin régi, ó, ócska.
%at: több. xanyatayu kemény, erős, szigorú, vad.
%atun (több. %atnt) asszony, fele
ség; fejedelemné, királyné.
X&tyu- szúrni.
%ada kőszikla.
yabia haszon, java (vkinek).
%abu gyakorlat; ügyesség;
yamayala- oltalmazni, megvé
deni.
%amiya hol, hová.
yamuk minden.
%amtut%a- egyesíteni, egybe
tenni ('/amtu egyben, össze).
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yara fekete.
yari- visszatérni.
yariatu (több. -tan) alattvaló,
adózó, hűbéres.
yarcayaj ölyv, hója.
yarsi palota, trónterem, tem
plom.
yarbu- íjjal lőni.
yalgan kopasz hely; hóka, csil
lag (lovon).
yojna után.
yojnaksi,
yojnaksida
azután,
ezentúl, jövőre.
yojayula mind a kettő.
yotala mind, valamennyi.
yomsa kevés; hiány, veszteség.
yör ártalom, kár, gonoszság.
/ormokéi előruha.
yola messze, távol.
yoli- keverni, vegyíteni.
yuyuryaj töredék, darab.
yutuk boldogság, áldás; szentség,
méltóság, tiszt.
yudaldu- árulni, adni-venni, ke
reskedni.
yubil- átváltozni, átalakulni, újjá
születni.
yubilyan átváltozás; átváltozott
alak.
yubcasun ruha, öltözet.
yura- gyűlni, gyülekezni.
yuruma/a, yurum rövid idő, pil
lanat.
yulayaj tolvajság, lopás, rablás.
yulayaj ci tolvaj, rabló.
galap (szkr. kalpa) korszak.
gem rossz dolog, hiba, bűn; baj.

gemsigülen bánkódás.
ger ház.
gertü házbeli, családbeli.
gele azt mondja, azt mondják.
yajya- nézni; bámulni, csodálni.
yajyalda- csodálkozni (együtt).
yajyamsik csuda, csudálatos.
yakca egyedüli, magára való,
egymaga; yakca-kü egyedül,
csupán csak.
yakcayan csak egy, egyedüli,,
egyedül, csupán csak.
yagar föld, hely.
yasal- szomorkodni, panasz
kodni.
yasiyun keserű, keserves.
yarya- kiereszteni, kihozni, ki
hajtani (yar- kimenni).
yarta- elmaradni, legyőződni,,
fölülmúlatni.
yaranya görényfogó eszköz.
yuju- kérni.
yurban három.
yuril liszt; sütemény (kenyér,,
pogácsa).
jakin hogyan.
jayun mi, micsoda.
jada- nem bírni, tehetetlen, erőt
len lenni.
jasak törvény, törvényes rend,
kormány; birság, büntetés.
jasun csont.
jabu- járni, menni (nisünj. rep
desni).
jamn tisztség.
jamutu tisztviselő.
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jambar milyen; j . ba akármily,
akármi, mindenféle.
jeke nagy; jekede nagyon.
jerü általában, közönségesen; ál
talános.
josun szokás, rend, mód.
cak idő; cak ügej idő (mérték)
nélkül való, határtalan.
vaj- fehéredni; sápadni.
ceceklik kert (virágos kert).
cel sötét (szinekkel: c. küké sö
tétkék).
cikin fül.
cin erős, állandó, biztos.
cicayulin vakandok.
cida- bírni (posse).
cisun, cisu vér.
cilayun kő.
cüm mind, általában.
gaki-, gakir- parancsolni, meg
hagyni.
gayura között.
gayura- összeszorítani, befogni
(száját), zárni.
gajaya- megadni, ajándékozni
(istenről); teremteni.
gajayan isten rendelése, sors;
élet, újjászületés.
gan szokás, divat.
gasagla- törvény szerint csele
kedni, kormányozni, igaz
gatni.
garak: kerek-garak ügyek.
garim némely.
garimdur, garimda némelykor,
néha.
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garlik szó, nyilatkozat (feljebb
valótól), parancs, rendelet: g.
bolyu szólni, nyilatkozni, kije
lenteni.
gála- elhívni (magához).
galayu ifjú.
galbari- könyörögni, imádkozni.
gegüdüle- álmodni (gegüdün somnium).
giyura- szótdörzsölni; dagasz
tani (tésztát).
giryalan jóllét, boldogság, sze
rencse (girya- jó módban, bol
dogul élni).
goki- illeni, kelleni.
goyogla- enni-inni, étkezni.
goba- szenvedni, gyötrődni; gobagda- id.
gidgaya, -yan madárfi, kölyök.
gulgayala- kölyközni.
güjl osztály, nem, fajta.
gük oldal, táj.
gilgeletke- lágyítani.
gübsie- helyeselni, jónak találni.
tacianyuj kívánság, testi gyönyör,
kéj vágy.
tacia- vágyni, hevesen szeretni.
tata- húzni, meghúzni.
tabik áldozat.
tabun öt.
tamu pokol.
talbi- helyezni; elereszteni, elbo
csátani.
tejmii olyan, oly, úgy.
tegiis teljes, tökéletes, egész.
tegüncilen azon módon, szintúgy.
tegri isten, istenség.

,

318

MONGOL

NYELVMÜTATVANYOK.

tetkü- megvédeni, megőrizni, ol
talmazni.
tedü, tedüj aztán, mindjárt, azon
nal; annyi.
tende ott.
tendece onnan; aztán.
tebci- elhagyni, eldobni, meg
vetni.
terigiin fej; kezdet.
terigüten1kezdetüe'k(= s a többi).
terügüle- kezdeni;
terügülen
kezdve ( = s a többi).
tojn pap (buddhista), szerzetes.
toya szám.
toyosun por.
toyonalgin négyágú fadarab, ke
reszt; akasztófa.
totyar, totyor akadály, rossz do
log, baj.
tos átellenben, szemközt.
tos- ráakadni.
tonil- megszabadúlni,menekülni.
tonilya- szabadítani, megmen
teni.
tomsi: toya t. ügej számíthatatlan, számtalan.
tuturya rizs.
tusa haszon, nyereség.
tusatu hasznos.
tula, tulada ért, miatt.
tüsimel (több. -met) tisztviselő,
miniszter.
türil- születni.
túrul születés, újjá sz.; nemzet
ség, rokonság.
dajn ellenség.
daya- követni, kisérni, csatla

kozni (dayan
bajasulcayu.
együtt örülni).
daya- magára venni, kibírni,
ügyet végezni.
dayun, dayu hang, szó, ének.
dobta- ütögetni, kovácsolni; egyre
ismételni.
daru- nyomni, elnyomni, le
győzni.
daldala- rejteni, takarni.
degeksi föl, fölfelé.
degedü felső, felsőbb; jobb, ma
gasabb.
degere fölötte, fölébe; -on felül,
-on kívül.
degii öcs.
debel ruha.
dergede mellett, -nál, -hoz.
dergedeki mellette (nála) levő.
delet- vágni, csapni.
delüre- fölocsúdni, eszméletre
térni.
delgerengüj terjedelem.
dotor belső, bél; béllés.
dotora belé, bent; -be, -ben.
döra alatt, alá; alacsonyság.
döratu alul való,alacsony (rendű).
dóroméi alávaló, megvetett.
dorom^ila- alázni, megvetni, gya
lázni.
dolia- nyalni.
doloyan hét.
dumda közép.
dumdatu középső.
dusu- csepegni, szivárogni.
diirii- bedugni, bele mártani.
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sajyan, dim. sajn.
sajsiahelyeselni, helyben
hagyni, jóváhagyni, dicsérni.
sajn jó.
sayal szakái.
sayo- ülni, lakni, tartózkodni;
(segédigéűl: egyre, folyto
nosan).
saca azonnal, mindjárt.
sana- rágondolni, emlékezni.
sam fésű.
samla- fésülni.
nalkin szél (ventus).
seri- fölébredni, fölérzeni.
sergii- fölvidulni.
sergüge- fölvidítani, vigasztalni.
setki- gondolni.
setkil gondolat, gondolkozás,
elme.
selte együtt, -vei együtt,
sigürde- fésülni.
sine új, fris.
sinfjile- átnézni, vizsgálni.
iibayun madár.
simta- ügy ekézni.
siltayan ok; történet.
sojorya- kegyeskedni, méltóz
tatni.
sonos- hallani, meghallani; sonosta- (pass.).
sudasun ütő ér.
suburyan sírdomb, síremlék, pyramis.
sumun nyil.
sün tej.
sünesün lélek (anima).
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nayat- játszani.
nasun életkor (tetas).
nejle- egyesülni, csatlakozni.
nege- nyitni.
neretil nevű (nere név).
nigente egyszer, egy ízben.
nigül bűn, vétek.
nigüles- kegyelmezni, megszánni.
niyu- rejteni, elrejteni.
nidün, nidü szem.
nis- röpülni.
nirvan (szkr.) «nirvána».
nojtan nedves; fris, nyers.
nojan (tb. nojat) fejedelem, úr,
főnök, parancsnok (jasayun n..
bíró).
nom szent törvény, vallás, tudo
mány; nomtu valláshoz ttozó
(n. debel szer-ruha).
•nomla- tanítani, tudatni, eléadni.
nuyut, niigüt (többes-szám kép
zője).
numun, numu íj.
nüken, niike lyuk, hasadék; fé
szek, vaczok.
nüküce- vkivel egyesülni, szövet
kezni, barátkozni.
nükür társ (tb. nüküt).
nükci- múlni, elmúlni, kimúlni,
meghalni.
ba is.
baj- lenni, maradni; elállani,
megszűnni.
bajas/ulan öröm, örvendezés.
bajas- Örvendem; bajasidcaegyütt örvendeni, örvendezni.

y
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badir (szkr. pátra) csésze (ál
dozó cs., koldus cs.)
basa még, és még, ismét (v.
basa-kü).
bara- végezni, elfogyasztani; el
költeni (baratala végig).
bari- fogni, megfogni, tartani:
jasak b. rendet tartani, igaz
gatni; — bariyul-(can&.).
bars tigris.
balyasun város.
beje test.
ber (nyomatékosító szó; különö
sen alany-mutató, úgy mint
anu, inu).
berke nehéz, bajos.
bitii- járni, bolyogni.
bisire- tisztelni; hinni, bízni.
bisirel tisztelet, hit.
bos- fölkelni, fölemelkedni.
bos/a- emelni, fölépíteni.
bol- lenni (fieri).
bolya- tenni (vmivé).
bolaj tkp. «vala, volt», de néha
«van» (=: buj).
buyurul szürke, ősz.
baj (létige, pröes.«van»); 3. szem.
buj és buju.
buján jó cselekedet.
busu nem (anyun b. nem tiszta,
tisztátalan).
busuyu nem-e, nem de ?
busu (tb. busut) más, a többi.
hü- (ö) létige : perf. biilüge, cond.
bügesü, inf. bükii, ger. bürün).
büké erö.

bügüde mind, valamennyi, az
egész; egészen, teljesen.
bügüdeger omnes.
bütüge- teljesíteni, végezni.
büri minden, mindenik (edür b.
mindennap).
bürün, 1. hü-.
viniad (szkr.) kegyes adomány,
alamizsna.
makta- dicsérni.
mayát valóban, bizonyosan.
mayu, mayuj rossz, szerencsétlen.
manlaj homlok, főember, elől
járó.
masi igen, nagyon.
manayar: edür m. mostan, je
lenleg.
malayaj sapka.
metü -ként; -féle, -szerű.
mede- tudni, ismerni, megismer
ni; érezni.
miyan, miya hús.
minyan ezer.
módon fa.
moncoyula- gömbbé, golyóvá csi
nálni.
munyak esztelenség, tudatlan
ság.
mün-kü ugyanaz.
mür nyom, ösvény, út.
mürgü- meghajtani magát, le
borulni.
lausa öszvér.

A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.
N Y E L V T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. k ö t . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , X V — X X . köt. 1862—1886. Ára k ö t e t e n k é n t
II—X-ig 1 fit 50 kr., X l - t ő l fogva
, .
. 3 frt.
N Y E L V E M L E K T Á R . R é g i Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja
a M. T u d . Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik i B u d e n z
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét.
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o 1 f G y .
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. AVinkler C. Sándor C. Gyöngyösi C.
Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y.
I I I . kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik:
K o m a r o m y L. és K i r á l y P .
IV. V. kötet. É r d y C. Közzéteszi V o 1 f G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet.
Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C.
L á n y i C. — V I I I . kötet. Sz. Margit élete. Példák köuyve. A sz.
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. k ö t e t .
Érsekújvári C. — X I . kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — X I I . kötet.
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C.
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y.
Ára kötetenként 2 frt.
R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet: A Jordánszky-codcx biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888
Ára 6 frt.
RÉGI MAGYAR K Ö L T Ő K T Á R A . (Corpus poetaruin.) Szerkeszti S z i1 á d y Á r o n. I. k ö t e t : Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V.
k ö t e t : X V I . századbeli magyar költők 1880—86. Á r a kötetenként 2 frt.
C O D E X C U M A N I C U S bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. J e g y 
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-rét. Ara.5 frt.
UGOR F Ü Z E T E K . Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ara 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. A r a 6 0 k r .
I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr.
IV. szám. Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí
tásából közölte B u d e n z J . 1881
Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutíitványok és nyelvtanulmányok I. 1884
Ára 60 kr.
V I I . szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. L u l e - é s Pite-lappmarki
nyelvmutatványok és szótár 1885
Ára 1 frt 20 kr.
V I I I . szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlan;li lapp nyelv
mutatványok. 1886
Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények"-böl.)

R É G I M A G Y A R N Y E L V É S Z E K Erdösitől Tsétsiig. (Corpus Grammaticoruin linguae Hungaricae veterum.) K i a d t a T o 1 d y F . 1866.
Ára 2 frt.

REG ÜL Y ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta
H u n f a l vy P á l 1864
Ára 2 frt,
MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z J. 1873—81
Ára 5 frt.
A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872. . . . . . Ára 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI.

Irta P. T h e w r e w k

E m i l . 1873.
Ára 1 frt.
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e S á n d o r . 1873
Ára 1 frt.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d .

Ara 1 frt.

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881. . . . . . . . . . . Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83
Ára 2 frt 40 kr.
KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r .
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.
ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZEPTÜDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i P á l , osztály titkár.
1—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1 —12 sz.) 1882. Ára
3 frt 20 kr. —X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. - XI. köt. (1—12. sz.)
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. —
XIII. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV köt. (1—7. sz.)
1887—88
Ára 2 frt.
SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884.

í

Ára 3 frt.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. Irta B u d e n z J.
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ara 1 frt.
Második füzet: Névszóképzés. 1^87
, . . Ára 80 kr.
A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta B a l a s s a József dr. 1886
Ára 70 kr.
VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK.
dr. M u n k á c s i Bernát 1887

Gyűjtötte

és

fordította
Ára 2 frt.

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887
Ara 2 frt 30 kr.
HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények
XX. kötetéből.)
Ára 1 frt.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

