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puska hordó | fass 1.69. — pucka id. T. 312. 
pusmi meggyógyul | gesurd werden 1.8. pusmipi id. 11.259. 

pusmélti meggyógyít | heilen T.8, 
pussi elszökik | durchgehen KL. 29. 
püt üst j késsel — jankin yul, tüjtin %ul püt-sis míg egy jeges 

hal , havas hal megfőhet (ül. üstbeli) | bis ein eiskalter fisch gar 
wird 1.80. 11.109. pütén tép főtt (ül. üstös) étel | gekochte speise 
11.215. püt-pank üst korma | kesselruss 11,201. 

1. put jégburok fölötti víz | das wasser über dem eis 111.257. 
putin sajim jégvizes patak I I I . 331 . putin awpa ja jégvize omló folyó 
III .324. — 2. put vadrécze | wildente T. 315. — v. ö. pat. 

pűtási köp | speien, putasi AL. 54. — süpánél yot-putásém wa 
a szájából kifröcscsent föld | die von seinem munde herausgespritzte 
erde 1.162. 

püü kebel | busen 11.19. I I I .431 . püt K. pet AL. 85. pöt T. 
162. id. 

püti szúr, bök | stechen I I I .400. P . 19. K. 11.233. — p ü l m i 
III.362._II.97. pütmalili I I I .362. 

pütqp kopja | lanze T. 154. khgl-p. halszigony | fischgabel 
T. 331 . pütép id. AL. 55 . 

puun gazdagság | re ich thum 11.46.jószág] v i e h I L I 11.gazdag | 
reich K. III .227. 

püwés fuvallat | luftstrom 11.319. 
püwi B . puwé T. püi (i'ó : püy-) AL. fuj | blasen. 

SZILASI MÓRICZ. 

A fosztó képző nyomatékosan állí tó értelemben. Feltűnő 
mindenesetre, hogy egyetlen a. m. kiválóan egy, mindeneknél különben 
egy. Hasonlók példátlan példa és végestelen végig (1. Thewrewk Nyr. 
VII. 195); noha teljesen nem egyezők az egyetlen használatával. Mert 
az első, a melyet Kazinczy használt, valószínűleg a páratlan példa után 
készült, a másik meg a fosztó képző rendes jelentéséből is érthető s 
magyarázható (t. i. olyan vég, a melynek nincs is vége); végre egészen 
sajátságos, hogy az egyetlen magában, a jelzett egy nélkül is járatos. 
Érdekes azonban, hagy a rokon nyelvekben is megtalálni párját. Ilyen 
a votjákban odigtam: acmaos odigtam birom mi magunk egytől-egyig 
(tik. egy nélkül, a. a. egy hija sincs) elveszünk Nk. 54. A vogulban egé
szen hasonló pusén-tal (v. ö. pusén mind) lailin uj sát tur puséntal tot 
takisita lábas állat hét hangját egyolt-egyig ott elfütyölte II. 67. — úgy
szintén : an- manin akui samtal yulné pérxlimét ime mind egy szemig 
(tik. egy szem híján) hal van (a hálószemekbe) bonyolulva (v. ö. sam 
szem) Nyk. 22 : 49. Ide vonható még jortal at'im teljességgel hiányzik 
I. 48. jortal akwai' at éppenséggel nem I. 46. — v. ö. jor hely, tehát 
jortal hely nélkül, ül. nyomtalanul. Hasonló jelentésváltozást, vagyis 
átmenetet Thewrewk i. h. a németből is kimutatott, a melyhez még 
Grimmböl II. 566. a következőket sorolhatjuk: mouti-lősi animositas, 
übermuth ; frowi-lősi temeritas, ausgelassener jubel. (nicht freuden-
losigkeit). SZILASI MÓRICZ. 


