
Pótlék az Erza-mordvin szótárhoz. 

A finn-ugor társaság egyik becses kiadványa Paasonen H. : 
« P r o b e n d e r m o r d w i n i s c h e n V o l k s l i t t e r a t u r » (L 
Bánd. Erzjanischer Theil) ez. munkája. Paasonen 1889—90. évek
ben tartózkodott a mordvinok között Penza, Szimbirszk és Tamboir 
kerületekben. Említett gyűjteményét szerencsés körülmények segít
ségével egyetlen-egy faluban Maresewo-b&n, egy vendégszerető csa
lád körében gyűjtötte s elegendő alkalma volt gyűjteményét gon
dosan s alaposan megszerkesztenie. Paasonennek különben még 
van moksa népdal-gyűjteménye is, melynek kiadását legközelebb 
várhatjuk; de főleg türelmetlenül várjuk szótárát, melyet szintén 
kilátásba helyez, sőt, mint előszavában mondja, ez volt főczélja 
utazásának. S erre van valóban a legeslegnagyobb szükségünk. 
Említsük még meg, hogy költségeit egy angol úr, John Abercromby 
fedezte, a kinek mordvinok, ugorok se ija se fia. Hol találkozik 
nálunk ilyen pártfogó ? Mikor fog ilyen találkozni ? 

Mordvin nyelvű szövegeink egyáltalán kevesek, de ezek közt 
is ritka a népnyelvi gyűjtemény. Pontos s teljesen megbízható egy 
sincs. Tehát nagy örömmel kell üdvözölnünk P. gyűjteményét; 
noha a tanulság belőle nem oly nagy, mint első pillanatra vár
hatnék. Igen fonto3 hangtani tekintetben. Bővebben ezzel most 
nem foglalkozhatom; különben erről maga P. irt egy értekezést; 
Mordwinische Lautlehre (Helsingfors 1893.) czímen, a melyre még 
visszatérünk. Csak általában ki akarom emelni, hogy ezen dalok 
nyelvének különös sajátsága az általános j é s í t é s , a mi kétség
kívül orosz hatásnak tulajdonítandó. S jó volna tudni, vájjon min
den nyelvjárás egyforma-e ezen tekintetben? 

Nyelvtani szempontból alig kell vagy lehet valamivel is bő
víteni Budenz kitűnő nyelvtanát (NyK. XIII.). 
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Végre, fájdalom, mordvin szótárunk sem bővül valami külö
nösen, kivéve igen sok kölcsönvett orosz szóval. Tanulságot von
hatnak ebből ismét a gyűjtők, hogy fáradságukat, különösen ilyen 
kihaló nyelvnél, először is a szók gyűjtésére fordítsák. Mert az 
bizonyos, hogy a grammatikai kategóriák sokkal tovább meg
maradnak és elsők a szók, a melyek kivesznek. 

Megjegyendő továbbá, hogy a folklóré szempontjából se mind 
érdekesek ezen dalok. Nagy részük közönséges alkalmi dal; érdekes 
a második s harmadik rész: a lakodalmi énekek, a melyek egy 
kissé hosszadalmasak s inkább csak gúnyolódó meg panaszkodó 
énekek, de az ősi lakodalmi szokásokból úgyszólván semmit sem 
tartalmaznak. Legeredetiebbek a tavaszi dalok (pozarat) s a kará
csonyi énekek (kal'adamot), de fájdalom, ezek csak csekély töre
dékek (225—237. 1.). Különösen említésre méltónak tartom az 
I. 19. dalt. a Kazán városát kezdik építeni, de a mit építenek, az 
mindig összedől, míg végre keresnek egy szép leányt, a kit a város
sal eljegyeznek. Ettől remény lik, hogy a város majd magától föl
épül)). Hasonlít a mi híres Kömives Kelemenné ez. balladánkhoz. 

P. gyűjteménye a következő hat fejezetre oszlik: I. Morot. 
P. szerint balladaszerti, de helyesebben alkalmi dalok (1—109. 1.), 
H. Lakodalmi énekek (110—153. 1.), III. Avarksnimat. A meny
asszony panaszdalai (154—199. 1.), IV. Lajsimat. Halottakat & 
rekrutákat sirató dalok (200—223. 1.), V. Poharat. Tavaszi énekek 
224—231. 1.), VI. Katadamot. Gyermekek karácsonyi énekei 
(232—237. 1.). Mellékelve van jó s csekély kivétellel pontos szó
szerinti hü német fordítás. 

A következőkben, minthogy ezt tartom egyelőre a legfonto
sabbnak s egyéb mondani valóm különben sem igen volna, szótári 
szempontból fogom megvizsgálni gyűjteményünket. Alapul Budenz 
jeles szótárát (NyK. V.) véve, először kiirom az egészen új s eddig 
ismeretlen szavakat; másodszor azokat, a melyek nem egészen, de 
alakra vagy jelentésre újak. Persze tekintettel leszek Wiedemann 
szótárára és Budenz későbbi pótlásaira (NyK. XVI. s XIX.), de 
az orosz szókat mellőzöm. 

A betűrend, noha nem helyeslem, ezúttal nem lehet más, 
mint a Budenzó; tehát a következő: a, á, e, i, o, u \ k, g, h, j \ c, c, 
s, £ | í, d, s, z, n | p, b, f, v, m \ r, l. 

Eövidítések: B. == Budenz szótára; W. = Wiedemann szó-
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tára; XVI. XIX. a NyK. illető kötetei; M. =t Moksa. A sor végén 
a pontos vessző után Budenz szava vagy értelmezése áll. P. = Paa-
sonen gyűjteménye. A számok közül a római számok a fönt emlí
tett egyes fejezeteket (pl. I. = Morot, II. == Lakodalmi énekek stb.) 
jelentik; a római számot követő első szám az egyes dalok, a másik 
a sorok számát jelenti. 

I. Ismeretlen szók. 

Asardá: megy (kinaűgié, az út) I. 37. 5. folyik I. 37. 11. 
astinesté : lassan, sachte I. 44. 7. 
avaks : tyúk I. 35. 13. vö. avaka, nőstény; weibchen vom 

thiere. W. 
Erke : szabadság II. 15. 56. sajs ol'anök (BOJIH) efkenek: weg 

nahm sie unsere ungebundenheit, unsere freiheit. 
ervan: várni III. 3. 67. (synonymája: ucan) v. ö. efan : 

él, lakik. 
Icined'en carcavsa : unter einer schöngeschmückten (?) braut-

wagendecke II. 15. 65. (A kérdőjelet P. irta bele). 
Oja : pajtásnö L 11 . 8 ; III. 2. 12. 
odaskadan : elhervad III. 2. 62. odaskadon, part. perf. III. 5. 

14. odaza lopa : elszáradt (káposzta)-levél III. 2. 62. 
ozolgadan : elhervad III. 4. 32. oéada = odaéa lopa vö. ozol-

gadiú oéadaks: ich bin zu einem verdorrten kohlblatte verwelkt. 
od'inija: kazal II. 6. 10. 
odnasum: szerető II. 8. 64. 
ozavkske: nád I. 6. 10; II. 5. 19. vö. ozavtan: ültet. 
onava: brautwasen II. 15. 62. 
Uj: jaj IV. 5. 9. ir/aj: 6 I. 44. 15. 
vékerej : barázdabillegető I. 30. 8. 
uv (uvt?): lárm II. 1.4. Vö. meilel'is iivni: der hímmel 

schallt I. 3. 48. M. uvan: ugat W. avan. 
urama: bölcső (?) I. 36. 16. 
(ki) ulo : scheideweg I. 19. 3. vö. ulo: áll (mentum); Ui: út. 
ulkoi I. 10. 20. ulko III. 8. 115. nem rég, minap; — M. ulhka 
(Babán-) kasa: opferfest I. 8. 3. (talán összefügg kacan•: 

füstöl, kacamo : füst stb. szókkal, vagy orosz Kania ?) 
kana: váljon, talán I. 3. 55; IV. 4. 30. 
kanurgan : cserép III. 4. 33. 
kapán: czirógat I. 40. 8. vö. M. kapian : bekap; kapudan: 

megkap, megfog. 
kal'ada-t (plur.): karácsonyi énekek VI. 2. 16; VI. 1. 1. vö. 

kal'adamot ua. VI. czím. 
kalana : mürbe, porhanyós I. 17. 16 ; — 4 9 . 15. 
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kalgan III. 7. 121. kalgavksan II. 6. 7. szét-, megrág, vö. 
AaZpo; pozdorja. 

kalmadnan: összekeveredik III. 8. 111. 
kalme t'iks: bruchwurz, porczfü (Herniaria L.) III. 8. 111. 
kece: merítő kanál, schöpfkelle III. 5. 30. M. kadgá, ked'ge : 

edény, kis kád (melyet W. orosznak tart Ka,a,KH; de ha összefügg
nek a kece-vel, akkor ez a föltevés nem valószínű. Inkább a ked: 
kéz származéka, lehetne valamennyi, vö. füles korsó s a követ
kező szót. 

keiske I. 2. 10. keiks(e) ü l . 8. 60. karperecz, vö. surks-k(e) : 
gyűrű (siir: ujj). 

kednimilav : bőregér II. 8. 7. vö. ked: bőr, keden: bőrből való. 
kerescé: kornwicke I. 15. 8. (lehet birtokos 3. sz. úgy hogy 

líefest volna a nominativusa). 
ker: csomó (paée kert: hanfbündel) II. 8. 69; vö. keran: 

vág (?). 
kelan: mond, szól I. 3. 53—54; vö. kel: nyelv II. 7. 10.1. kát 
kelaso : után (loman kelaso mon kortan: den leuten nach 

erzáhle ich) IV. 4. 63. talán inkább: az emberek nyelvén, s kelaso 
inessivusa volna a kel szónak? De lehet kel: szélesség szárma
zéka is; vö. kelés, kdlis: szerte. 

Uelenct I. 6. 15. kelenst III. 2. 51. (plur.): ujjnyi vastag mat-
ring, fingerstráhnchen; vö. kesak: matring II. 8. 50; kesak. 

kel: hideg III, 2. 32. martonk a tejan kelt sedejt': unsere her
zen werde ich nicht zum erkalten bringen ül. köztünk nem csiná
lok hideg szíveket; vö. kelmá; kelme I. 22. 4. kiilme III. 3. 6. 

kistoj, kistojne: eper I. 11. 21. 
kiv'ed'e-: kikérdez, kivallat I. 1. 47 ; 18. 13; vö. kevksíe-, uo. 

46. kevksne III. 5. 67., mely nyilván ugyanazon tő származéka; 
1. kizefian ; kevste XIX. 

kosa: hab iker p'e v'edín kosaso: im schaum von bast 
(-dach) wasser) I I . 9. 18. 

kolcan : ápol I. 1.4. 
kukurdan : kakukol I. 30. 9. 
kuncolan : sejteni, sejtve megtud, kilesi (ancak kuncolhí sedej-

sem: ich habé nur mit meinen herzen erlauscht) III. 8. 10. megles 
I. 2. 46. 

kuro: falu I. 3. 10. (?) 
kuriríe: bokorzat. 
kraéüma: gyújtás I. 38. 4. (v'e ustuma p'engingist v'e krastima 

cev'ingist: egy fűtés a kis hasábfájuk, egy gyújtás a kis forgácsuk). 
Gavdanis : das vorjáhrige gras IV. 5. 82. 
gognaj: varjú I. 41. 4. 

. gornipof: csörgő III. 3. 51. gornipovne (dim.) I. 33. 13. 
guzna: létra I. 41. 2 ; vö. kuz: fenyő. 
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gurtke: láng I. 44. 5. 
Jato: idegen (melléknév) I. 13. 9; III. 7. 122; játon. I. 13. 

16; vö.juti W. jutica : járókelő, utas XIX. jután I. 28. 19 ; -jotan. 
jaméa: összenőtt (janisa p'es'tt: összenőtt diók) I. 37. 17. 
ju%adi : kanyarít, schwenken (alov kedet juyad'ii'; schwenke 

deine hánde nach untén hin) III. 5. 92. 
judmine: szórólapát I. 28. 11. 
Caóo: arcz I. 6. 11 ; II. 5. 20; — tsama W., cama I. 9. 5. 
cack: át, keresztül (kolmo rosóan cack jutin : durch drei heine 

bin ich gegangen) III. 5. 77. 
canavka: fecske II. 14. 51. 
cando: vételár, kaufgeld VI. 3. 23. 
(pando) cama: domb-oldal II. 2. 17; I. 9. 5. 
cékar: penész I. 3. 79. 
cikor mefneét: nyikorogtak (ül. óikor-t mondtak) I. 45. 7. vö. 

cikurdan: csikorog, nyikorog III. 3. 39. 1. cikordan. 
óija-, cijaksna-: kiházasít, férjhez ad I. 6. 2 1 ; I. 3. 1 1 ; vö. 

cijnan: siet I. 8. 1. cijeksne- fut I. 23. 10. 1. B. 
cice: sógor (a testvér férje) III. 8. 52. 
cisla: mulatság II. 12. 30. ünnep II. 3. 10. — tsisla : szám 

(orosz) W. Ide való, úgy látszik, cesija: loos, sorszám, a katona
szedésnél IV. 5. 56, 157. 

cineze : napsugár III. 7. 108 ; vö. ói: nap, tag. 
cirimk cirimk jakicat: hübsch trippelnd ist ihr gang (ül. 

járók) II. 12. 13. v. ö. sirem: ferde, rézsút; cir-pilgen: görbelábú 
vagy tsiraz : üppig blühend (W.) ? 

óopoü- elkésik II. 15. 3/5; copot- sötétedik IV. 5. 72. h 
sopé'dan. 

cova: gyenge, zárt I. 42. 2 1 ; — cova-: wásche reiben I. 12. 
17. 1. sovan. 

cukan : morzsol, zerstampfen II. 1. 35. (vö. cufan) inog 
(cukaz cukit pulinest: inogva inognak farkacskáik. P. stampfend 
stampfen ihre schweifchen) II. 1. 39; — M. cakan E. cukan ko
pog, koczog, vaczog. 

cuzoj: idegen I. 13. 9; III. 8. 42. 
capur (tikse): kakukfű II. 2. 24. 
cicer: sürü I. 31. 20. 
civ'tordi: schimmernd, csillogó (dija ezüst) II. 5. 22. 
citd'or: fény (éitdbrco motit sumanenk: eure röcke glánzen 

{ül. fénybe jönnek) III. 2. 52. 
cura-: körülfog, körülvesz II. 2. 32/34. III. 7. 117/18. 
culu bal'u: aludj, aludj I. 2. 37. vö. BajiOBáTi.: elkényeztet; 

cul'u bal'u. bal'u l'ul. 21.1. ut'u bal'u: schlummre,schlummre1.20.19. 
Skinin (avanok) I. 3. 68. skinikaj(vö. ava-kaj) I. 3. 38. ékikaj 

IV. 1. 30. szülő, gebárerin. 
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Tasta-: összegyűjt (tastari vernem camdija: ich entliess mein 
gesammeltes blut) III. 4. 29. 

t'el'esan: megtámad II. 17. 3. 
íija tuva: ide-oda, té-tova I. 49. 19. vö. tej : -hoz, -nek, 

tuv: oda. 
topuda: sötét-vörös I. 27. 2. 
tolkke : ész IV. 2. 44. 
tungulks-,• bámulatba ejt II. 14. 25. 
(a) tupurom tapurom: (keine) leeren worte IV. 1. 23. 
iuriufuskat (plur.): kenyérleves V. 3. 21. 
tulo : hosszas (tulo repskeialonzo: lángliche rüben sind seine 

hoden) V. 3. 12. vö. tulo: ék, csap. 
Sangif-: kékes zöld I. 37. 3. vö. sén: kék. 
ser/ka , lábszár I. 38. 5. 
sérna-: csinosít III. 7. 6. 
sildéj pulo-s (illat.): örvényes helyre, auf eine tümpelige 

stelle I. 42, 55. (de alighanem hibás a fordítás, mert sildéj 
(R. W. 1. M. cilga) jelentése szömölcs, vagy gyepdomb (1. sildi), 
továbbá pulo: bokor, berek I. 18. 2. | 27. 9/11. s az összefüggés 
miatt lehetne is úgy fordítani: A g y e p d o m b b o k r á b a le 
f e k t e t t e m , a r é t p á z s i t j á v a l b e t a k a r t a m . Sild'ejpulos 
mon i kajija, Luga narco mon i v'ett'ija. I. 1. 42/43. és 55/56. 
Hasonlókép I. 46. 3/11. sildejtéme pupürksnan így fordítható: 
Domb (111- rög v. göröngy) nélkül megbotlok. Paas. 0 h n e t ü m-
p e l s t o l p e r e i c h . 

sotan: szárít IV. I. 50; — M. sotan E. sodan: köt. vö. 
soca (sod-sa): kötőm őt I. 1. 35. sodoksno- (fr.) I. 32. 29., továbbá 
sodan: tud, megismer. 

Nai: nyilván III. 3. 3 ; IV. 5. 48. vö. najav: öffentlich IV. 
4. 9/11. nej: íme I. 10. 7. (igen gyakran); nejtú: most is I. 20. 
20/21. vö. nej, nejak, nejke. 

nalo-vtomo: himzés nélkül a ruhaszélen II. 14. 29. 
neda-: keresztbe fon (kémen suronzo: tíz ujját) I. 10. 12; — 

23. 16. 
nerge-: elver, prügeln VI. 2. 7. 
norov: gabona I. 33. 22; III. 5. 85. a gabona isten neve 

(pasiba paznén Norovnen: dank sei dem gotte des getreides) II. 
4. 2. Norov-ava: gabona istenasszonya uo. 3. 

nuvara: lesújtott (n. serem mon v'it'an: lesújtott alakomat 
fölegyenesítem) III. 5. 40. ferde fa (ton polat putik nuvaras: fele
ségedet akaszd egy ferde (schief) fára) I. 25. 7. 

Páka-: kóborog I. 26. 2. vándorol I. 35. 11. 
paUi: vendég I. 6. 24. (vö.jaki). 
pajme: a szín tetőgerendája I. 11. 46/48. 
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pancto-: felkantároz I. 31. 17 ; II. 1. 20. vö. M. pandes: 
fék, zabola. 

parmisca: hatalmas (tumo: cserfa) I. 1. 40. vastag I. 25. 12. 
peúerva : sógarasszocy I. 36. 9. 
p'etas: őrült, toll I. 40. 14. vö. pelan: félni. 
p'izé: k iesü l . 14. 9 ; I. 2. 48. 
potmara : szomorúság IV. 5. 9. 
puio: sötétbarna, schwarzbraun I. 27. 1. vö. pi£e: zöld, kék. 
pultan: eltűr, elszenved (jaksamo: hideget) II. 14. 21 ; IV. 

5. 39; — puvtan, pultan : fölkelt. 
plava-: csépel (piavan pult: kicsépelt kévék) II. 8. 70. 
Basa-: beszélget 1. 13. 4 ; (orosz?)—altat, csillapít; M. 

baéav- vigasztalódik XVI. 
b'eruma: kar, arme (mact'evttja mon b'efumazom: karjaimba 

fektettem) I. 1. 21 ; — IV. 2. 39. 
Vaékamo: kényeztető, verzártler II. 1. 10; kedves (tehát 

kényeztetett) II. 7. 2. vö. M. vaskaftan: megcsal, hazudik, csalogat. 
vastiúe: férjecske I. 1. 2. 
vardanka: szolgáló, I. 2. 33. vö. M. varzanka. 
v'ij- hoz (caci mastorov v'ijiée: szülőföldjére hozta őt) I. 

11.40. 
Menelna: após. 
mukur: tőke, klotz III. 3. 61. 
Rask: ág; kavto raskso (iness.J acamom: mein bett ist zwei-

ástig V. 3. 22. 
rede- : észrevesz I. 10. 14; — 32. 36. 
riske: láncz L 5. 14; — 33. 11. 
Laéa-: megment? (naí a lagav'i l'el'anok laM val'gejsé: offen-

bar kann unser brúder nicht mit k l a g e n d e r stimme e r r e t t e t 
werden IV. 5. 48., talán inkább: heweint werden, vö. laZan: jajgat, 
megsirat. B.). 

lukscad-: meglóbál I. 2. 30. lukscadin (part. perf.) lavs : hinta
bölcső, schaukelwiege I. 32. 29. 

luzad-: elsülyed III. 2. 1. 
lud'ij: nádsípocska I. 38. 5. vö. tulka. 

II. Alakra vagy jelentésre új szók. 

asuldan: III. 3. 40. (asoléot plur. III. 2. 47.) fehérlik, fehé
ren fénylik; — asulgadan, asolgadan, 1. aksa. 

asitíest'e: fehéren II. 7. 20. 
(koct) ask: leinwand-ballen III. 2. 50. asko: lóiga, B. fészek 

II. 16. 6. kummetförmige wohnung I. 30. 2. 
ascan: ébren van III. 7. 104. vendégeskedik I. 17. 18. ascék: 

várj VI. 3. 11. 
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ascéksnan: verweilen I. 17. 22;.-—lenni, dolog nélkül ál-
dogálni. 

ating: öreg ember I. 38. 1; — at'a. 
aéka: menj L 17. 3; II. 7. 18/19. stb. — aékil'an. 
antlan : etet II. 8. 64, — andan, anéan. 
avarksúima: panaszdal, sirató dal, klagelied 154. lap, czím. 
avarétan: megríkat III. 8. 80; — avardan. 
aravtan: állít I. 17. 6. arcán: odaáll III. 3. 34; — arán. 
arás: üres (a. tarka: üres hely) II. 4. 11/12; II. 12.34; 

nincs, nem. 
arcezev-: kezd fontolgatni (efast, éráét, dumazevst,sin érdét, 

•arcezevst: sie lebten, sie lebten fingén an zu denken. sie lebten, 
sie lebten, sie fingén an zu sinnen I. 31. 13/14); — arsan. 

arst: szegélyzet a női ing alján, stickerei I. 12. 8; II. 8. 
62; — art. 

alfa) orta: gassenpforte (?) II. 10. 3 ; — ala, alo: alant. 
alka: alacsony II. 8. 76; alga: alatt el, vö. alkine : niedrig, 

seicht. W. 
alkso: vánkos, ruhekissen IV. 5. 82. pfa alkso: fejalj, kopf-

kissen uo. 83; — alja. 
álon : alatt I. 47. 5; — álon : alsó. 
alstan : igér III. 5. 9 1 ; — altan, divtán. 
Ezem: lócza, pad; hely II. 16. 5 ; — 1. dzim. 
eksé tarka: árnyékos hely II. 5. 15/16; — ekssé: mögött III. 

4. 48; — ekses •: mögé, eksste: mögül XIX. 1. ásks: árnyék. 
ejd'l. 16. 6. ejt I. 24. 6. ejkaksné (dim.) I. 16. 22. eykaksl. 

.37. 17. gyermek; ejde, ejkaks, ejkakske XIX. 1. id'. 
ejse I. 24. 20/21. seb. maga; — es. 
eskan: dob, schleuderu I. 1. 39; — evez. 
esnan: IV. 5. 81. e&nan IV. 4. 75. melegedni; — e£an, eznan. 
ézne: tag V. 3. 23 ; — ezne: frucht, gelenk W. 
el: is (el tindak : ti is) III. 5. 8. Nincs külön fordítva I. 3. 

53/54. sum (kfik) el' si: gereusch (geschrei) náhert sich; sem III. 
4. 4. volnoj év'etalov el arán: ich trete unter das freie licht hervor. 
Valószínű annyi, mint a német nun vö. el már most, épen XIX. 

Idevan: megmenthet IV. 5. 50; — idan. 
ilaftan: elhagy III. 3. 24; — iladan: megmarad. 
Od-irva: ifjasszony V. 1. 27., 1. erva. 
ombotks: másod, második (kolmotks: harmadik uo.) I. 45. 

13; •— omboce. 
orstan, orstazan; felölt 1. 19. 44 ; II. 11. 5 ; — orsan. 
orstavtke: ruha IV. 4. 47; — orcamo. 
Uklat: kovácsolt (gestáhltes) vas II. 9. 13; — ukvat. 
u£an: vár I. 41.9. uSo I. 11. 25. uíoka I. 31. 25. várj, uSodo 

III . 2. 33. uéudu III. 3. 28. várjatok; — uőan. 
HTKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 4 
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ustuma: kemencze I. 25. 13; — ustan: fűt. 
urna: mesgye I. 39. 22; — szántóföld, telek. 
ura: asszony I. 11. 2 ; urvakaj: kis menyecske I. 22. 7 ; — 

ufva ufa£o I. 45. 18. ufeskaj III. 5. 38. urka I. 49. 14. 
ur'akaj I. 5. 1. sógorné; — uras, urakaj. 
Kaján: vet, dob I. 32. 16. adót fizet I. 14. 14. kajavks: adó 

uo.; — ont, szór, vet, vö. XIX. 
kasuma: növés I. 2. 51. kasuma ije : termékeny év II. 6. 12. 

kasomo: fejtető II. 15.47. 
kev kasmo: steinwirbel (kőkemény csont?) vö. p'eUe iejan 

isiamo: ksni kockára, kev kasmo: ein kind werde ich erzeugen, 
ein solches: mit eisenfersen, mit steinwirbel) II. 15. 47; — kasmo. 

kambrastan: nyergel I. 32. 5; — kambras: nyereg. 
karado karco: szemtül-szemben I. 41. 1 ; — kársa. 
karán: csinosítja magát (apák orcakan karakan: ich bin 

nicht bekleidet, geputzt) III. 7. 7; — fölbocskorozni XIX. 
kar: bastschuh I. 23. 11., kei: hárshéj II. 1 .2; vö. ker: 

fakéreg. 
kalis: szerte III. 1. 3/4; — kelés. 
kéngel'e- megcsal I. 12. 44; — 26. 4 ; — hazudik. 
kenerst'-: megérlel I. 12. 39. elkészít III. 4. 68 ; — keneran 

(IV. 3. 27.) 
Uep'ele- .- dicsér II. 15. 8. kep'edan II. 2. 8. kep't'an III. 8. 106. 

emel, fölemel. 
kepét (imperat): gyorsan haladjon (a munka) V. 2. 18/26. 

vö. kepsan (fr.): emel. 
Heréé: czikkázik (kéri jondolts a keréi: der scharfe blitz. 

zuckt nicht herab) III. 8. 107. 
kéri (part. praes ): éles 3. 8. 107 : — keran : vág. 
kije: ki (pron, interr.) I. 10. 13/14; — 31. 5. ki W. 
ki: út, kis: érte 1.25. 17. kisénzé: érte I. 3. 8. utána ill. 

nyomában (moll: fut) I. 24. 27; — kinangis (határozott): út,. 
országút I. 37. 5 ; — ki. 

kickefgavtan: kondorít I. 12. 13 ; —görbít. 
kirksan: levakar III. 2. 28 ; — kergan, kérksan. 
kirdan: uralkodik, kormányoz I. 44. 17.nevel (sadon ríesken 

kirdítne: sie sind züchter von hundert kühen) II. 6. 26. bir, van 
neki, tűr (vaco p'eken kifdxcat: éhes hasat bírók) III. 7. 58 ; — 
kirde XIX. 

kirtan: eléget III. 7. 127. kirvast- meggyújt 2. 1. 30. III. 1. 
2 ; — 1. kérvazan, kérvast'an, kirhtan. 

Uil'ej (plur. kiÜyría I. 37. 6.), nyírfa I. 1. 57. 
ko a pron. interr. srelat., származékai: kozon 1.19. 1/2. kosorí 

I. 22. 1/2: hol (koso) ; kosk: mikor I. 40. 30. (kosik) ; kodak : 
a mint, a mikor I. 41. 11. kodamo: milyen II. 4. 11. (koda); kov s 
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miért II. 6. 1. (kova vö. II. 6. 2.); koston; honnét I. 2. 50. (kosto) 
kuva: mialatt, míg I. 19. 5/6. (hol el, min által, hol. hogyan; •— 
végre koü: hogyan, wie I. 35. 18/10., a melyet B. W. orosznak vél. 
De or. KOJIH jelentése mikor, ha, továbbá ezen alakokban M. ko-
i-ilda, kolda, E. kovoldo ; M. kovoldin, melyek kovo, ill. kuva tovább 
képzett származékai, szintén megtalálható egy l képző, úgy hogy 
lehetséges, hogy az oroszszal való egyezés csak esetleges. 

koj: szokás III. 3. 1; — koi W. 
koct: fonadék (canjav'in koct: pókháló) I. 3. 80. vászon I. 

24. 8; —• kot M. kotf. 
kőimére ; hát I. 1. 36; — kittmere. 
kozav : gazdag I. 6. 22 ; — koza. 
konok: a háztető csúcsa, íirst I. 39. 6. vö. pando koná: hegy

tető V. 3, 4 ; — kona, M. koná: homlok. 
koncán : hunyorgatással megcsal I. 25. 2 ; — hunyorgat. 
koras: illő (kofdzot kozejkat: hozzád illő feleség) IV. 5. 22; — 

szerint. 
kolan: megsért, megront II. 17. 4. koli guj: venderbliche 

schlange I. 15. 15. kol arcis: der schlechtgesinnte II. 8. 5 . — 
kol .-boszorkánymester!. 1. 1/2. kolan : varázsol I. 40. 12. vö. kolan. 

kol'gind : könyeket ont I. 49. 3. vö. kotgan : folyik. 
kolmot'ks: harmadik I. 45. 14. kolmoce, vö. kolmoci I. 44. 13. 

kolmunst: háromszor 12. 39. 
kuct-kija: boten-strasse III. 5. 62. vö. kucan : küld II. 3. 8. 
knz-: fölmászik IV. 5. 97; — kucan. 
kuéma p'e feljáró II. 11. 1. kustima p'e: lépcső II. 15. 55 ; — 

M. kucema, E. kuztima, kuzteme (kustima XIX.) 
kunckaks: közepe vlminek II. 6. 9 ; — 1. kucka. 
kud-ikel'e: előszobában VI. 1. 2. 
(éelme) kuno: szemhéj II. 12. 16; — selme kundo: szem

fény; 1. kundo. 
kundan: fogódzkozik (t'akam avafd'i lavs p'iksés kundaz: 

gyermekem sír a bölcső-zsinórba megfogódzva) I. 18. 23. kundas 
l'emenzé: nevét szólította II. 8. 3. kundiksi-l'in; követtem volna 
(illat.: kojs veras szokásába, hitébe) III. 3. 1; — kundan : fog. 

kuvats: sokáig I. 21. 7; — 27. 3 ; — kuvat. 
kuvalt: hosszában, keresztül II. 2. 1. szerint, illetőleg (a eu

rón kuvast son supav: nemgaböoát illetőleg gazdag) I. 19. 31 ; 
vö. XIX. 

kumarav: lapu, bojtorjány III. 8. 110; — M. kumbarav E . 
komarav stb. 

kurk: száj. I. 9. 5 ; — 35. 28. (nem plur. mint B. mondja). 
kurgo: hangosan (móri kurgo moroso : hangosan dalt dalol) 

I. 42. 19. 
ksi: kenyér I. 32. 26. étel III.5. 75. 

4* 
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ksnaksnan: dicsér II. 15. 7; 1. inán. 
ksnav: borsó I. 38. 7, V. 2. 7; 1. snav. 
Gaj: visszhangzó (gaj p'icen kudo : ein wiederhallende3 tan-

nenes haus) I. 18. 3. vö. gajnan: cseng, zeng B. gajgi: csengő II . 
13. 9. erősen hangzó, csattanó (ruúja: puska) I. 41. 6. 

gabala: papir I. 37. 13. vö. orosz KaÖajiá 1. költemény, 
2. gerichtlicher Schein über den Besitz einer Sache. 

Jakavtan: jár V. 3. 14; járat, hajt (krandast: a kocsit) I . 
50. 19. körülvisz III. 6. 9. járni enged III. 6.10. különös jelentése: 
misaraso jakavtin: ezüsttel kivarrtam I. 24. 9; (de vö. prisagas 
jakams ; eineneid leisten W.)\ö.jaki: látogató, vendég. I. 6 .23; — 
jakan. 

javks : hézag I. 32. 28. váladék, ausschuss (suskiin javksin : 
den ausschuss des mehlkastens) II. 6. 5. vö. javán; elválaszt, 
oszt; jauf: hajválaszték. 

jani: káposztaleves I. 6. 35 ; II. 7. 13; — leves, kása. 
jo£o : test IV. 2. 40. (lemb'e joéosot vanozan: meleg testednél 

ápoltattam); menet jozos : az éghez III. 9. 8. 
jozava : végig (kucumak ravuzo moda jozova : sende mich an 

der schwarzen erde hin) III. 7. 107. vö. moda joiova jaguda tiksé 
cacozo : a föld szinón (an der erdenfláche) eredjen meg az eper
bokor (i 11. fű) IV. 3.24. 

jovtan: igér I. 19. 10. jovt'ne- I. 5. 19. vö. XIX. tolkke jovti-
Ut: du redetest mir vernunft ein IV. 2 .44; —joftan, jovlan. 

joran : akar II. 6. 2. szán (a es lemezem íejezeT, a es 
lemezem jorazet; derselbe ist nicht íür meinem namen bereitet, 
nicht für meinem namen beabsiehtigt) III. 8. 132. készít (inazor 
pazin lamo joran tarkanzo: der kaiser-gott hat \ie\fértig-bestimmte 
plátze) IV. 4. 80. kiválaszt (ie tarkanent jorinzet: er hat dich für 
diesen platz ausersehen) IV. 5. 54; — akar. 

joraz suro : elvetett gabona I. 6. 36; — joran : hajít, dobál. 
a jutko : nincs időm I. 32. 23. vö. monen jutko: ich habé zeit. 

W. vXica jutkova: utcza hosszat II. 1. 23 ; — 1. jotka. 
jurtovoje: ház szelleme II. 2. 14; —jurht-ava. 
Cacuma ije: termékeny óv II. 6.11. (vö. kasuma ije) 1. sacan. 
cara-/ma: jégeső III. 7. 48 ; — tsarakma W. 
calgan : lép I. 15. 14; — 23. í l ; — tapod, megül, calks-: 

lépéseket tesz, jár II. 13. 20; — calgsan: tapos, pil'gen calgav: 
tritt I. 6. 4. 

cejedavks: mocsár I. 5. 6; — cejedalks. 
cev: fa I. 27. 6. ceving: forgács I. 28. 4. 1. sáv: fáklya; W. 

tsev : span, tsevks : klotz. 
cev't'e : szelid II. 7. 8 ; — puha. 
cer I. 4. 18. cerne I. 12. 6: haj, 1. XIX. 
céríéj: szürke I. 23. 4. 1. sarzu. 
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cicav; balha I. 1. 20. tsutsav W. 
ciste : naponta I. 6. 5. 
(paro) ci: stattlich (odzora : fiatal ember) I. 15. 9. paro 

cit: ein liebliches mádehen I. 24. 7, de a megelőző sorban meg
van ; t'ejter ejt: leány s ehhez való — vö. paro-ci: jósság, egészség. 

éizé ; nap (sol) IV. 5. 72/73. 
covon: fej hátulja I. 5. 17; — kés- fejszehát, 1. sov. 
cu£: búza III. 8. 93 ; — árpa. 
Sum : zaj I. 3. 5 3 ; — geráusch W. 
suman: süvölt (v'ii: az erdő) I. 32. 14; — sumams W. 
scere: orsó V. 3. 11 ; — stsere W. 
scéfd'eksne-: fon I. 17. 23 ; — stser'dems W. 
te skant: ebben az órában III. 7. 119; ékastont: most III. 

2 . 7 ; — te ska: most, skasto : időről-időre. 
statokosno-: sich entblössen V. 3. 4 ; —- stavtan ; stato- XIX. 
Tasto: előbbi I. 2. 3/4; — tasta: 6, ócska. 
tarka: hely I. 2. 37. tárgy II . 12. 25. 
targan: húz; dalba fogII. I. 5. kiás (jarmakp'i£é sin targií: 

sie graben geldkupfer aus) III. 4. 62. tabakto targamo: dohányzás 
I. 8. 2/5. hímez (kotova targan pal'azo: hatfelé van hímezve az 
inge, vö. targavks: hímzés III. 2. 10.) I. 6. 7/8. 

ta, teke: ez III. 7. 139. t'ecen ciné: mai napon III. 8. 43. 
üstke : csillag III. 2. 48 ; — M. tástá, E. tesce. 
íeskstan : megjegyez, észrevesz II. 17. 5 ; — tesian, tásksan. 
t'ejt'erks ci: szüzesség III. 6. 7; vö. {ejtet": leány. 
t'ensne (dim.): seprűk II. 5. 30; — teni, pl. tenst 1. tajéan. 
ievni: ügy, dolog III. 3. 24; t'ev; íejev- fieri IIL 7. 132. 

^1. XIX. 
1 iele: tél III, 8. 54. W. 

tit'a: I. II. 35. Ma I. 16. 13. teíakaj I. 16. 19. apa, atyácska; 
— tata. 

tiraksno-: fölnevel I. 3. 24. tirintetazo: tápláló atyjai . 16; 
13. avakaj dirinem : tápláló anyám I. 40. 4. t'iraé-an (part. perf.): 
születtem III. 4 . 9 ; — tirine 1. tfan; diren-ava XIX. 

to: tosorí: ott IV. 4. 65. totón: amaz I. 16. 1/2. tovoldon 
ziznánt kortasa: az odavaló életet mondom el IV. 4. 66. vö. 
tovoldo: onnét. 

tokán : taszít I. 23. 14. cin tokamo pandine: napsütötte dom
bocska II. 5t 14. vavman tokamo tarkine: szélfútta helyecske IV. 
3. 15-..;.— illet, berühren, treffen. 

toskse-: susog II. 16. 8; toskan. 
fotka: öreg I. 49. 8. vö. tetkaj : atyus. 
tongoksno- : dug, anstecken (surkske: gyűrűt) I. 19. 50; — 

tongoms W. 
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tombatej: I. 3. 18. tombal'et': túlnan (te petéi: innenső) III. 
4. 57/58. 

toló: licht, gyertya (pali tolozo kecénze : mit einem brennen-
dem lichte in der hand) III. 7. 126; — tüz. 

toro: kard II. 7. 27; 7. III. 123. 1. tőr MügSzt. 
tusto (uduma): mély álom III. 8. 81. tustinesté: sűrűen I. 

44. 7 ; — sűrű, vastag. 
tul'aka (dim.): malacz II. 8. 73 ; — tuva: disznó. 
trokska: keresztül át I. 2. 24. troks val'ma: lukenfenster I. 

24. 5. trokske : szerszámszíj ül. keresztszíj a lovon, valószínűleg a 
szügyelö vagy a heveder P. geschirriemen; — W. troks. 

Duga: nőtestvér, húga II. 14. 9/10; — barát, társ. 
Savurksnan: inog, tántorog I. 46. 2 ; savorksnems W. 
savufd-: feldönt, ledönt III. 7. 37/136; — savordems W, 
se: az; seks: azért I. 1. 51. (W.); seken kuvalma: ép azért 

I. 42. 13/14; sesk I. 32. 39. sezé uo. 40. oda. sezén: ott I. 31. 22. 
(W. seske: seste : onnan, aztán, akkor, sesté: akkor III. 7. 112. vÖ. 
XIX.); sesténgak: akkor is I. 39. 7. sijana: arra I. 41. 5. vö. M. 
siána. 

sejer-: hív III. 2. 42. pur'gines a sejri: der donner rollt nicfet 
III. 8. 108, mastor zerni alonzo : die erde dröhnt unter ihnen I. 3. 
47; 1. seran. 

sed'ej: belseje I. 4. 7; — 33. 25; — szív. 
ser a: makk I. 12. 14. W. 
sérejúe (dim.): magas I. 5. 10; serej, serev. 
(nurdo) sel'ej: schlittenkorb-stütze II. 9. 2 5 ; — szil, szilfa. 
sizeksné- : elfárad I. 31. 23 ; — sizems W. 
simemks: ital V. 3. 20; — simevks; simeks XIX. 
sirgaksno- (fr.): fölkerekedik, aufbrechen I. 3 .45 ; — 22. 15. 

vö. M. sírhkan \i. s'irhkan: emelkedni, kelni, küzdeni. 
sirgavt-: föltálal III. 5. 74. csinál, készít, veranstalten (osk-

skent: áldozatot) uo. 8 1 ; — emel, fölállít, támaszt. 
sókor-: felturkál (lugan sokori tvl'akat: a rétet felturkáló ma-

laczok) II. 8, 73 ; 1. W. ; ; 
éoksna : őszszel I. 7. 17; — soks. 
sormad-: ránczosodik, winden sich wie schriftzeichen II. 12. 

19. vö. sorman. 
énkor: sütemény, kuchen I. 17. 11 ; — 49. 15. 1. XIX. 
sukprá: térdhajtás III. 7. 139. meghajlás III. 5. 83. 1. suk. 
supo-: oldalrész (a supovtomo rucazo: ihr leinwandmantel 

ist nicht ohne seitenstück) II. 14. 30; — halom, domb. 
sumordan: búsul I. 1. 60; sumorkskado- XIX. 

^ swruftuma: szarvatlan I. 38. 10. vö. M. saru: ágas. 
surcem II. 7. 6. surcemne (dim.) I. 28, 12. fésű ; n tmmaW« 
skaling : tehénke I. 38. 10; — skal. 
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zardon pora ( p o r a : idő, or.): míg, mialatt IV 5. 15. zardo ; 
W. zards, 

Nacnan : nedvesít I. 3. 7 1 ; — nacfnan. 
nardan: lesöpör I. 32. 25 ; — letörül, fölszárít; nartnan III. 

2. 29 ; — narnan. 
nartimks: üröm II. 9. 16. narkimks W. 
neje-: őriz, bewahren II . 2. 37; — lát. 
neie; ezek II. 10. 4 /5 ; •— nat. 
niske: isten-név II. 4. 12; IV. 5. 59 ; — magas előkelő úr. 

vö. XIX. 
noldan: dalba fog (a tori strasáivtoms noldiriek: nem azért 

hogy megijesszünk, fogtunk a dalba) II. 1. 6; — ereszt (vö. meg
ereszt egy nótát). 

Paksa: erdő I. 30. 47 ; — mező, szántóföld. 
pack: folyton II. 15. 28; — vlmin keresztül, által. 
pata : sógorné I. 36. 7 ; — néne (vö. éazor: húg I. 50. 12/13.) 
pas (gen. pazon) : szentkép II. 1. 28. ci pas, kov. p.: nap-, 

hold-isten I. 5. 16/17 ; — pazne. 
pangó: főkötő I. 49. 14; II. 5. 23. W. 
paniama: kastély, schloss II. 8. 46. kulcs II. 10. 2. 
paravtúima: panaszos dal, melyet a menyasszony szokott 

énekelni II. 8. jegyzet; M. paraftan: pirongat, dicsekszik, vö. 
páran : bőg, béget, mormog. 

paru : előkelő I. 34. 11 ; — jó. 
park : szekrény I. 40. 28. kosár I. 11. 18; 1. parga: lisztes 

bödön, vö. par : kád, párka (dim.). 
parning: csikó I. 35. 9. vö. parne R., parni W., továbbá 

pára: ló I. 45. 11. (Kétes, váljon nem azt jelenti-e e g y p á r s csak 
úgy van hozzáértve a ló. Idézve : mon kolmo párat mon paro uskin : 
mit drei pferdepaaren habé ich habé (vagyont) hergeschleppt. 
A fordítás pontosabban : három ló(nyi) jószágot hoztam én. A rá
következő sor: Vaj v'e parasunt: kotat éalkat: 0, mit dem einem 
paare : schuhe, strümpfe.) 

p'ece-: á tszűr i . 51. 18/19; vö. pedan. 
p'ecki: hóhér I. 44. 22; — vö. peckan : metsz, vág. 
p'ectke : szelet I. 1. 10; —pecfká. 
p'esce: dió I, 1. 15. W. (plur. pesti I. 37. 17.) — mogyoró 

-{1. pasta). 
p'enging (dim.): hasábfa I. 38. 3. vö. p'enka: klotz VI. 3. 1. 

Ez orosz szó neHb, neHéKi. s W. is megemlíti. Azonban penge: 
fahasáb, ő s B. is eredeti mordvin szónak tartják. Aligha helyesen. 

p'ert: keresztül, át (v'enen kuvalt, v'enerí p efi: éjhosszat, 
éjen át) IV. 4. 77 ; — körül (1. perf). 

p'inksté: jelenlétében, előtt (rodnarí p'.: a rokonság előtt) 
IV. 4. 25; — idejében vö. pinge: idő. 
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p'itnejnesté: drágán IV. 4. 38; — pitnej. 
p'ivcima : csép, dreschflegel VI. 1. 2 1 ; —pivsima. 
pife: zöldséges kert II. 17. 1. W; — p'iravt: kerület I . 10~ 

4. 1. p'erá, pefan. 
p'ira: vége, feje, pl. sur p'ifa : ujja hegye II. 11. 13. lej 

p'ira: patak forrása, kútfő I. 30. 3. vö. pra, M. pra. 
pokso : főnök IV. 5. 89. poksca : oberhaupt II. 3. 3. p. baba : 

elődök, voreltern III. 3. 1. kudon poksis: hausáltester II. 3. 2. vö. 
poks: nagy; poksáj: nagybátya, pokscdj: nagyatya W. 

(stol) poc: asztal-fiók II. 8. 18. komoro poco ; marékkal teli 
II . 11. 5 ; —potso: bent (1. potma stb.) 

potem-; megtöm III. 8. 92/3; —potomdan (1. poÜan). 
povan: belecsimpaszkodik III. 8. 103; —fojt B. felakaszt 

W; — M. povan: megakadni vlmiben = E. ponga- II. 1. 45. 
wohin gerathen III. 7. 42. (1. XIX.). vö. továbbá putan: akaszt I. 
25. 7. *povtan, *puvtan b. 

pukso : izom III. 4. 23 ; — dickbein, hinterbacke W. 
putan : épít I. 1. 29. p'fev'nei putil'it: tanácsokat adtál IV. 

2. 43. 1. W. M. put- XVI. 
pupan: szúr I. 40. 35. W. XIX. 
pupufksnanl. 46. 4. pupofksnan III. 7. 91. botlik; —pupor-

dams, puporksnems W. 
puvas tolonzo (zoras) : meggyújtotta tüzét (a hajnal) III. 1.1-

Vő.puvan: fúj (feuer angefacht!); ptdtams : verbrennen W. 
pumán : gyűjt I. 19. 8. ékesít III. 3. 56; 1. perdan stb.; W. 

új jelentések: koldul (braga v'edran : egy vödör sört) II. 9. 20, ill. 
gyűjt; ápol (ejkakst: a gyermekeket) I. 2.4. takarít (kudon kordazln r 
a házat, udvart) I. 28. 60. purnavt : ausrüstung III. 8. 58. — 
ide való: purom-: gyülekezik III. 2. 37. puromks: gyülekezet I . 
19. 8. 1. B. 

(céf) puline: hajfonat, flechte I. 24. 32. vö. pulo: fark 
(karín pulo: a bocskor farka, ill. hátul kiálló vége I. 23. 11.);: 
1. pela. 

psci : éles I. 34, 15; — 1. sói. 
pfaks: teteje, föle II . 6. 6 ; (pra származéka. Ezen tőből 

valók: p'fevej : okos I. 40. 18. sirniú p'fávij: arany eszű I. 34. 13-
p'fev'ne: tanács IV. 2. 42. kudon. p'favtis: a családfő II. 3, 3. 
p'ralks (összetétel): kopfunterlage, fejalj IV. 4. 90. Megjegyzendő-
pra : maga; ancak raman paksaso p'fanok ifatanok : csak vett föld
del tápláljuk majd m a g u n k a t I. 14. 9. 

pravtan: leejt I. 27. 6. kiont I. 28. 18/20; — W. XVI. 
Babing : öreg asszony I. 38. 1. j 

bajaga : harang I. 3. 40; W. 
Vackán I. 19, 6. vackát- I. 19. 2. épül, ill. rakódik (oso£ 
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packati: die stadt errichtet sich); rak II. 14. 4 1 ; — M. vackatan: 
reszket B. 

vajdán: gyermeket dajkál I. 32. 3 1 ; — kényeztet, csillapít. 
vadrinesté (adv.): csinosan II. 7. 2 1 ; — vadra. 
varaka: varjú I. 51. 7 ; II. 6. 8. W. 
valgan : eláraszt, ellep (ton moda putne valginzet: der staub 

der erde hat dich überschüttet) IV. 1. 39; — leszáll, vö. valan: 
ont II. 2. 20. 

valcke: reggel I. 27. 20. holnap? II. 14. 15; — valske, vö. 
valdo: világos I. 28. 20. M. valdeman: megvirradt. 

vejíe v'ejü : egy-egy I. 11. 12. 
v'enele-j: a szabadba I. 11. 47 ; venelks : levegő, ég, légkör. 
v'efna: vér I. 41. 13. 
(ríesUe) vele: méhraj I. 40. 33. vele: falu. 
v'eXtamks II. 15. 22. v'eXt'avks IV. 5. 84. takaró; — veXt'avks,. 

veXíamo. 
v'ij: csapat i . 2. 15; — erő; v'ijev'ne: erős, bőséges I. 18. 

14; — viev. 
v'isava: tönköly-buza II. 6. 12; — v is II. 1. 35. B. 
v'H: jobb (dexter) II. 13.23. kuncka v'icenze (iness.) 1.18. 4. 

k. v'icé: I. 25. 5. középen; k. v'idga: közepéig II. 9 .13 . (de vö. 
or. BH^T) : külső, kilátás, vidék). 

v'izd'e-: tisztel III. 8. 123. szegyei III. 2. 15. B. 
v ir-ava: kobold (erdő-asszony) II. 8. 75. 
Mastan: elpusztul, tönkre van téve III. 4. 31 . megöl I. 1. 

48. véget vet II. 15. 57; — elfogy. 
mactan: elaltat I. 1. 16; — madst'an. 
marati: érez I. 40. 6; — maran. 
marta: -vei; kudo martan : ich besitze ein haus, ill. ház van 

velem I. 7. 9. 
meksc (plur. ?): méh I. 4. 6; — mdks. 
meze : mi. mit IV. 1. 2. mezejak I. 20. 3. mestjak I. 20. 4. meéf 

(plur.) IV. 5. 96. mest a avardan: w i e sollte ich nicht weinen I. 
3. 33. mest' jakavtat pakavtat: w a r u m gehst du da hin u. her V. 
3. 14. mezen: miféle, milyen I. 3.53/54. (mezin III. 5. 79.) mezgaú: 
mi tekintetben? I. 6. 1/2. 

mofavtan : zum singen bringen II. 9. 5 ; — moran: dalol, 
mukoro: far VI. 1. 25; — W. 
murne-: szid I. 16. 13; — dörmög W. XIX. 
Rankst- : dalolni kezd II. 14. 6/8; — rangan: ordít, hahotáz. 
rungo: alak I. 6. 3 ; — t e s t , holttest. 
Lajsimat: panaszdalok 200 lap, czím, vö. lajsan: jajgat 

(1. laznan). 
langine: test II. 1. 38 ; — lango : fölszin. 
langovtomo: fedetlen III. 5. 73. (langovtomo kumb'rinan: ich 
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bin einer geborstenen muschelschale gleich, így fordítja P., a mi 
voltakép ugyanaz.) 
.:: ?.: lavcfaíesté: lazán II. 8. 56; — M. laféa, E. lavso ; liv'cana: 
gyenge II. 13.18. minek p'erekladonok lív'caúa: unser bodenbalken 
biegt sich (P. fordítása). 

lavé I. 18. 23. lavske I. 27. 28. bölcső; W. 
led'e-: kaszál I. 12. 29. meglő I. 15. 16. beüt; bejut, meXzém 

l'ec (prset.): eszembe jutott I. 3. 35; 1. lad'an. ,}• 
l'ezé: haszon II. 1. 8. ked'l'ezé: segéd (,kéz-segítség') I. 32. 

22 ; — laze. 
l'evksaka (dim.): kis gyermek I. 22. 8; — lefkská. 
lej!: testvér I. 11. 2 ; — talaj. 
Ujai-: megmarad I. 28. 6., lijadoms W. 
l'iveé: izzadtság II. 4. 6 ; — livié ; — livtan : izzad uo. 
l'ivt'-: 1. kidug II. 7. 25. l'iv't'eksnés kavto l'evksket': erzeugte 

zwei jungen I. 30. 5. vö. kosk liv't'iksnin, sesk noldaksnin: a mikor 
odahoztam, akkor elbocsátottam I. 40. 30; — liht'an: kihúz, ki
ereszt, kikőlt. 2. kikísér I. 6. 25; II. 7. 4. elvezet I. 28. 4 1 ; — 
1. lijan: repül. 

lotkan: megpihen IV. 4. 76; —megáll, megakad, megszűnik, 
vö. III. 8. 101; — lusk : akadjon el, mögé da stecken bleiben V. 2.17. 

londad-: összedől I. 19. 5. összetörik III. 2. 2 ; — Ion-
gad- XIX. 

lopa: káposztalevél III. 2 . 6 2 ; — levél. 
lován : ad III. 6. 5. lovne: adomány, ajándék uo . ;—olvas , 

számlál; 1. luvcn. 
l'oméor: faulbaum (rhannus frangula) I. 6. 13. faulbaum-

beere I. 6. 12. traubenkirschen (pr. padus) II. 5. 2 1 ; — lom W. 
t ; lúkse: hochzeits-pirogé II. 1. czím ; — tatárka, haricska. 

SZILASI MÓRICZ. 

Deecke latin nyelvtani magyarázatai. Deecke, Dr. W. Latéi-
nische Schulgrammatit Berlin 1893. VIII + 100 L Ára 2.40 m. — Er-
lautérungen zur lat. Schidgrammatik. Uo. 477 1. Ara 4.80 m. — Öröm
mel üdvözölhetjük, hogy D. a latin nyelvre irányuló vizsgálódásainak 
eredményeit gondos földolgozásban közli velünk. A latin nyelvnek sok 
évi gyümölcsöző tanításából és az összehasonlító nyelvtudománynyal 
való tüzetes foglalkozásból állottak elő e munkák, s azért jó és hasznos 
szolgálatokat tehetnek mind a tanítónak, mint a tudomány búvárának. 
Az Erlduterungen-ben az átbúvárolt forrásoknak rengeteg mennyisége 
és a biztos ítélet bámulatra készt. 

; , • 


