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A déli lapp nyelv rövid alaktana, 
(Első közlemény.) 

A déli lapp nyelv az összes lapp nyelvjárások között a leg-
régiesebb színezetű és épen azért a legérdekesebb és legtanulságo
sabb is. Altalános, főleg hangtani sajátságait a NyK. XXII. kötetében 
«A svédországi lapp nyelvjárások)) ez. értekezésem 227—255. lapjain 
tárgyaltam, ezúttal pedig e nyelvterület alaktanának leírását kisér
tem meg részint közölt szövegeim (Ugor füzetek 8—10. szám), ré
szint azon nyelvtani adatok alapján, melyeket a helyszínén és két 
ízben (1888-ban s 1894-ben) Budapesten tartózkodott lappoktól föl
jegyeztem. Az idő, melyet a déli lappság egyes nyelvjárásainak tanul
mányozására fordíthattam, sokkal csekélyebb volt, mintsem hogy 
teljes munkát nyújthatnék. Alaktani szempontból legbővebben a 
skalstugani, undersákeri és stenselei nyelvjárásokkal foglalkoztam, 
a többiekről csak töredékes adatok vannak rendelkezésemre. 

Az egyes szók és alakok jelen vázlatomban kissé eltérő át
írásban jelennek meg, mint a hogyan az Ugor füzeteidben közöltem 
őket. Ott az egyes hangoknak minden változatát föltüntettem úgy, 
a hogyan hallottam és lejegyeztem, itt e változatokra lehetőleg 
egységes jelet használok. E nagyolt átirás jelölésére a következő 
betűk szolgálnak: 

e = ugyanazon szótagbeli a, d, e helyett; pl. tatna, tatná> 
tatne «te» helyett: tatne. Általában = északibb lapp a-val. 

o = ugyanazon szótagbeli a, o, u, e helyett; pl. acc. náitam, 
náitom, náitttm, náitem «leányt» helyett: naitom. 

e = 'e ('áj, ie; pl. feleke helyett jeleké «láb»; k'etté, kietté h. 
ketté ((bekerített hely, állás rénszarvasok számára»; kiéréké, kieréké 
«kő» helyett kereké. 

Nyelvtudományi Közlemény ok. XXXI. . 9 



1 3 0 HALÁSZ IGNÁCZ. 

a = ea, iii, la helyett; pl. eátnems, 'átnems, 'atnsms «föld» 
helyett atnemE. 

a = *q,t o*. helyett; pl. °qleke «váll»; koásse, kuásse, kopásé, 
ko^sse, kösse, kösse helyett kaiéi, kasse «mikor stb.». 

ü = u°, u' helyett; pl. St. kuelépe «palló», jueléke «láb» helyett 
kidepe, juliké. 

h = St. °Ő helyett; pl. aoccip «kaptam» == éccip. 
e = első szótagban le, e, % (le) helyett; pl. fme, jénd, jlne, 

jlena stb. helyett jéne «sok»; a következő szótagokban ie, iá, íd, le 
stb. helyett; pl. köatie helyett: köate «bátor»; wattiejim, watt'ejim 
helyett wattéjim adtam. 

d = ea-ve\ váltakozó ed, lei, íd, ea, lé, 'a helyett; pl. jedea, 
jedéd, jiáca, jided, féca stb. helyett jded, jdce «más». 

ű = szó végén levő no, u*, ue helyett; pl. St. mákeuó, U. 
mdkstfi, maksuz «fizetés»: máksű. 

Az le (helyesebben la), 8d, öa, üo (üu>) diphthongusokat, 
melyeknek szintén több változatát jegyeztem föl, ebben az alakban 
tartottam meg. A változatot csak akkor emlitem meg külön is, ha 
alaktani szempontból jellemző. 

' ékezettel a félig hosszú egyszerű magánhangzókat jelölöm 
(á, a stb.); pl. dksii v. áksd «fejsze». 

[ ]-be teszem azokat a kétes alakokat, melyeket egyes közlők
től nem beszélgetés vagy szövegföljegyzés közben, hanem akkor 
kaptam, mikor egyes alakokra kérdeztem. 

A déli lapp nyelv több nyelvjárásra oszlik. Alaktanomban a 
következő rövidítéssel jelelem őket: 1. St. = a norvég Helgeland 
tartománynak Hatíjelddal egyházkerületi nyelvjárása, mely a 
svéd Ume-lappmark Stensele egyházkerületi dialektusával egyezik 
meg. — 2. F. = Jemtlandnak Fölinge lappmarki (grostvikeni) 
nyelvjárása. — 3. Sk. = Undersáker lappmark Skalstugan hegy
ségi nyelvjárása. — 4. U. — Undersáker lappmark Anaris, Tranris 
(Undersáker), Oviken hegységeiben és a norvég Dovre-fjeld s Eöraas 
vidékén élő nyelvjárás. - 5. H. = Herjedalnak Tánnes hegység
ben beszelt dialektusa. 

Valamely alak elé tett Dlp. ( = déli lapp) vagy St. J. azt 
jelenti, hogy az illető alak az egész déli lappságban előfordul; 
valamely alak előtti J. rövidítés pedig azt, hogy Stenselét kivéve 
egész Jemtlandban vagyis a többi déli lappságban használatos. 
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D é l i l a p p a l a k t a n . 

Névragozás. 
Hangváltozások a névragozásban. 

A déli lapp névszók egyenlő vagy egyenlőtlen tagúak. 
Az egyenlő tagú töveknél a végmagánhangzó szerint meg

különböztetünk: 1. -é (-ie) végzetü töveket; pl. ivaré hegy; 2. -e 
(eredeti -a) végűeket; pl. küuss tehén ( — \-pF.gussa); 3. -a végűeket: 
pl. mana gyermek; 4. -ű végűeket, melyeknek legnagyobb része 
Jemtlandban az -a végűekkel egybeesett; pl. stenselei stalü mese-
beli^óriás = jemtlandi lapp stalá ; stenselei áksü fejsze = jemt-
landi áksa. 

Az egyenlőtlen tagú névszók egy- és többtagúak. Egytagú 
csak néhány névmástő van, mint tihte (tő: ta-) ez, az; taté (tő ; ta-) 
ez, emez; tuhte (tő: tu-) az, amaz; tuote (tő : tuo) amaz; kie (tő : 
kie-) ki; ml (tő : ma-) mi, ki; hűlte (tő: ka-) ki, mi, melyik; jihte, 
ihte (tő : ja-, a-) aki, ami, amely. 

A többtagú egyenlőtlen tövek, még a továbbképzettek leg
nagyobb része is, a déli lapp nyelvben szintén magánhangzóra 
végződnek és két csoportra oszlanak: 1. olyanokra, melyek a 
nominativusban e (e) végzetűek, mint alámucs ember; ciccei>s 
anya, kalteje forrás; — 2. olyanokra, melyek a nominativusban 
két- s a többi esetekben többtagúak, mint máksú (inessivus : máksu-
nisné) fizetés. 

Mind az egyenlő-, mind az egyenlőtlen tagú tövek csoport
jainál a tő magánhangzója rendszeresen változik. E változásnak 
kétféle magánhangzó van alávetve: a) a tő belsejében levő, b) a 
tővégi magánhangzó. 

I. Hangváltozások a tő belsejében. 

A) Egyenlő tagú töveknél. 
Az egyenlő tagú tövek belsejében a névragozásnál egész sor 

rövid és hosszú magánhangzó, valamint diphthongus változhatik. 
A változást mindig a rájuk következő szótagban levő a (a), i és u 
magánhangzók okozzák. 

9* 
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1. Az a (a) hatása. 

Az egész déli lappságban általános az a (a) hatása a meg
előző szótag magánhangzójára az é tővégű névszóknak egyes számú 
allativusában. Az a (a) hatása alatt itt a következő változások 
történnek: 

a) Az á (a) tőhangzó a-ra változik; pl. Dlp. calemé szem; 
állat. s. caláman • Sk. ndlmé száj : íialman, nalman ; jaivre tóijaiv-
ran; F. hanté gödör: hautan. Ez a változás az egész déli lappság
ban általánosan csak egy-két szónál fordul elő (mint: etilemé), 
rendszeresen azonban csak Skalstuganban és ezen kívül WIKLUND 
szerint (Entwurf einer urlappischen Lautlehre 159.) az offerdáli 
nyelvjárásterületen található. Ez utóbbiakban ugyanis általános 
szabály, hogy az é hatása alatt a megelőző szótag a-ja d, a-re vál
tozik, akár a, akár a, akár o felel meg neki a többi északibb lapp 
nyelvjárásokban ; pl. Sk. jáwré = Arj. ja'wré tó ; calemé = Arj. 
é&l'bmé szem; létté = Arj. leddé madár. Az egyes sz. allativusban 
aztán az a (a) hatása alatt az eredetibb a-t találjuk. 

b) Az a, a és félig hosszú d, a tőhangzó a, d-ra változik, de 
szintén csak Skalstuganban és az offerdáli nyelvjárásterületen; 
pl. dhéé, ahcé atya: állat. s. dJicán, ahean ; cácé, edeé víz: cacan; 
kdtté part: kattan ; j)udrné, p_udmé legény, fiu : pdrnan. 

c) Az le, ie tőhangzó ed (ed, ed, edj-ie, az e (= le) tőhangzó 
pedig a (= ed)-re változik; pl. kieéé vég: állat. s. keácdn; etrié 
anya: atnan (Herjedal: Véné: állat. s. ednanj; séipé fark: saipdn. 

d) Rövid i tőmagánhangzó, melylyel szemben az északi lapp 
nyelvjárások a (a)-t tüntetnek föl, az egész déli lappságban d,d-ve, 
Stenselében a-ra is változik; pl. St. F. Sk. sijje, U. H. sijje ( = Arj. 
s&d'd'é) hely.: állat. s. sdjjan, sdjjan. Ugyanez a változás éri az 
eredeti rövid i-t is néhány szóban, de csak Frostvikenből és Sten-
seléből jegyeztem föl rá adatokat; pl. ciccé anya: állat. s. F. cdccdnr 

edeedn, St. édeedn, caccan ; St. tikké törvényszék: takkan. 
e) Rövid u (u) tőhangzó Sk. U. H.-ban a-ra, St. F.-ben 

inkább o (a)-Tf& változik; pl. Sk. U. H. nuppé, nuppé, St. F. muppé, 
muppé más, második: állat. s. Sk. U. H. nappdn, St. F. moppdn; 
Sk. U. H. prutné kút : pratnan; kuhké-s hosszú, messze : állat. s. J. 
kahkse, St. kohkse ; munné tojás: St. monndn. 

f) Hosszú ü (üu) tőhangzó az egész déli lappságban au-YSL 
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változik; pl. i>üuré czölöpökön nyugvó kis faépület: ailat. s. 
paurán. 

g) Hosszú i (V, le) töhangzó St.-ben ai, üi-m változik; pl. 
nipé, nilpé kés : állat. s. ndipán; svlné, sviené disznó: sváiénan. 

li) Az üe (ered. üo) diphthongus Stenselében üq-ia, az ü (ne, 
u = ered. uo) pedig ugyanitt uá-m változik; pl. küelé hal : állat. s. 
Lüqlan ; phlevé mocsár, láp ; plüqwán \ hidegé, kulépé palló : kuálq-
pán; juléké láb : juálqkán ,• pürété, purété asztal: jmdrqtán, knssé, 
kuissé vendég: koussán. — A jemtlandi déli lappságban (Frost-
vikent talán kivéve) az eredeti ilo-ból lett üe az egyes sz. allativu-
sában részint ea (ed, éa)-ra>, részint itéi-Ye, az uo-ból lett c (é) 
pedig 6a-ra változik; pl. U. H. sküeké erdő: állat. s. skéákan (ske-
dkan) \ Sk. U. H. wüemé, wuémé (= Lule : vuopmé) erdő: állat. s. 
wuaman \\ Sk. U. H. jélké, jélké (= lpF. juolgge) láb: állat. s. 
falkán (Sk-ban 1891-ben jalkan alakban is följegyeztem). 

f. Az i hatása. 

A ragbeli * hatása alatt a tőbeli magánhangzók rendszeresen 
csupán Stenselében változnak, még pedig az egyes szám comitati-
vusában s atöbbes számnak, a nominativust és essivust kivéve, 
minden esetében. A változás következő magánhangzóknál történik : 

a) Az a töhangzó a, (e)-ve változik; pl. sámé lapp ember: 
sing. com. sdmins, plur. gen. sdmi, acc. samite stb.; dhcé atya: 
sing. com. ahcine, plur. gen. ahci, acc. dhcite stb. — Félig hosszú 
á rövid a (e)-re változik; pl. láttc paraszt: sing. com. Idttins, plur. 
acc. lattite stb.; kdpté kabát, felső ruha: sing. com. kdptim, plur. 
gen. kápti stb.; páréné legény: sing. com. pdrenine, plur. acc. 
pdrénite stb. 

b) Az d, á töhangzó néhány szóban é (i, e)-ie változik; pl. 
cdlémé ( = Arj. cvdfbmé) szem: sing. com. éélémine, plur. acc. 
célémite stb.; tárévé (== Arj. terévé) kátrány: sing. com. teréviné, 
plur. acc. terevite stb. [ látté ( = Arj. löddé) madár: sing. com. 
léttine, plur. acc. Jéttite stb. 

c) Az é (= 'e, ie) töhangzó i-re változik; pl. ketté karám : 
sing. com. kittine, plur. acc. kittite stb. 

d) Az öq töhangzó ö° (helyesebben ©°, oó-re)-ra változik; pl. 
köqté lapp sátor: sing. com. kö°tins (köHhie), plur. acc. keHite stb. 
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e) Az üe tőhangzó wtt-ra változik; pl. küele hal : sing. eofia, 
küHine, plur. acc. küwlite stb. 

Mind ezek a változások az -e végű töveknél történnek. A rag-
beli i hatása ezen kívül még az -e végű töveknél is jelentkezik; 
itt azonban csak néhány szónak tőbeli a hangjára szorítkozik, 
mely a ragbeli i előtt a fölsorolt esetekben a (e)-re változik; pl. 
páhce fiú : sing. com. pahőine, plur. acc. paketté, elat. pahéiste stb. 

Megjegyzendő azonban, hogy különösen az a), d) és e) 
pontok alatt fölemlítetteknél, valamint az -s végű töveknél rit
kábban az umlaut nélküli alakok is használatosak, mint plur. acc. 
siimite mellett samite, kőetite mellett köatete, pahcite mellett 
pahcite stb. 

3. Az u hatása. 
A rövid u hatását a megelőző szótag magánhangzójára szin

tén csak a stenselei nyelvjárásban tapasztaljuk, még pedig az 
egyes szám allativusában. Az u hatása alatt a következő magán
hangzók változnak: 

a) Az a tőhangzó a-ra (= o*); pl. kallü homlok : sing. állat. 
hallese. 

b) Az a tőhangzó ü-ie; pl. kárhkű templom: sing. all. 
k'ürh]<se v. k'ürlikiije. Előfordul azonban kárlikuse is. 

c) Az ti (= iá) tőhangzó ű (= uo, u°)-ra; pl. sankú ágy: 
sing. all. sűnkse, sünkuje. Előfordul azonban sankuse is. 

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél. 
Az egyenlőtlen többtagú tövek általában háromtagúak. Mi

kor ezek közül némelyikhez a ragozás alkalmával olyan ragok 
járulnak, hogy a szó ezáltal négytagúvá válik, a nominativusi alak 
második szótagjában levő rövid e (v. a) hang ezekben a négytagú 
alakokban a-ra (v. csak félig hosszú a-ra?), az epedigé-re változik; 
pl. U. ankane (v. anketie ?) fiú, kölyök : sing. comitativusa és essi-
vusa ankánlne, inessivusa ankanisne, elativusa ankanisté; plur. 
acc. és állat, ankanlte stb.; F. nahkare álom: sing. elat. nahkáristé; 
St. taktsre lány: sing. ess., com. taktarlne, állat, taktaresss v. tak-
tarese stb. — é : é változásra példák: U. kártene telek: sing. iness. 
kdrténisne, edlat. kártenase?i; plur. accus., állat, kártenité, iness. 
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kárténíne stb., déli lapp kuöutele magas hegy: sing. iness. kuöute-
lisné, állat, kitöutélassn v. -láss, plur. iness. kiiöateUné stb. A négy
tagú alakokban föllépő a, e tulajdonképen az eredeti magánhangzó, 
mely a háromtagúakban e, illetőleg e-vé gyöngült. A hosszú é 
meglehetős szabályossággal lép föl a négytagú szavakban az 
egész déli lapp területen, az a (á) helyett azonban, úgylátszik, a 
nominativus hatása alatt rövid a-t, sőt e-t találunk; pl. Stensele, 
Sk. plur. acc. taktarite v. taktarite, Sk. sing. com., plur. iness. 
taktarine stb. U. és H.-ban az a helyett mindig rövid a van a sing. 
allativusában: taktarasen, ankanassn valószinüleg a következő 
szótag hosszú a-ja miatt. 

Magánhangzóváltozások a névszótők vegén. 

A szótő végén következő hangváltozások történnek: 
a) Az -é tövűeknél az é tő végi magánhangzó kiesik : 1. rag-

beli i (jemtlandi lapp é, e) előtt; pl. sing. com. St. warins, Jemtl. 
waréne, ivarén-e, plur. gen. St. warij (de ivaréi is van), Jemtl. csak 
warei, acc. St. warite, Jemtl. ivaréte, ivarete stb.: waré hegy. — 2. 
Kiesik /,, p, t, s, .<?, c, c mássalhangzók után s fsj-sel kezdődő ragok 
előtt az egyes szám inessivusában, elativusában és allativusában ; 
pl. aiké idő; sing. iness. aiksne, aiksne elat. aikste, aikxte; alice 
atya : iness. ahcsne, elat. ahcste, all. ahcse ; koqte sátor : sing. iness. 
kgatsne, elat. kogtste, all. koqtse; laipé kenyér: ling. iness. laipsne, 
elat. laipste, (állat, laipse). — 3. Eövid e lesz belőle a sing essi-
vusban, inessivusban, e]ativusban és állativusban egyéb mással
hangzók után; pl. ware hegy: ess. warens, iness. ivaresne, ivaresn, 
elat. ivareste, wareste, (állat, ivarese). 

b) Az -e tövűeknél az e tő végi magánhangzó következő vál
tozásoknak van alávetve : 

1. Kiesik a ragbeli i (ée) előtt az egyes sz. comitativusában 
s a többes számban; pl. pdhcs fiú: com. sing. St. pahcins, Jemt-
land pahcem, plur. gen. St. pahcij, Jemtl. pahcij, acc. St. pahcite 
v. pahcite, Jemtl. pahcéte, pahcete stb., megjegyzendő azonban, 
hogy Stenselében az e véghangzó p és m mássalhangzók után az 
i előtt rendszerint nem esik ki, hanem ?x-ra változik; pl. lahpe 
lapp ember: sing. com. lahpuine, plur. acc. lahpuite, su°rme u j j : 
sing. com. su,0nnui>i£ v. surmim. — Kiesik az e véghangzó a sing. 
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ace.-ban egész Jemtlandban p és legtöbbször l, r után is; pl. cuhps 
lapp sapka: acc. őukpnt; niáre férfi : acc. níárm v. niárom, kálle 
házas ember: acc. hallem v. H. kaim ; — kiesik a sing. genitivus-
ban az egész déli lappságban t, s, $ s legtöbbször l, r után, Herje-
dálban p után is ; pl. Mets kéz : gen. kietn; káse lúd : kasn; Jemtl. 
kasse mély völgy: kaién; sünre juh : söum ; jaule karácsony: 
janin; Herj. kuppe házas ember, férj: kupn; — kiesik az £ vég-
magánhangzó még az s-sel kezdődő ragok előtt, vagyis az egyes 
szám inessivusában, elativusában és allativusában k, t, p, s, éf c, c 
után az egész déli lappságban és Sk. -ban/u tán is; pl. juhkefolyó: 
sing. iness. juhksne, juhksne, elat. juhkste, all. juhkse ; kiete kéz: 
iness. kietsne, kleMn, elat. kietste, all. kietse ; [>aJice : pahcsne, pahc-
ste, pahcse; vaisse zsák; iness. vuissne, Sk. soafe rét: elat. soafste 
stb. — Elmarad a vég e az egész déli lappságban azonkivül ,bár-
milyen végzetű, a többes szám nominativusában a többes h, ' előtt ; 
pl. ul'se ajtó : plur. nom. uks\ . muors fa : muorli; nahcs : pahc 
stb. — Herjedálban az egyes sz. comitativusában és a vele egyező 
essivusban sokszor a raghoz tartozó e is elmarad, különösen l, r, t 
és y után, mint: kálle : com., ess. kdllns v. kdlPne, jüre vadállat: 
jürne, akté egy: aktne. 

c2. A szóvégi £ zárt é (i, e)-re változik az egyes szám nomi-
nativusán kívül minden esetben j után az egész déli lappságban; 
\A.jejjs éj: sing. acc. St. jéjjéy, J. jéjjém, gen. jéjjen; ivüoje vaj: 
sing. acc. wüojém, iness. wuojésne, wüojesn, •—• Stenselében a sing. 
-je ragos allativusa előtt é van minden mássalhangzó után, de p, 
w, m ós ritkábban k után é helyett inkább u lép föl; pl.palica: 
sing. állat, pahcéje, neits lány: all. natéje ; — láhps : láhpuje (de 
láhpéje is), skihpe hajó: skilipuje; füows nép : füowuje; heiems 
ház, otthon: heiémuje ; skö°ke erdő : skö°kuje v. skö°kéje. 

3. Az egész déli lappságban u-ra változik a szóvégi s az egyes 
szám nom. com. és essivusán kívül minden esetben w és m után, 
St.-ben az acc. és genitivusbanp után is; pl. tieme lé: sing. acc. 
Ijemum, St. liemup, iness. Uemusne, liemusn, állat. Uemuse stb. St. 
juoive csapat: acc. füowup, gen. füoivud, iness. füoivusne stb., 
3. rieivs róka: acc. rlezvum, gen. newun, all. ríewuse stb.; St. láhps: 
s. acc. lahpnp, gen. lakpun. — Jemtlandban nemcsak w és m, 
hanem a sing. acc. és genitivusban, néha az allativusban majd 
minden mássalhangzó után, a hol a szóvégi £ nem tűnik el, majd 



DÉLI LAPP ALAKTAN. 137 

megmarad az e, majd a, o, ?t-féle hang lesz belőle. Ezt a többféle 
hangot, melyet lehet hogy rosszul is hallottam, közös 9-val jelölöm; 
pl. naite lány: acc. náitam v. naitom, niiitum = naitom ; juhke 
folyó: acc. juhkom, gen. juhkon, all. juhkose v. julikse. 

c) Az -a tövűeknél az a véghangzó következőleg változik: 
1. Kiesik az a véghangzó a ragbeli i (é) előtt a sing. comita-

tivusában és a plur. nom. és genitivusát kivéve minden esetben ; 
pl. mana gyermek: sing. com. St. manins, Jemtl. manens, plur. 
acc. St. mánite, Jemtl. manéte, iness. St. manine, Jemtl. manéne, 
elat. maniste, továbbá k, t, p, s, i, c, é után a sing. iness., elat. és 
allativusában, míg más mássalhangzók után rövid e-re változik; 
pl. ahka asszony: iness. ahksne, elat. ahkste, all. ahkse ; — mana: 
iness. mánesne, mánem, manese. — Az essivus az a tövűeknél 
St.-ben mindig meg van különböztetve a comitativustól s rövid e-t 
tüntet föl a comitativusi í'-vel szemben; pl. mana: com. manine, 
ess. manens. Jemtlandban a com. és essivus ennél a tőnél is 
egyenlő. 

2. A vég a megrövidül a többes genitivusi i előtt, mint ahka: 
ahkai; mana : mánai. A hosszú a csak a sing. nominativusban, 
accusativusban és genitivusban marad meg, de csak Stenselében, 
míg a többi déli lappságban ugyanitt félig hosszú á-ra változik 
vagy egészen megrövidül; pl. mana: mánam, Jemtl. manám. manam, 
gen. mánán, Jemtl. manán, manan. 

d) Az ü tövűek. — Az ü tövüek csoportjában már nagyobb 
eltérések vannak a déli lapp nyelvjárásokban. Az ü véghangzó 
csak Stenselében van meg majd minden e csoportba tartozó szón, 
míg a jemtlandi lapp nyelvterületen, a frostvikeni dialektus ki
vételével, az ü véghangzó a-ra változott és így aztán e csoportnak 
a ragozása a rendes a tövűek ragozásával egybeesett. Frostviken-
ben a szók egy része megtartotta az ű végzetet; pl. stalű óriás, 
míg másik része szintén a-ra változtatta; pl. moara csont ( = St. 
moqrü). Van a déli Jemtlandban is több u végű szó, mint máksú 
fizetés, makksü étel, alku kezdet, de ezeknek a tőváltozása eltérő 
a többi ű végűekétől és a többtagú tövek alatt tárgyaljuk. 

Az ű véghangzó Stenselében következőleg változik: 
1. Kiesik v. rövid u-m változik a ragbeli i előtt; pl. lastü láda: 

sing. com. kastins, plur. acc. kástite, gen. kíistni; stalú: sing. com. 
stáluine, plur. acc. staluite v. stalite, gen. stalui. Rendesebb azon-
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ban, hogy az u megmarad s a többes sz. genitivusában sohasem 
esik ki. — Kiesik továbbá az ű a sing. inessivusában, elativusában 
és allativusában k, t, p, s, s, c, c mássalhangzók után, v. igen rövid 
•u-nak hangzik, pl. kárhkü templom: sing. iness. karhkusne v. 
khárksne, elat. k<irhkuste v. karhkste, állat, karhkuse v. kjürhkuse v. 
kjürhkse; — hattsü ólomolvasztó kanál: iness. hattssne, elat. 
hattsste, all. hattsse; mássü édes sajt: elat. mdsste. 

2. Az ú véghangzó nemcsak ragbeli i előtt, hanem egyéb 
ragok előtt is megrövidül az egyes szám essivusában, inessivusá-
ban, elativusában s allativusában; pl. stalu: sing. essivus stáluns, 
iness. stalusne, elat. stalvste, all. stáluse v. ataluje. A sing. állati-
vusban azonkivül l és r után ti-re is változik, mint kallü homlok: 
kallese; toarű háború: toarese. 

e) A többtagú tövek. — A többtagú tövek a sing. nominati-
vusban rendszerint e v. e-re végződnek. Ez az e (e) véghangzó 

1. kiesik ragbeli i (%) előtt az egész déli lappságban; pl. alá-
muce ember: sing. com. alámucíne, -ciné, plur. acc. alámucité. — 
Kiesik továbbá az egész déli lappságban a plur. nominativusában: 
alamuc emberek ; jenébe több : jeneU többek. — Kieshetik az egész 
déli lappságban az egyes sz. genitivusában t, s, s, l, r mássalhang
zók után; pl. ehkete este: sing. gen. ehketn; cejeluse hórakás: 
cejelusn; taktere lány: taktern v. takteren ; kantele v. kijöntele ma
gas hegy: kantéin v. -telén. — Kieshetik az egyes szám acc.-ban ]> 
után, mint áhcej>e atya: ahcepm s Stenselében az egyes sz. állat. 
-se ragja előtt k, t, c mássalhangzók után; pl. Sereké vén asszony: 
sing. all. cerekse v. cerekesse; Askalate: Askalatse; alámuée em
ber : alámucse v. alámucesse. — NB. Prostviken : matteke v. matke 
medve: állat, mattakse. 

2. i (é)-xe változik az s véghangzó az egyes sz. inessivusában 
és elativusában; pl. alámuce: iness. alámucésnc, elat. alamucisté. 

3. Hosszú v. félig hosszú a, a-ra változik a vég e a frostvikeni 
nyelvjárást kivéve Jemtland többi nyelvterületeiben az egyes sz. 
allativusában ; pl. ehkete este: ehketasen. 

A névragok áttekintése. 
1. Eendes ragok: 

A déli lapp nyelv a névszói viszonyragokat a legteljesebb 
alakjukban őrizte meg s a következők: 
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1. Nominativus. — Ez az egyes számban maga a tő, melyhez 
a többes számban h, ' többes jel járul ; pl. sing. nom. ahéé, plur. 
nom. ahceli v. ahéé*; ukse ajtó: uksh, uW; St., F. stalú, Sk., U., H. 
stala v. stala óriás: stalü', stala ; mana gyermek: mancúi, mana; 
alámuce ember: alámuc\ A többes számban az e és többtagú tövek
nél a h előtt a magánhangzó kiesik, h helyett he többest is hallha
tunk, pl. nirre nyél: plur. nom. nirrhe (sőt nirr'he is); pene kutya: 
pénh, pénhe ; pakké szél: pakkh, pakkhz. 

2. Accusativus. == Az egyes számú acc. ragja Stenselében p, 
Jemtlandban pedig m. — A többes acc. ragja St.-ben kéttagú 
töveknél ite, egyenlőtlen többtagú töveknél -ite, -itte, Jemtlandban 
kéttagú töveknél ete, éte, U. H.-ban -ere, -ere, F.-ban a tövüeknél 
-te is, egyenlőtlen többtagú töveknél pedig -ite: -ite, F.-ben -ete, 
-ete is. — Még gyakoribb az egész déli lappságban, hogy a többes 
accusativus megegyezik a többes nominativussal. 

3. Grenitivus. — Az egyes számú genitivusnak ragja az egész 
déli lappságban -n, a többes genitivusé pedig i, % (ij). 

4. Oomitativus. — A comit. ragja az egyes számban St.-ben 
ine, az e tövüeknél ritkábban ine is, egyenlőtlen többtagú töveknél 
-ine, -ine és -inne, Jemtlandban kéttagúaknái -ene, ritkábban -ine, 
H.-ban e tövüeknél -ine (helyesebben -inje) is, e és a tövüeknél 
-ene, -ene v. ritk, -ne; egyenlőtlen többtagú töveknél Fr.-ban -ene, 
Sk., U., H.-ban -ine (-ilne), -ine. •— A comitativusnak a többes 
számban nincs külön ragja s úgy képezik, hogy a többes geniti-
vushoz St.-ben kuime, F.-ben és Sk.-ban kuime, U. és H.-ban pedig 
ki'me névutó járul. 

5. Essivus. Az essivus St.-ben különbözik a comitativustól 
s ragja a kéttagú töveknél -ne. Az egyenlőtlen többtagú töveknél 
azonban megegyezik vele s ragja -ine, -ine, -inne. Jemtlandban az 
essivus alakja többnyire ugyanaz, mint a comitativusé. Csak F.-ban 
és Sk.-ban tapasztaltam különbséget az a (ül. ú) tövüeknél. F.-ben 
az a (s ered. ü) töveknél a com. ragja -ine, -ene, Sk.-ban -ene, az 
essivusé ellenben csak -ne. — A többes számban nem jegyeztem 
föl külön essivust, hanem az egyes számú alakot használták itt is. 

6. Inessivus. — Az inessivus ragja a kéttagú töveknél St.-ben 
és Fr.-ben -sne, ritkábban -sn, Sk., U. és H.-ban pedig legáltalá
nosabban -sn alakban használatos. A rövidült -sn mellett azonban 
egyéb változatos alakok is előfordulnak, így: -sne, ritk. -sne, to-
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vábbá -sn, -sn. — U. (Anaris)-ban azonkívül -ién, -sén, -sén, H.-ban 
-e tövüeknél -súe alakban is találjuk. — Az egyenlőtlen többtagú 
tövek St.-ben és Fr.-ben -(i)-sné, Sk., U., H.-ban pedig (-é)-sné, 
ritkábban (-é)-sné v. csak -éne, -sn, -sn ragot vesznek föl. — A töb
bes szám inessivusának ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben 
-ine, F.-ben ritkábban az e végű töveknél -ine is, Sk., U., H.-ban 
-ene, -éne , a többtagúaknái pedig az egész déli lappságban -ine, 
-iné, s St.-ben ezenkívül -inné is. 

7. Elativus. — Ragja kéttagú töveknél St.-ben és F.-ben -ste, 
a többi déli lappságban -ste, -ste, ritkábban -ste, H.-ban, különö
sen e végű töveknél, gyakran -ste (= stjej is ; a többtagú töveknél 
pedig St.-ben és F.-ben (-i)-sté, ritkábban (-i)-ste, a többi déli 
lappságban (-é)-sté, (-i)-sté, ritkábban (-i)-sté. — A többes szám
ban az elativus ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben -iste, a 
többi déli lappságban -iste, az egyenlőtlen többtagúaknái pedig 
ugyanaz mint az egyes számban. Csak St.-ben jegyeztem föl -iste 
alakot is. 

8. Allativus-illativus. — Ennek ragja az é végű kéttagú tövek
nél az egész déli lappságban < Sn. mely azonban félig hosszú v. 
egészen rövid a, a-val is hallható < an, < an alakban. A többi 
kéttagú töveknél az állat, ragja az egész déli lappságban -se, mely 
nagyon ritkán az é tövű szókhoz is járulhat. St.-ben a -se helyett 
ép oly gyakran a -je rag használatos. — A többtagú töveknél St.-
ben (-e)-sse v. -se, ritkábban -je, F.-ben -se, a többi déli lappság
ban < ase (<: asa), ritk. < ass, Sk.-ban, Rörásban és H.-ban 
ezenkívül <.assn (<asan), ritk. <Casen, <Lasen (<. asan, <C asan) 
az all.-ill. ragja. •— A többes szám all.-ill. alakja egészen megegyez 
a többes szám accusativusáéval. 

9. Abessivus. — Az abessivus ragjául az egyes számban az 
egész déli lappságban -t-t jegyeztem föl. E mellett Sk.-ban még 
-pt, U.-ban pedig -typot alakban is találtam. St.-ben ú végű és 
többtagú töveknél -ht. — A többesben tudtommal az abessivusnak 
nincs külön ragja. St.-ben a többes abessivust úgy fejezik ki, hogy 
a plur. genitivusát v. elativusát a namhtá szóval kötik össze; pl. 
namhta küHij v. n. küHiste = halak nélkül. — U.-ban a svédből 
vett ütan «nélkül» előszót a comitativussal összekötve is följegyez
tem az egyes és többes sz. abessivus kifejezésére; pl. ütan lattem 
a madár nélkül', ütan latiéi Wmé ,madarak nélkül'. 
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A rendes ragok áttekintése. 

A) Egyenlő tagú töveknél. 
Egyes szám : Többes szám: 

Nom.— -h,-'(-hz) 
acc. St. -# (-w), J. -m St. -ite, J. -ete, -éte, U. H. -ere, 

-ere, (F. -te is) és — nomin. 
gen. -n -i, i, ij 
com. St. -ine (-ine), J. -ené = plur. gen. + St. kuime, F.,. 

f-iw£,),H. -iríe, -e?i£,-ene^-ne^ Sk. kuime, U., H. Zĉ mé 
ess. St. -ne, J. = com., F., Sk. = singularis 

(a, ü töveknél) -ne 
iness. St., F. -sne, Sk.,U.,H. -én, St., F. -ine (me), Sk., U., H. 

éne (-én, -sn, -sne, U. [a.] sen, -ene, -éne 
s'n, H. -sne). 

elat. St., F. -ete, Sk., U., H. -éte, . St., F. -iste, Sk., U., H. -iste, -este 
-ste (ste, H. éte) 

allat.-illat. -an, -an, -an; -se(-s), = plur. accus. 
St. .j«*) 

abess. -í (pí, -tqpet; St. -/lí) nincs. 

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél. 
Egyes szám : Többes szám : 

Nom. — -h, ' 
acc. St. -}>, J. -m -ite, -ite, St. -itté, F. -ete, -ste;. 

2. többes nom. 
gen. -n -% (-ij), -i 
com. -ine (ijné), -iné, St. -inné, plur. gen. -j- St. kuime, F., Sk, 

F. -éné (Sk. -ne, U, [u.j -ingj. kuime, U., H. fei*má 
ess. = comitativus = sing. 
iness. St., F. -i-sné, Sk., U., H. -Iné, -iné (-ine), St. -inné 

-é-sné (-é-sné, -sne, -sn, -sn, 
H. -isne). 

elat. St., F. -i-sté (-i-ste), Sk., = elat. sing. (St. isié) 
U., H. -é-sté, -i-sté (-i-sté) 

*) Az iness. -sne, elat. -ste, állat, -se, többes acc. és állat, -te, 
-re, iness. -ine, elat. -iste ragjainak e végmagánhangzóját szórvá
nyosan (leggyakrabban Frostvikenben) a v. a-féle hangnak is hal
lottam és jegyeztem föl és azért £-vel is jelölhettem volna. Az £-t 
csak a com. és essivusban tartottam meg, mert ez a rag az északibb 
lapp nyelvjárásokban -na végzettel is található. 
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Egyes szám : 
allat.-ilJat. St. -esse, -se (-je) ; 

F. -e-se, Sk.,U.,H. -áse (-ase), 
Sk., R., H. -dsen (ül. -dsanj, 
asen, -asen (ül. asan, asan) 

abess. -t (-pt), St. -Itt. 

Többes szám 
= plur. acc. 

nincs. 

Többes szám: 
Dlp. waré 

St. ivárits, I. warete, F. iváréte 
Dlp. ivaréi, St. wany 
= gen. + St. kuime, J. kaimé, 

U., H. A.'Pwá 
= sing. 

Paradigmák a névragozásra.*) 

Egyenlő tövűek. 
1. -é végű tövek. 

Egyes szám: 
nom. Dlp. ware, Sk. ivaré, ivaré**) 

hegy 
acc. St. ivar ép, J. warém 
gen. Dlp. warém 
com. St. warins, J. tvárens, F. 

ess. Dlp. warem 
iness. St., F. wáresne, Sk., U., H. St. wdrine, J. ivarene 

waresn, waresne 
elat. St., F. wareste, Sk., U., H. St. ívciriste, F. wariste, Sk., U., 

wareste H. wariste 
állat. Dlp. warau, J. waran, St. St. wéirite, J. warete, F. ivaréte 

warije 
abess. Dlp. íöüreí — 

nom. St. F. muppé, Sk., U., H. St., F. muppé', Sk., U., H. nuppe 
nuppé más, második 

acc. St. muppé)), F. muppem, Sk., St. muppite, F. muppéte, Sk., TL, 
U., H. nuppém H. nuppete 

gen. St., F. muppén, Sk., U., H. St., F. muppéi, St. muppij, Sk., 
nuppén U., H. nuppéi 

com. St. muppim, F. muppem, = gen. + St. kuime, J. kaimé, 
Sk., U., H. nuppens U., H. /íPmé 

ess. St., F. muppem, Sk., U., H. = sing. 

*) A paradigmákban a névszók csak a legszokottabb ragok
kal vannak föltüntetve. 

**) Sk. «?<Jrg (ivaré), az egyes szám allativusát kivéve, min
denütt a fű^ hangzót tüntet föl a többi nyelvjárások a tőhangzó-
jával szemben. 
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Többes szám: 
St. muppine, F. muppéne, Sk., U., 

H. nuppene 
St., F. muppiste, Sk., Uv H. nup-

piste 
St. muppite, F. muppéte, Sk., U., 

H. nuppete 

Egyes szám: 
iness. St., F. muppsne, Sk., U., 

H. nuppsn 
elat. St., F. muppste, Sk., U., H. 

nuppsts 
állat. St., F. moppdn, St. muppije, 

Sk., U., H. nappdn 
abess. St., F. muppet, Sk., U., H. 

nuppet 
Hangváltozások az egyes szám allativusában: Dlp. cdlemé 

szem : állat. s. calámán; Dlp. Jatté madár : lattan ; Dlp. kiscé vég: 
keacan : Dlp. etné anya : atnan ; Dlp. s<?ipé fark : saipan ; Dlp. syjr, 
si;je hely: sájjan; J. prutné kút: p r atnan; D\]). püuré éléstár: 
paurán ; 

St., F. íidcl anya: állat. s. cáccan ; St. íifcfce törvényszék: 
takkán; St. m n é disznó : sváicnan; — St. nlpé kés; ndipán; — 
St. küelé hal: küqlán; - St. juléké láb : juqlákdn ; — St. kussé, 
huissé vendég : kuossan ; — St. munné tojás : monndn. 

Sk. jawré tó (sing. gen. jdwrén, elat. jdivreste stb.): állat. sing. 
jawran; — Sk. japé év, esztendő (gen. s. japén, gen. plur. japli 
stb.), állat. s. japán ; — Sk. kireké kő : állat. s. karékan; — jilké 
íáh:jalkan (jalkan); — Sk., U.,H. wuémé erdő: állat. s. ívudman. 

A többi esetekben a nominativus tőmagánhangzója szerepel. 
Paradigmák a stenselei nyelvjárás némely -é végű tövei hang

változásának bemutatására : samé lapp ember: hitté madár; cdlemé 
szem; sciepé fark; küelé hal ; Köq,té sátor. 

Egyes szám: 
Nom. samé látté cdlemé séiépé küelé köqté 

acc. samép láttép cálémép séiépép küelép koqtép 
gen. srimén láttén cdiémén sciépén küelén keqtén 

com. sdmins léttins célemins silpins küuline l,e0tins 
ess. sámens láttens cdlémens séiepens küelene köqtens 

iness. samesne láttsne cdiemesne séiépsne küelesne köqtsne 
elat. sámeste latesté cdiemeste sciepste küeleste köqtste 

állat. sámán lattan calámdn saiépdn küqlan köqtán 
abess. samet Idttet cdlemet séiépet küelet köqtet 

Többes szám: 
Nom. saméh láttéh cdlemé'1 sciépé' kuelé' köqté' 

acc. sdmite léttite célcmite sV'pite küHite kohite 
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Többes s zám: 
gen. sdmij v. léttij v. cilemij si'pij küHij köHij 

saráéi Idttéi 
com. sdmij léttij cilemij kuime silpij k. küHij k. kő°tij k. 

kuime kuime 
ess. — sing. — sing. — sing. — sing. = sing. = sing 

mess. samine léttine célemine silpine küHine kfíetine 
elat. sdmiste léttiste célemiste sV-piste küHiste köHiste 

állat, samite léttite célémite silpite kiiHite keHite 
abess. namhta sdmiste 

v. nam lila sdmij 

2. -* végű tövek. 
Egyes szám: 

Nom. Dlp. pdhcs fiú 
acc. St. pahéep, J. pdhcem 
gen. Dlp. jHŰicen 

com. St. palicine v. pahcine, J. 
pdhcene, H. pdhcene 
ess. Dlp. pdhcene 

iness. Dlp. pahcsne, Sk., U., H. 
pdhcsne, pahcsn 

elat. Dlp. jidhcste, Sk., U., H. 
pdhcéte 

állat. Dlp. pdhcse, St. pdhcij e 
abess. Dlp. pdhcet 

Többes szám: 
Dlp. pahc 
Dlp. pdhcéte, St. pdhcite 
Dlp. pdhcij, St. pdhcij 
St. j/ahcij v. pahcij kuime, F., Sk., 

U. j?. hűimé, H. feftné 
ss sing. 
St. pahcine v. pahcine, J. pdhcene 

Dlp. pdhciste, St. pdhciste, Sk., 
U., H. pdhciste 

Dlp. pdhcéte, St. pdhcite 
St. ui.mlítd pdhciste v. fi. pdhcij 

Nom. St. Zá̂ pfi ember 
acc. Idhjnip 
gen. lahpun 
com. Idhpuine 

ess. lahpune, Idhpene 
iness. lahpsne 

elat. lahpste 
állat. Idhpse v. lahpuje 

abess. lahpet 

lahp' 
lahpuite 
lahpui 
lahpui kuime 
= sing. 
Idhpuine 
lahpuiste 
lahpuite 
namhta lahpuiste v. ». lahpui 

Egyes szám: 
Nom. St. F. íoWe, Sk., U., H. ía$e v. íwZfe tűz 

acc. St. tollop, F. tollom, Sk., V., H. tallem v. tullum 
gen. St., F. tollon, Sk., U., H. ía/few v. tullun 
com. St. tolline, F. tollone, Sk., U. tallene v. tullune, H. tullune 

ess. St., F. tollone, Sk., U., H. = com. 
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Egyes szám : 
iness. St., F. toüosne, Sk., U., H. tallesn v. tullusn 
elat. St., F. tolloste, Sk., U., H. talleste v. tulluste 

állat. St., F. tollose, F. tollosse, Sk., U., H. tallese v. tulluse 
abess. St., F. tollat, Sk., U., H. tallet v. tullut 

3. -a végű tövek. 
Egyes szám : Többes szám : 

Nom. Dlp. máná gyermek Dlp. manáh 
acc. St. mana,}), J. mánám, -am St. manite, J. manete, IL, Pl. wa-

'/!£?" 0 
gen. Dlp. marian, J. manan Dlp. mánai 
com. Dlp. manene, St. manine id. + St. kuime, F., U. kuimé, 

H. fcí*má 
essiv. Dlp. manene = sing. 
iness. St., F. manesne, U., H. St. manine, J. manene 

manesn 
elat. St., F. maneste, U., H. St., F. mániste, Sk., U., H. ma-
maneste %,iste 

állat. St. inanese, manije, J. míí- St. manite, J. manete, U., H. ma-

abess. Dlp. manet St. namhta maniste v. manai 

4. -w végű tövek. 
Egyes szám : 

Nom. St., F. síaiw, Sk., TL, H. Itölá, síató St. alama ember,férfi 
óriás 

acc. St. stalug, F. stalüm, Sk., U., H. sía- St. alámay 
lám, -am 

gen. St., F. stalün, Sk., U., H. stalan, -an St. alámán 
com. St., F. stáluine, Sk., IL, H. stálene, St. alámuine 

Haléne 
essiv. St. stalune, F. stáluine, stálune, Sk., St. alámune, -munne 

IL, H. stálene, staléne 
iness. St., F. stalusne, Sk., H., H. stálesne, St. alámusne 

stalesn 
elat. St., F. stáluste, Sk., U., H. staleste, St. alámuste 

stáleste 
állat. St. stáluse, stálese, -uje, -ije, J. stáluse, St. alámuse, -osse, 

Sk., U., H. stalese -uje 
abess. St. stálüht 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 10 
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Többes szám: 
Nom. St., F. stalüh, Sk., U., H. staláh St. alama 

acc. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite 
stálete, -éte 

gen. St., F. stálui, Sk., U., H. stálai St. alamai 
com. id. + St. kuims, F., U. kuimé, H. kllmé St. alamai kuims 

essiv. = sing. = sing. 
iness. St. stáhtine, F. stáline, Sk., U., H. St. alámuine 

stáléne 
elat. St. stáluiste, St., F. stáliste, Sk., U., H. St. alámiiiste 

stáliste 
állat. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite 

stálete, -éte 

5. Egyenlőtlen tagú tövek. 

Egyes szám: 
Nom. Dlp. alámuce ember 

acc. St. alámuce}), J. alámucem 
gen. Dlp. alámucen 
com. Dlp. alámuciné, St. alámucinué, Sk., 

U., H. alámuciné 
essiv. Dlp. = comit. 
iness. Dlp. alámucésné, Sk., U., H. -esni 

elat. Dlp. alámucésté, Sk., U., H. -éáíe 
állat. Dlp. alámucse, St. alámucésse, -ije, 

Sk.,U.,H.alámucese, alámucáss, -ásen 

Többes szám: 
Dlp. aHkrmé% 

Dlp. alámucité, J. -üe, 
Dlp. alámucij, -i 
Dlp.gen.+fc/fimsstb. 

== sing. 
== comit. sing. 
Dlp. (ilámucisté 
= acc. plur. 

II. 
Nom. U., H. máksú fizetés 

acc. maksum 
gen. máksun 
com. máksuiviné 

ess. id. 
iness. máksuivisné 

elat. máksuivisté 
állat, máksuwsse 

mákmh 
máksuwitB 
máksui 
gen. + kuimé 
= sing. 
máksuiviné 
máksuwisté 
máksuivite 

Ritkább ragok. 
A határozószókon, névutókon és egyes elszigetelt alakokon 

az eddig tárgyaltakon kívül más ragok is előfordulnak. Ezek közül 
néhány az eredetibb alakokat tünteti föl. 
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A helyhatározó szókon és névutókon a h o l ? kérdésre -ne, 
ritk. -né, a h o n n a n ? kérdésre pedig -te, ritk. -te alakot találunk. 
A h o v á ? kérdésre ezeken is rendszerint ugyanazok a ragok for
dulnak elő, mint a többi névszókon, pl. kuhke-ne messze; kuhkéte 
messziről; kahk-se messzire; wuíl-né lent, alant, wuíl-te, St. vülh-té 
alulról; wuole-se le, alá. — Ugyanezek a -ne, -né, -te, té helyragok 
találhatók a rendes névragok inessivusában és elativusában is, 
csakhogy itt ezek az eredeti helyviszonyt jelölő ragok egy belsősé
get jelentő -s tőhöz járulnak. 

Sok határozószónál és névutónál az eredeti helyragok egy 
külsőséget jelentő l (le-) tőhöz járulnak, csakhogy ebben az eset
ben a hol? kérdésre -ne helyett rövidült -n rag szerepel; pl. jille-l-n 
nyugati oldalon, jille-l-te nyugatról. A hová? kérdésre az les tő 
nincs használatban; pl. jállose nyugatra. Különben a legtöbb hatá
rozószónál az l-es és l nélküli alakok vegyesen használatosak, még 
pedig az l-es alakok leginkább az elativusban; pl. jille-ne nyuga
ton, jille-l-te nyugatról, jdlh-se nyugatra; kuhke-ne messze; 
kuhke-l-te messziről; kahk-se messzire. 

Az l-es határozószói alakokhoz rendesen az egyenlőtlen több
tagú szók ragjai járulnak az inessivusban és elativusban; pl. lülé-l-
isné keleten, lülé-l-isté keletről. — Comparativusi vagy egyéb képző 
után az illativusban -sen is használatos; pl. kuhkéb-isné messzebb, 
kuhkéb-isté messzebbről, kuhkéb-a-sen messzebbre; orjab-isné job
ban délen, orjab-isté jobban délről, orjabá-sen v. orjaba-ss job
ban délre. 

Egyes határozószókon prolativusi rag tűnik föl St. -«, J. -á, 
St. -kii, J. -ka alakban ; pl. St. kappü, U., H. khppa merre, hová (két 
irány közül); St. tahkű, táhkü, J. tahka oda, ide; St. tahkű, J. takka, 
U. takka ott, arra, itt, erre; St, kukku, Sk., U., H. kukká merre, 
hová, hol. 

Az időhatározószók általában ugyanazokat a ragokat tünte
tik föl, mint a helyhatározószók. Ezeken kívül szerepel az accusa-
tivus -m ragja, pl. St. kuhkép, J. kuhkém sokáig, s még gyakrabban 
a genitivusi -n ; pl. aretn reggel; éhketn este stb. Egyes szókon a 
prolativus ragját ismerhetjük fel; pl. St. piejjeki, St., Sk. yiejjeká 
nappal: piejjé nap ; jejjeká é}]e\:jéjjs éj stb.; J. talevé tél: taleveka 
télen; J. kiére tavasz: kiereka tavaszszal; J. kiesé nyár: kiexeka 
nyáron; J. éakcs ősz : cakceka őszszel. 

10* 
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A módhatározószókhoz járuló ragok közül csak azokat említ
jük fel, melyeket egyes névmástövek vesznek föl. A ku- kérdő név-
mási tőtől származnak ku-k-té, ku-k-te, ku-m-té ;.a ta- mutató név-
mási tőtől: ti-mé-té, tá-me-te; & na- tőtől: na-me-te, na-me-te; a 
nu-tőtől: nn-me-te; a, nus- tőtől: nus-mé-te. Mind ezekben a -te 
ugyanaz mint helyhatározó szóknak -te ablativusi ragja, a k és m 
pedig úgy látszik csak nyomósító elemek. 

Határozószók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . 

ta- és ta- névmási tőtől: inessivus: S t , F. tasne, J. tasne, 
St., J. tasne, J. tasne, U. tásné itt, ott; St., J. tasne, J. tasne, U. 
tasne, Sk., U. tasne, Sk. tasne, tasn itt; — ekltivus: St., J. tásté, 
J. tásté, U. tásté, St. tasté onnan; St. tásté, U., H. tásté innen; — 
állat. St., J. tésss ide, oda; U., H. tasss ide, erre; St., J. táass ide ; 
prolativus: St. tahkü, táhkű, J. tahká, U., H. tahka oda, ide; St. 
takkü, J. takká, U. tákká ott, arra, itt, erre. 

tu- névmási tőtől: iness.: St., F. tusné, J. tusné, U. tusné ott, 
amott; elat.: J. tusté, tusté onnan, amonnan; állat.: J. tusss oda, 
amoda; prolat.: St. ttihkű, tuhku, J. tahká, tuhka oda, el; U. titkha, 
tukka ott, arra. 

tappe- és táppe- comparativusi tőtől: locativus: St., J. tap-
pene, U. táppene, St. táppene itt, St., Sk. táppene ott; ablativus: 
St. táppete, táppete innen, St., F. táppete onnan. 

tuppe- comp. tőtől: loc: St., J". tuppene, J. táppene, táppene 
ott; ablat. St. tuppete, U. tapte, tüpte onnan. 

tapp el- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U. 
tappolon, tappoln innen, diesseits; ablat.: Sk. tappelte, U. taplte, 
taplte, tappol, tappl innen, von hier; Sk. tappelte onnan. 

tuppel- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U. 
tappolon -n túl, jenseits; ablat.: U. tuppelte, tappelte, tupplte onnan. 

St., J. ti eke, St. tihke ide; F. tálé amott. 
ku- névmási tőtől: iness.: St. knsné, kusné, J. kusné, F. kusne 

hol, ahol; U. kusnés hol?; G., H. kusn-akt valahol; St. i. .kusnek 
sehol; elat. St. kusté, J. kusté, St. kuste, H. kuste honnan, ahon
nan, U. kustés honnan? Sk. kustem honnan?; állat. St., J. kussz 
hová, a hová, U. kasses hová? Sk., U. i kasss kenná sehová sem, 
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•sehol; prolat. St. kukku, kuhku, Sk., U., H. kukká, kukká merre, 
hová, hol, ahová, ahol (NB. St. kukk-acep uluks waccet merre men
jek ki?); U. kukkus (ritka) merre? hová? 

kuppe- comparativusi tőtől: locat. F. koppene, Sk., U. kup-
pene,H. kuppéne hol? ; ablat. St. kuppete, F. koppete honnan?; 
prolat. St. kappü, U., H. kappa, H. kappa hová, merre ? (két irány 
közül); St., F., Sk. kapp hová, merre, hol; i . . kapp sehová se. 

kuppel- (-1 helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: ablat. 
U. kuppélte, U., H. kupprte honnan (két hely közül), honnan. 

F. kalle (kall-ihte karenes hol a holló?), U. kulle hol, Sk. 
kuelles hol van ? 

ma- névmási tőtől: inessiv. Ü. mosni' hol; elat. St. ma.stc, Sk., 
U. mqste, U. mgste honnan. 

Egyéb névszótövektől: 
pijje felső, felül levő: locat. St., J. pijjene fönt; ablat. St. 

pijjéte fölülről; állat. J., St, pdjjese adv. és pp. föl, fölé; — St., J. 
pijjeln adv. ós pp. fölött, át, keresztül, -ra, fölé; U, pijjélte fölül
ről ; St. pijjelisné pp. -n (an, on, en, ön), fölött, felső részen; H. 
pijjeliste pp. -ra, fölé (abre poata mü p. ein regen kommt über 
mich). 

wuole- : St. vülné, U. wuílne lent, alant; St. vulhte, U. wuílte 
alulról; St., J. ivoulgse le, alá; — F. wuolesne, H. ivoulusné pp. 
alatt, U. wueletisne pp. alatt. 

St., J. aiva (= dws?) le (igekötő: capkit a. letörni). 
St., J. nallne, J. nálene adv. és pn. rajta, rá; -n (on, en); St., 

J . nallté, St. nallhté pp. -ról, -ről; St., J. nille adv. és pp. rá, rája: 
-ra, -re. 

aute elő, elől levő : St., J. autens adv. és pp. elő, elől, elül; 
előtt; U. autóm pp. előtt; üute, W. üHe pp. elé; St. autsne, U. autsn 
pp. előtt; St., J. autste, J. autste, autste, H. autste pp. elől, -tői, 
elé : St., J. autse, H. auts adv. ós pp. előre, elő, elé; — F. autelen, 
U. autln adv. és pp. elől, előtt; előre, elé; F. autehte, Sk., U., H. 
autelistP adv. és pp. előtt; elölről, elé; -tői. 

U. muéite, U., Sk. muéitse, Sk. moitse adv. és pp. elé, ent-
gegen. 

St. murrote útjába, elé (?): mi m. poata a mi útjába jön. 
St., F. minne, St. miíhe, Sk. mi'y'ya hátsó, utána levő, követ

kező: St., F. minnesne, St. minúesn, Sk., U., H. minnesn, U. min-
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nesne adv. és pp. után; J., St. minneln után, mögött, mögé, hátra;; 
U. minnelte adv. és pp. után, mögött, hátul; U. minnelisné pp. mö
gött ; J. minnelisté, -liste, H. minnelisté adv. és pp. után, mögött. 

U. kamcémisné adv. és pp. hátul, mögött; U. kamcémisté, 
-misté adv. és pp. hátulról, mögől: U. kamcémcise adv. és pp. 
hátra; mögé; — H. kancemen pp. mögött. 

F. pionnose, püoynose adv. hátrafelé. 
St. poqstéte, pöstéte, pöstit, F., Sk., U. poqstéte, F. pöstete,. 

Sk. pöstete adv. vissza; — F. postaién, pösteln, U., H. poqstln, Sk. 
poqstln, U. pöstln adv. vissza. 

Sk. wuístete, H. wuéittre, ívuwstre adv. vissza; St. vuiste, F. 
wuéste, Sk. ívuésté, U. vuiste adv. és pp. felé, iránt, ellen, -nek. 

St., F.. sisné, Sk., U., H. sisné adv. és pp. bent, belül; -banr 

-ben, közt; — St., F. sisté, Sk., U., H. siste adv. és pp. belülről; 
-ból, -bői; — St., J. stfse, U. si'se adv. és pp. bele, be; -ba, -be, 
közé; — F. sisnelte belül. 

St. nlökgns, olókgm, F. olökane, J. alákans, U. alekem, H. 
aJákHs adv. künn; St. alókute adv. kívülről; St., J. ulukse, uluks 
adv. ki; — H. alákaln adv. és pp. kívül; U. alákelte kívülről. 

St., J. pi're, plere, píré, St., F., Sk. petére adv. és pp. körül, 
köré; -ról, -ről; - - St. pilre-jarákan, U. plr-jarkan adv. és pp. 
körül, köröskörül. 

kasks közép : St., F. kasksne, F., Sk. kasksn, Sk., U. kaikén 
adv. és pp. között; St. kaskije, U. kaskan, kaskse adv. és pp. közé ;. 
U. kaska adv. és pp. közepén, közepére, közepéig; St. kaskop adv.. 
és pp. között. 

St. kuöutélisne, U. kuöutélisne, kautelisne közepén (jauren k. a 
tó közepén); U. kuöutélisté, kautelisté közepéről; St. kuöutéleste, U. 
kuöutélase, -lase, -lasen, kautelase közepére. 

kuliké, kulikés hosszú, messze : St., J. kuhkene adv. messze; -— 
St., U. kuhkéte adv. messziről; U. kuhkéte mleté adv. id.; — St., J. 
kahkse, H. kahkan adv. messzire; — Sk., U. kuhkelte adv. messzi
ről ; — comparativusi tőtől: kuhkebm adv. tovább, messzebb ; — 
Sk., U. kuhkébisné, -isné adv. messzebb; kuhkébisté adv. messzebb
ről; Sk. kuhképasen, Sk., U. kuhképáse adv. tovább, messzebbre; — 
superlativus: Ü. kuhkémusné legmesszebb; U. kuhkémusté leg-
messzebbről; U. kuhkémdse legmesszebbre ; - U. kuhkemu-st leg
tovább. 
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F. miehcete adv. messziről; miehcete táppete oldalról; U. 
miehcse adv. messzire; — U. miehcébisné adv. messzebb; miehcé-
bisté adv. messzebbről; miehcébase messzebbre. 

F . mohcne adv. oldalt, félre; kuhkene m. adv. messze, félre 
eső; — F. mohce adv. oldalt, félre (ivaccéjim m. félre mentem). — 
Y. ö. mielicete stb. 

St. tauiüus adv. messzire a parttól. 
St., J. porté, St. poq,rhte adv. el, oda. 
J. lihke adv. és pp. közel; egészen mellett; — U. lihkste adv. 

közelről; - U. lihkubisné adv. közelebb. 
St. kieské, kieskés közel: Sk. kiékcisné adv. közel; — comp. 

tőtől: St. kieskebisné adv. közelebb ; St. kieskébasse, F. kiecképse, Sk. 
kiekcépasen adv. közelebb, közelebbre. 

U., H. kahtés közel: U., H. kahUn adv. közel; U. kahtste kö
zelről ; — U. kalitébisné adv. közelebb; H. kahtéhásen adv. köze
lebb, közelebbre; — U. kahtemus adv. legközelebb. 

J., St. piele, Sk. péále part, oldal: inessivus: St. inslesne, 
pielesn, pealesne, TJ., Sk. pieleén, i>eálesn, H. pielsn, ]>eelsn adv. és 
pp. mellette, -nál; — elat. F. }>ielesté, TJ. piáleste pp. -tői, mellől; 
— állat. St., U., Sk. jnelese, pealess. pp. mellé, -hoz. 

Sk. luowut sdieran adv. egymás mellé. 
TJ. kvéktHn, kuéktln adv. és pp. két oldalt, két felől; kuékté-

listé adv. és pp. két oldalról, két felől. 
St. pajenoln, pajuyuln adv. ós pp. kívül, félre, mögött. 
Sk. törés félre eső: t.-lahkan adv. félre. 
St., J. köaté, J. kúoté sátor: iness. F. koqtsne, U- koatsn, 

kuotsn,TJ., H. kuotsneadv. otthon; — elat. J. koatste, kuotste, kuotste 
adv. hazulról: —állat , (sing.) St., J. koatan, Sk., TJ., H. köatan, 
TJ., H. kuatan, H. kbatse ; állat, (plur.) F. kbatete, U., H. koatere, 
koatre, H. kuotere, kuotre adv. haza. 

F. heime, TJ. fiaimé, St. heiema ház, otthon : iness. St. heié-
musn, TJ. haimosn, héinisn adv. otthon; — elat. St. heiemuste, F. 
heimoste, TJ. heintiste adv. hazulról; — állat. [sing-) St. heiemuse, 
F. hemse, TJ. heimuse; állat, (plur.) F. hémete, Skjtáiméts, háimere 
adv. haza. 

TJ., Sk. iness. örjene adv. délen; — elat. U. örjéste, U., Sk. 
orjélte délről; — állat. TJ., H. orjise, H. brjis adv. délre; — iness. 
TJ. örjalisné, örjalisné pp. délen; elat. U. orjalisté pp. délről; — 
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comp. iness. U. brjabisné adv. messzebb délen, jobban délen; — 
elat. U. örjabisté adv. messzebb délről, jobban délről; •— állat. U. 
örjabise, brjabase, drjabass, brjabasen adv. jobban délre. 

U. nuorhts, nu0rhte északi: iness. F . nurhtene, Sk. miorhtene, 
U. nworhtene adv. északon; — elat. Sk., U. nuorhtelte, U. nw(nrh-
telte, nuorhtlte, nu wrhtelisté, nuorhtsté adv. északról; Sk., U. nurhtse 
adv. északra; — comp. iness. U. nuorhtebisné adv. jobban északon; 
elat. U. nuorhtebisté jobban északról; állat, nuorhtebise, nuorhte-
basen jobban északra; — superl. iness. U. nuorhtemisné legmesz-
szebb északon; elat. nuorhtemisté legmesszebb északról. 

lüule, lüelé keleti: iness. J., St. lülene, lüulene, lüelene adv. ke-
léten; — elat. J., St. lülelte, U. lüelelte, luilte adv. keletről; — állat. 
J., St. laulose keletre; J., St. luks keletre, kelet felé; — Sk., U. 
lülelisne adv. keleten; elat. U. lüléliité keletről; — comp. állat. U. 
lülébase adv. jobban keletre. 

jille nyugati: iness. Sk., U. jillene, jilleln adv. nyugaton; — 
elat. Sk., U. jillelte, H. jallite nyugatról; — állat. Sk., U., H. 
jallose, Ü. jdllose, jáüose adv. nyugatra; — elat. U. jillclisté nyu
gatról. 

Csupán post-, ül. praepositiókként szerepelve jegyeztem föl a 
következőket: 

iness. F . nywlesne, St. nuúíésne, nüölesne, nuelisne, nuelisn, 
nuqlen, Sk., U. nuwlem, Ü. noalesne, noalesn, H. noalém, nuolem 
pp. alatt; — elat. St. nuoleste, nueleste, U. noaléste pp. alól; — állat. 
St. nuqlán, F. nualan, Sk. uuqlán, St., J. nealan pp. alá. 

H. ovru pp. fölött, -ról. 
St., F. tűeksne, F. tnoksne, U. tuxpksn pp. mögött; — elat. 

F., U. tywkste mögől; — állat. St. tuakan, F. tuokan, U. teakan 
mögé. 

U., H. mihté közepén, közepére, közepéig; közé; — U. 
m. mumte monnom épen velem szemközt. 

St., F., U. cirre, St. cerre, St. cérr, H. citt át, által, keresztül. 
F. tuq,rest, U., H. toarest, Sk., H. toq,rest át, által, keresztül 

(vmi fölületen; pl. t. jaurém v. jaurén t. tavon keresztül). 
St. paktu, Sk. jwkta át, által, keresztül; mellette el, men

tében. 
U. rasta át, keresztül (acc.-sal: r. viélmam a folyón keresztül). 
F., U. iialts, Sk. palt mellett, mellé; U. paltsn mellett; Ur 
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paltste mellől; U. palts mellé ; — St. paltelen, U. paltln mellett el, 
St. nélkül. 

St. lüwné, J. luiné -nál, -nél; St. lüuhté, F. luihté, U., H. luité 
-tói, -tői; U. lüuse -hoz, -hez. 

St. kaiéku, J. kaiáká -hoz, -hez. 
St. acgln -ra, -re, -nek, fölé, át. 
J., St. mieté után, szerint; -ért; mentében; -n (-an, -on), -ra, 

-re; kuhkite mieté messziről. 
Sk., U. suntáre- -hoz, felé. 
U. raján -ig. 
St. tappélecsne -n innen (starn t. a városon innen); U. 

tappolon, tappoln id. (t. pérjem, a hegyen innen); — U. tuppulnn 
-n túl (t. perjem a hegyen túl). 

b) I d ő h a t á r o z ó k . 
ku- névmási tőtől: koasse St., kassé, kösse, kusse, kusse St., 

F., Sk., koasxé, kösse IL, H., F. 1. adv. és conj. midőn, mikor; — 
i. . . k., U. I... kösse kih sohasem; — U. kossé ih kösse hébe-
korba, néha-néha; — U., H. koass-akt (koassie akt) valamikor; — 
2. St. koasse, F., Sk. hosse, kusse, kusse, U. kösse, U., H. koasxe 
adv., pp. és conj. mig; -ig; — Sk. kusse-tarhk míg, -ig. 

ta- (ta-) névmási tőtől: Sk. tannohk náleue arra rá, mind
járt ; — H., U. tiste, üsté, Sk. testé adv. többé; — St., F., Sk. tallé, 
tle, J. tille, tille, tHje, tlje, St., F. telle, teli, tele, tel, tle, F. tle, teliele 
adv. ekkor, akkor, aztán, most, tehát, hát; — St. tallé, tall, Sk. 
tdllé, talle, H., U. tállá, H. tzlle, F. táll adv. most, ekkor, ime; — 
St., J. tálé adv. most; — Sk. tammtálá adv. mai napig. 

J. tallah, IL, H. tallak adv. azonnal, mindjárt. 
.St. tie (magánhangzók előtt: ti, ti), F. te = tallé. 
nágen: U. i . . . nágen kih sohasem. 
kuhké ,messzec tőtől: J. kuhkém, St. kuhkép adv. sokáig; 

man k. meddig, a meddig; tann k. nagyon sokáig, olyan sokáig; — 
comp. J. kuhkebm tovább; F. án kuhkebm még tovább; superl. U. 
kuhkemust legtovább. 

Sk. kasksn: tanné k, aközben, azalatt. 
aute tőtől: J., St. autse, St. auőtse mielőtt, St. előbb, azelőtt; 

— U. autsn, St. autsne, auötsne azelőtt, előbb; — au. kuh conj. 
mielőtt; — U. autsukse előre, im vorhinein, im voraus. 
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minne tőtől: Sk. minnete: tahié m. azután; — U. minúelte 
után, múlva (jápén m. egy év múlva, után); J. minnelisté: tan m. 
vagy iahté m. azután; — U., H. mayyan után (m. kaska-pejjem 
délután; tan m. azután); — St. minneln kvh, H. mayyan kuh conj. 
miután; — Sk. miúnets kedcan végre, utóvégre; — J., St. minne-
mvs utoljára; Sk. állom minnemus, St. kaiKkt m. legutoljára; H. 
miyyemusn utoljára. 

J., St. wuóstak először, előbb; •— F. sBng, U. sen, Sk. san, 
sann adv., pp. és conj. aztán; miután; óta, mióta; — J. dska, 
askd, St. enka aztán. 

J. tdiemdn, tdiman tavai; — U. tan pej jen, tam pejjem ma; — 
F. tunn pej jen tegnapelőtt; — J., St. dretn, F. artn reggel; — St. 
jiiejjeki, St., Sk. piejjeka nappal; — U. mayán kaska-pejjen dél
után; — J., St. ijiketn este; - - U. jciieká éjjel; U., Sk, jirrste, St., 
F., Sk. jirrstn holnap ; — St. joktán, J. joktan tegnap ; —• F. mup-
pén piejjm holnapután. 

Ü. dineken, H. ainign. ainik mindig, folyton ; H. tüun jape 
mindig; —Sk. Ultin mindig; — F . alua mindig, folyton; — J . aktn 
egyre, folyton; F. tann aktn id.; — St. éktst egyre, folyton, mindig, 
gyakran ; — U. iktegas örökre ; — F. I... altere, U. i . . aldri T 

%. . . altriki, H. i . . aldre, i . . . aldr soha. 
H. útundum egy darabig; kuhkém étuncktm jó darab ideig; — 

St, ahcici egy kis vártatra; -— St., F., U. énarhte, snarhis nem
sokára, már; — St., J.jü már. 

St. accek, U., H. accen, H. aécen, dcén nem rég, a minap, az 
imént; — St. lank°k régóta, sokáig. 

F. sento, U. sente, y'énte, sdine későn. 
St. taivai gyakran; — F. urrusest újra; — J., St. vilit, St.. 

vitt i smét ; - St., J. víele többé; még; ismét, még egyszer; to
vább; — St., J. ai, St. ai ismét, megint; •—• J., St. anne, dnne, 
ánne, Sk. hanne, H. anne, dnne, St., F. dyye, dye, F., U. dnnii 
még; még most; Sk. előbb. 

St. éhth egyszer; —: J., St. aiken, aiken -kor, -szer: autece aiken 
azelőtt, az előbb; kaikén ai. mindig; St. farhtn aikén id.; 
muppen ai. máskor; Sk. jedé-ai. máskor; tan ai. ekkor, akkor; — 
aktn aiken egyszer; kuoktn ai. kétszer; wúosts ai. először; cécetn 
ai. hetedszer stb.; U. nappadest másodszor, újra; U. kalme-
dest, St. koqlmdtést harmadszor; >— F. pdlen -szer: aktn pdlen 
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egyszer; — Sk. níjpp máskor; U. nuppost, H. nuppést má
sodszor. 

Sk. tarhk ekkor. 
Csupán névutókként szerepelve jegyeztem föl a következőket: 
U. kivéste, Sk. klecste óta, -tói fogva (élce jápien ki'cste hét év 

óta; tahté kiecste azóta, attól fogva). Alapszó : kiece vég. 
St., J. páleste óta, körül: U. mü máná-páleste gyermekkorom 

óta; St. luhké o kuokten japij páleste 12 év körül. 
H. mieran : tan m. eddig. 

c) M ó d h a t á r o z ó k. 
ku- tőtől: St., J. kukte, St. kokte, St., Sk. kukte, St., F. kukt 

(magánhangzóval kezdődő szó előtt), H. kukte adv. és conj. hogyan, 
ahogyan ; mint, amint; mikor, midőn ; ha; hogy, úgy hogy; mivel, 
minthogy; — St. Ijne kukté sehogyan ; ij ... kuktek sehogyan se, 
semmikép se; St. kukte, kukti-ü]; kokte, kokte-te mié r t ;—Sk. 
kuktem v. kuktem-tálle hogyan'?; F. kuktem-té, kuktem-te miért, a 
miért; ahogyan ; Sk. kuktems-likks hogyan ? miképen ? mi módon ? 

TL, H. kumte, kumete, H. kuiut'e adv. és conj. hogyan, ahogyan, 
amint; midőn; mihelyt; ámbár; bárhogyan; hogy; miért? 

ma- tőtől: St., J. mainé, mqine miért?; St. mqiné-te id.; St. 
mqste, Sk., U. maste miért?; F. mqssqse (tagadó mondatban): 
ÉV. . mqssqse kann hiába; — Sk., U. mannasine, mannasine miért; 
Sk. mqnne id. 

ta- tőtől: Sk., H. limete, H. dimete, diméte így, úgy; Sk. 
táinete úgy. 

na- tőtől: St., J. namete, St. namte, ü . riiinte, n'ómte így; St. 
uáméte, námhté úgy; — F. nqmtá, St. namhta 1. nélkül (St. namhtá 
küHiste halak nélkül); 2. F. tittnáh mátéh kan nügüte arrat nqmtá 
ti ketten nem lehettek megelégedve semmivel se. 

mi~ tőtől: St., J. numeté, nümete, St. nümhté úgy; F. nomtet 
semmi nélkül; F. numtah, numta nélkül (abessivus, gen. és ácc
sal : numtah pennát toll nélkül; n, toi azok nélkül; numta' heptom 
lélekzet nélkül). 

nuo- tőtől: St. nuomsté úgy. 
tuo- tőtől (?): St., F. tuoU ime, bizonyára. 
Melléknevekből módhatározókat St., J. lákan, J. likke, likke 

(St., J. cáppes-lákan, J. cáppés-likke szépen; wqstes-l'. csúnyán) 
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hozzájárulásával képeznek; melléknévi névmásokhoz pedig ezen 
kívül H., U. lejin, Sk. lejine, U. Iáim járulnak ,-ként, -kép, módon' 
jelentéssel (samma lejin hasonlókép, ugyanoly módon; jfic-láins 
máskép). Megjegyzendő, hogy a melléknév gyakran minden rag 
hozzájárulása nélkül is szolgálhat módhatározóúl; pl. nunnahks 
erős és erősen; stélle csöndes és csöndesen. Több névszóhoz -l (-i, 
-ij), -t, -sti, másokhoz egyéb rendes névragok járulnak módhatá
rozói jelentéssel. A legtöbb módhatározón azonban semmi ragot 
sem ismerhetünk föl. 

St., Sk. sö, F. so így, úgy; akkor, aztán, hát ; — U. likávne 
szintúgy. 

St. éaráki, F. carráka, cárská, cereká, Sk. caráka, carráka, 
carráka, cárréka, U. carreká, cérrsks, H. cirreks, cirréki igen, na
gyon, erősen; comp. St. carrskejn. Sk. cárrékeps, U. cirrékeps erő
sebben, jobban, inkább; superl. U. carrkumust leginkább; - J. 
alavás igen, nagyon; — J. jenem nagyon; sup. F. jénems leg
inkább : — St. sakhi igen, nagyon; tann s. olyan nagyon; — St. 
apmari'hken, apműrílhken, apmari'hketi igen, nagyon, fölötte; — 
St. őmmgc, ömmoci igen, nagyon; — F. altéin és altéin fór nagyon; 
St, fór ömmoci igen nagyon; — Sk. aimam igen nagyon, meglehe
tősen ; — Sk. öpare igen, nagyon, sokkal (o. kluekyákappa sokkal 
okosabb); — U. haile igen, nagyon ; — H. pö°de nagyon. 

F. caukstie, U. cauksti erősen, szorosan; — St., F. faste id.; 
—- Sk. nunnahks erősen. 

U. rente, rent egészen, tejesen; — F. avöre id.; — ühts: u. 
taréjet elvégezni, véghezvinni, teljesíteni; — H. hauk: h. lakik 
agyonütni. 

F. áln, Sk. állom, U. allén, álén leges-, leg- (a. ívuostokumus 
leges legelső); — J. án : an ráihksps még gazdagabb; — U. layks 
sokkal, jóval (l. hievésappe sokkal jobb). 

St. suojémucci lassan, balkán, titkon; •— St. stélle csönde
sen ; — U. ümorote lassan; — H. seine, sein id. 

St. smuohte egy kicsit: smuohte jeh smuohte lassanként, nach 
und nach; — J. áhcéce, Sk. annece, St. anneci, ánneci egy kissé, 
kevéssé; — H. lágoms meglehetősen. 

U. puoraku jól; comp. U. puarebu, puársbst, St. puerepu, 
puorsps jobban, inkább ; sup. St. parsmust, paremus leginkább; — 
F., H. vele jól; — St. varrejm rosszabbul; — U. helle, liille in^ 
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kább; — P. hellste, H. hel'l'ste id.; — F. mestá leginkább; - - F. 
dn ; an reihksge még gazdagabb. 

U. pliehcet o ldal t ;— Sk. kuínté hanyatt; — St. juohkelte 
félre, félre eső, külön; — J. luowus, luous szabadon, szabaddá, ki-
(luóitV 1. szabadon bocsátani); — St. karvust készen, késszé. 

St. uktek, J. uktgk, oktok, oktak, aktok, akttyk, H., U. aktuk, 
aktek egyedül; — St. okteképse magában, für sich; — coanksne 
együtt; coankán együvé, össze; — J., St. aktene, St. akt*ne, aktne, 
alctine, U. aktn együtt; St., F . aktsne, U., H. aktsn, aktsn együtt, 
össze; — St., f. minnesn, U. minnesn -vei, -vei együtt (ille dóé 
kanna minnesn atyám nincs velem; éh maté' tüun kaik walté ni. 
nem tudnak mindent magukkal vinni); St., F. mistan vele, magá
val, magukkal, egyúttal; — U. kuéktá ketten; — U. karre : akté 
k. együtt; — Sk. comp po comp vagy : cuompi-cuompi csapaton-
kint; — F. aimons, St. aimwntie hátra, übrig: mánne ai. suttem 
tasné itt maradok ( = svéd : jag blir qvar hár); 

U. kqutá ketté; — F. kértén, U. kartan -szer, -szeresen, -szór, 
-szorosan; aktn k. egyszer, egyszeresen, einfach; kektén k. kétsze
resen, duplán. 

St., F., Sk. ja, F., U. hdaja, Sk. oaja igen, ja ; — Sk. tüV, 
ijje' nem, nein; U. (ov) ikke id.; — St. riektu, J. riektá, rakta 
igazán ; St. riekte egyenesen ; - - St., F. raJttst bizonyosan; — F., 
U. sátnan, satnan ; Sk. satnan, H. sa'anan igazán, valóban; —- St. 
uihte, Sk. hűit, Sk., U. huiUkOp valóban, csakugyan; — St. tarhke 
(1. Sk. tarhk) bizony, biz, hát ; — St., J. patt, U. patt id.; — Sk. 
som id.; — St., U. kuit, St. kuiht id.; — St. alt bizony; — Sk. 
cáim, éPne bizony, ugyan; — St., Sk. maje biz, ugyan; — St. nakk 
bizony, pedig; — St. no, nü, F. no, nu biz, ugyan, hát (1. még 
nyomósító particulák). 

Sk. vie, vl\ vi talán, lehet; St. kanne, U. kanna, kanna (ma
gánhangzók előtt kann) talán; — St., Sk., U. jallan alig, kaum; — 
St. mahta, F. mata majdnem, alig; U. rinan majdnem; — Sk. 
mörhtsi, mohé majdnem, alig. — U. fö'jjan id.; — Sk. kapsum persze, 
természetesen; — St. altér sehogyan sem; — Tj.forjaves hiába. 

St. menter különben ; — St. faltest id.; — St. ammai: ijje 
ammai kuh lí's tap paihpap uástet sehogysem használt azt a sípot 
megvenni. 

Névutókúl használt módhatározó szók: 
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St. kuime, F., Sk. hűimé, U., H. kí'me adv. és pp. -val, -vei. 
U. pitin, pijeln, pielleln nélkül (accus. és abessivussal: p. 

tatnom nélküled; p. kulikept kés nélkül); — F. numtah id. (accus. 
és abessivussal); — H . tamta1 id.; — U. ütan id.; — U. wana 
(ritka) id.; — St. paltelen id. 

St., J. plre, pVre -ról, -ről. 
St., J. pijjeln U. azonfölül, F. tan />. azért. 
St. péti, U. tiete, H. tiet -ért, miatt (mami t, miért); — F. 

kelte -ért. 

Számnevek. 
T ő s z á m n e v e k : 1. akté; 2. St. kuokte, F . ku<nkte, Sk., ü. , 

H. kdktz, i\l<ckU; 3. kiilüms, 4. neleje, neleje, 5. St. vihte, í". vlHe 
(véihté), Sk., ü., H. viHe ; 6. St. kühte, F . kouhte, Sk., U., H.tówfs: 
7. St. cice. F. éPhőe, Sk., ü., H. cilce; 8. St. bajtól, F., Sk., U., H. 
kakce, kakce; 9. St. ukce, F., Sk., U., H. ukce, ukce; 10. luhke és 
ói eh ke ; 100. St. cüoíe, Sk., U., H. cüwte, F. stüore luhke v. cJehke, 
Sk., U., H. stüore luhke v. numme v. numme is; 1000. St. thüuhseu, 
F. thüsene és iwMI stüore luhke, Sk., U., H. stüore numme v. 
numme. -- Szerkesztett tőszámok: 11. St. F. luhke jah akté, F., 
Sk., U., H. íwMé a/,i£, 12. St., F. fe&j» faA &»<*&*«, F., Sk., U., H. 
kMé fcV&fe stb. — 20. St. kuokte luhke, F., Sk., ü., H. küvkte 
luhke, Sk., U., H. kekte luhke stb.; — 30. kidüme luhke; 31. /.-. I. 
akté v. k. I. ih akté v. akté pijjeln k. I. 

S o r s z á m n e v e k -te képzővel: első St. vuosts, P., Sk., U., 
H. vw(DSts, H., U. vu0ss, 2-dik St., F. muppe, Sk., U. nuppe, muppe, 
H. nuppe; 3-ik St., F. koalamote, Sk., U., H. koalémete; 4-ik wai?-
jete; 5-ik St. víhtete, F. véihtete, Sk., U., H. viHete; 6-ik St. /CM//-
tete, F. kouhtete, Sk., U., H. küutete; 7-ik St. ciéete, F. cthéete, 
Sk., U., H. cVcete; 8-ik St., F. kakcete, F., Sk., U., H. kakcete; 
9-ik St., F. okcete, F., Sk., U., H. ákcete, H. tikcete; 10-ik St., F. 
lohkete, F., Sk., ü., H. Idhkete (St., J. luhkete is?). 

Gyűjtő számnevek -s képzővel: St., F . kuokts, ku°kts, F., Sk., 
TL, H. ka(ckts, Sk., U., H. /íá/cís ketten; kulúmus hárman; nelejes 
négyen; St. vlhtes, F. véihts, F., Sk., Ü., H. vits öten; St. kühtes, 
F. kouhts, kö°ts, U., H. küuts hatan; St. cices, J. <fi*d# heten ; St. 
okces, J. o/ccs kilenczen ; St. lohkes, J. /oM's tízen. 

HALÁSZ IGNÁCZ. 



Irtisi-osztják szójegyzék. 
(Harmadik közlemény.) 

N . 
-na (conj. enclyt.) midőn, miután I als, nachdem, wenn, 

wann : teradwa kimet yíidéndidet-na (II: 6.) als sie durch's fenster 
in's freie lauschte; te yulen uimem-na (II : 130.) wenn ich die 
sache gewusst hátte. 

nag (II : 6.) meztelen | kahl (— Hari>). 
nagar, nagér czirbolyamogyoró | cedernuss. — nágar-ju/ 

czirbolyafenyő | sibirische ceder (pinus cembra). — EO. nögor; 
nögor-juy. 

nai tűz | feuer. — nai panem tüzet rakni, gyújtani | feuer 
anlegen, anzünden; najat panem (II : 102.) etwas mit feuer (instr.) 
umlegen, d. h. um etwas herum feuer anzünden. - - nai-süttem 
szikra j (feuer-funke) funke. — nai tét a tűz ég (eszik) j (das feuer 
frisst) es brennt! (cf. tütna tevém). — nai iakem tüzet csiholni | 
feuer anschlagen (mit hilfe des feuerzeugs). - - nain, najin tüzes l 

feurig. — EO. nai sonne. 
nai előkelő nő (leány, asszony); fejedelemnő; szép nő | frau, 

jungfrau, edelfráulein; frau oder tochter eines helden, fürsten 
oder beamten; eine schöne, schönheit. — ai-nai: vid. ái; nai-
anka: vid. anka. — nai-éva hajadon leány; kisasszony; előkelő 
leány; szépség | jungfrau, edelfráulein, fürstin, schönheit. — nai-
ürt asszony-fejedelem | (frau-held) herrschaften, adel. — Nai n. pr. 
edeljungfrau, fürstin (name vieler weiblicher götzen bei den Irtysch-
und Konda-ostjaken (z. b. in den Zingalin'schen, Urman'schen und 
anderen jurten). — nain (adj.): nain még frauen-erde, d. h. von 
frauen bewohnte erde. — EO. nai; KV. noi; EO. nai-ürt; nain. 

namas, només elme, ész, emlékezet | sinn, verstand, gedácht-
niss. - nuna namasena medoje ? was hast du im sinne ? namasem 
(nam8em)/ocet bei mir reichte der verstand aus, u m . . . — namasa, 
kedayojem (II : 120.) átgondolni, megfontolni | (sinn-wort-bewe-
gen) nachdenken, überlegen. •— namas ömdem (ömsem: II : 208.) 
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den sinn auf etwas richten, bedenken, überlegen. — namas panem 
(o. dat.) id.; metta még sor-suyeda namas panden ? (II : 42.) auf 
welches entlegene weltende habt ihr euren sinn gerichtet? 
namas tdjem (c. infin.) vmire gondolni, szándékozni | im sinne 
habén (etwas zu tun): /uja menda namas tait (II : 140.) sie hat im 
sinne an den mann zu kommen. namasna vejájem szándékba 
venni [ die absicht habén, sich entschliessen (eig. von dem sinne 
genommen werden). — namas verem meggondolni vmit | beden
ken, überlegen. — namasem (f. namastem) gondolkozni vmiről; 
emlékezni | denken, sich erinnern. — namasldem (fr.). — namattem 
emlékezni vmire; meggondolni J erinnern; überlegen; tam möjep 
namatte löse dieses rátsel. — namsey okos, eszes j klug, verstán-
dig. — EO. nömés; nöméslem, SO. namaysem; EO. nöméslilem, 
nomaltalem; nömséy. 

namet nemez | filz. — ndmet-kéyet (K.) nemezkalap j íilzhut. — 
ndmet-nir nemezcsizma | filzstiefel. — ndmat C. — EO. namél. — 
Cf. perzsa nabad, afghán namd. 

nank, ndy vörösfenyő lárchenbaum (larix sibirica). — 
Ndnk-yus-yoi véréy ürt iga (II : 42.) n. pr. blutiger heldengreis 
Nank-%uiyoi (name des fürsten der festung Nank-yus-dvét od.voí&m 
unteren Ob; cf. die alté ostjakische burg: KynieBaTCKifl ropo^OKi> 
und unweit davon das jetzige Kuschewat'sche dorf an der mün-
dung des Kunovát flusses [Bérez. bez. Tob. gouv.j). — ndnk(é)-
vöje, %üt(é)-vöje vad állatok j (lárchenbaum-tier, tannenbaum-tier) 
waldtiere (in der poesie). — EO. nayk, nayk-ju/. 

nar (nara ?) takaró, szőnyeg | decke, teppich. — yan^éy 
narat tuat lép-tagamöt (II : 28.) er bedeckte sich ganz mit einer 
bunten decke ; idiy lau, yancey narai oyteja ütmet yoi (II: 96.): vid. 
lau. — Cf. zürj. nar dünnes ledér, jenisz. nari feiner pelz. 

naré, nara (neara poet.) E. kard, szablya j schwert, sábel; 
narep mit einem schwerte versében: Pus-teipe narep ton-y (II : 24.) 
vid. pus). — Cf. jur. narea speer. 

naram (C.): vid. norém. 
narep (I.) tiló j fiachsbreche. C. — EO. narep schabeisen. — 

Cf. zürj. úarjan flachsbreche. 
narep: vid. nara. 
ndres zenejáték J spiel, musik. — nares-juy osztják hárfa 

(spiel-holz) dombra, ein ostjakisches saiteninstrument, das der 
fmnischen kantele gleicht; es hat die form eines fisches und be-
sitzt fünf saiten aus rentiersehnen ( = KV. sayul'tep); vid. Irt. 
Ostj. 1: 47 ; II : 275. — naresem hárfázni, hárfán játszani | spie-
len (auf einem saiteninstrumente : ndres-juy (törop-juy) naresem 
(II : 144.) auf der dombra oder auf dem schwan spielen). — EO. 
naras ; naras-juy; naraslem, AS. nareksem, FS. nerim. 

naresem : vetta kema naresem (II : 20.) = tetta kema verajem 
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man tödtete mich fást, ich war dem tode nahe. — Cf. zürjP. naras-
kámpfen, narat- überwáltigen. 

narpay-vos KK. Landungsbrücke, cf. nart. 
nart híd | brücke. — nartay (adj.): nartay-vos (KK.) kikötő 

híd ) gerüst zum landen der boote, landungsbrücke. — nartep ajd. 
zur brücke gehörig. - EO. nör; nortlem einen morast mit hölzern 
belegen. 

naurem, navrem ugrani | springen. — naurmem, navérmem 
(mom.) fölugrani, felszökni | aufspringen. - naurmldem, navér-
midem (fr.). — EO. navérlem, AS. niurem, EO. navérmalem (mom.). 

ne-li nem-e | ob nicht ( = He . . . JIH) : ne tat li jit? (II : 2.) 
náhert sich nicht eine kriegsschaar ? 

nébak, nébiik papir | papier. — nébek C. — nébak-vay (-vöy) 
papírpénz | papiergeld. — SO. nipek; ÉO. nepak, népek, népük. — 
Cf. zürj. nebög. 

néga a csapdának támasztó fácskája j hölzchen, das zum 
aufstellen einer falle dient (HacTopoiKita). — negep adj. (II : 24.). 

nem név j name, beiname; néma (dat.) valóban, igazán | 
wahrlich, im wahren sinne; néma pajet (II: 168.) sie sindin wahrem 
sinne des wortes reich. •—• nemat rnejern elnevezni | einen namen 
gebén. -— nemta névtelen | ohne namen, namenlos; jig-nemta 
(II : 32.) ohne vaternamen. — neman (KK.) neves, nevű j zum 
namen gehörig, nambaft, benannt. — nemasa (dat. nemaseja) 
valóban [ wahrlich, im wahren sinne des wortes: nemaseja paja 
jidet (II : 168.) die werden in der tat reich werden. — EO. nem ; 
nemla ohne namen. 

nemet német | deutscher, deutsch (HfjMeirii); nemet-vd/ pléh | 
(deutsch-eisen) blech. — nemis-tener egér j maus (gegensatz zu 
uia%-tener ratte). 

nemis tőrök, ár | pfrieme (IUHJIO). — Cf. nemet. 
ney (I.) te | du C.; vid. nun ; ti | ihr : vid. nép, 
nep nő, feleség; nőstény | frau, weib, gemahlin; weibchen.— 

néy vejem nősülni j eine frau nehmen, heiraten; nen-vejem-%ui 
(-yoi) nős ember | verheirateter mann; néya vejem nőül venni | 
jemanden zur frau nehmen. — di-néy : vid. ái. — néy-yajat nő
személy | (frau-mensch) frau, frauenzimmer. foiuen; mun néy-
yajat (II : 112.) wir frauen. — ney-luk süketfajd | (wTeibchen-
auerhuhn) auerhenne; cf. yanf,ey-luk ney-semape mit einem weiber-
herzen, feige (gegensatz zu jig-semape mit einem bárenherzen). •— 
néy-cuka nőstény kutya vagy farkas J (weibchen-hündin) hün-
din, hofhündin. — néyéy nős, női | frauen-, weiblich ; — neype : 
joy-neype éva kégam (II : 98.) ein aus zehn jungfrauen be-
stehender mádchenhaufen. AS. ne, FS. ni; EO. né, ney; 
néyéy. Cf. jurák-szam. nie, ne; jenisz., tavgy., osztják-
szam. né. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. I I 
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nép (KK.) temető, sír | friedhof, grab; Ar-jay-nép vid. Ar-jay. 
nerem (f. nerdam) 1. vkivel bajlódni, viaskodni; 2. készülni, 

akarni | 1. mit einem zu tun habén, sich balgen; 2. sich béreit 
machen, wollen : teda nerdam ich will essen ; pds jevetta nerdet 
tabet ürt (II : 10.) ins ziel zu schiessen bereiten sich die 7-e hel-
den. — neridem {ír.). nermem (mom.). —nerkem (I.) közösülni | 
sich begatten. C. — neryem (f. nerdam) viaskodni j sich balgen; 
neryettem (caus.) fortführen, fortbringen: yot seraka néryettai 
(II : 70.) er wurde zur wand geschleudert. — EO. nerilem. 

nerem futni | laufen. nereyedem (inch.). — neridem (fr.). 
neryem (f. nerdam) mondani | sagen. 
neryem : vid. nerem. 
neu (C.): vid. nég. 
Neu-vit'-jega n. pr. weiss(?)-wasser-fluss (nebenfluss derKonda, 

der sich unweit der Jesaul'schen jurten an der grenze des wogulen-
landes in einen seitenarm derselben ergiesst). 

neusto, nevika, neito lehetséges-e? | ist es möglich ? ( = szi
bériai orosz: HeyatTO, Heinro). 

niay, nijay adj.: vöje niay ei mar (II : 90.) eine strecke, die 
ein rentier bis znr rast durcheilen kann. — Cf. nini. 

nlda. nit nyolcz | acht. - nidamet nyolczadik j der achte. — 
SO. nigelay; EO. nil; SO. nigelayrnet. 

nieda: vid. neda. 
nigéi, négéf: vid. nil:. 
nik, nék (adv.) lefelé, a szárazföldtől a part felé, a parttól, 

a víz felé, magától el j nach untén, vom lande dem ufer zu, vom 
ufer dem wasser zu, tőrt, von sich: nik-youtem a parttól eltaszí
tani | vom ufer stossen ; nií;-yovimem magát (a ladikkal) a parttól 
eltaszítani | sich (mit dem boote) vom lande stossen. — nik-jerem 
a ladikot benn a vízben, távol a parttól megkötni | (das boot) weit 
vom landungsplatz oder vom ufer anbinden (um die darin liegende 
waare vor hunden zu bewahren). — nik-juvem a folyóhoz le
menni | zum fiusse hinuntersteigen. nik-kidem a parthoz le-
küldeni j (vom lande aus) aus ufer schicken. — nik-nikem a part
tól a vízbe taszítani | vom ufer in's wasser stossen, wegstossen. 
nik-neremem, nik-neresem a parttól a víz felé húzni; az ablakból a 
szobába húzni | vom lande dem wasser zu ziehen, vom fenster 
in's zimmer hereinziehen. - nik-íapkem a parthoz lefutni j (vom 
lande aus) zum strandé hinunterlaufen. - nik-tüvem a parthoz 
levinni | (vom lande) an den strand bringen. — nik-vagattem (vom 
lande) zum ufer hinunterbringen; nik-vaytem a parthoz leszállani | 
(vom lande aus) zum strandé hinuntersteigen. - nik-vasetem a 
folyó tisztására kijutni j auf einen freien platz (im fiusse) hinaus-
fahren. — nik-vortem a parttól eltaszítani a vízbe J vom ufer stos
sen. — nik-conysem id. nik-cugem lemenni a folyóhoz | zum 
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flusse hinuntersteigen. — niget', néget' (adv.). - ÉO. nék; négéú 
nacb untén. 

nikem, nékem (f. niktem, néktem) taszítani (lassan) j stossen 
(leise): Kün-avétpögora mendemen, nik-niktemen (11:80.) wollen 
wir zu der Kunavét insel gehen und sie in's wasser stossen; evena 
niktajet, yögottajet (II : 170.) von der jungfrau werden sie weg-
gestossen. — SO. nikibem. 

Nimel kut jágam (II : 190.) n. pr. (name eines kiefernhaines 
in dem westlichen teile der KI. Konda'schen wolost). 

nimes adj. (poet.): vid. jimes. — nimes yorem nürém sav söy 
(II : 90.) gut abgezogene haut einer hainelster. 

nin (pr. pers. 2. dual.) ti ketten [ ihr beidé. 
nind'em (imper. nind'a) nyugodni, alunni j ruhen, schlafen. 

nini nyugalom | rast, ruhe; vöje marén ei nini menmem-kemne 
(II: 90.) nachdem ich eine strecke^ die ein rentier ohne rast durch-
laufen kann, durcheilt hatte. — ÉO. ninslem. 

nink nyű J wurm, made; nink kem nyüzsgő j so zahlreicb, 
wie würmer oder maden. — EO. néyk. — Cf. osztj.-szam. nenka, 
nanaka. 

nincem, nincem szétnyújtani, kinyújtani | auseinanderziehen, 
ausrecken; iuvat nin$öt er streckte sich aus. — at-nin^em: vid. 
at. — ninjimem (mom.) ausrecken, sich ausstrecken. — nistem 
széthúzni, szétnyújtani | auseinanderziehen. nistulem (fr.). -
ÉO. nislem. 

nlnt: vid. nindem. 
nistem, nisüdem : vid. nincem. 
nici (I.) talán [ vielleicht. C. 
nir, nér K. harag, düh | groll, zorn (cf. nur). --• met éne ként 

tüdai, met éne nir tüdai (II: 78.) was für einen starken (eig. grossen) 
zorn, was für einen starken groll führen sie mit sich. — nir érj, 
néréy haragos, dühös [ boshaft, tückisch, zornig: mettida néréna, 
párén a juvöt (II : 84, 102.) als ob (da) was aus unwillen und 
zorn (?) geschehen ist. 

rdt nyolcz | acht: vid. nlda. —nit-yüs (C.) tizennyolcz | acht-
zehn. — nit-söt nyolczvan | achtzig; nyolczszáz | achthundert. 

nég, név (K.), KK. növ ág | zweig, ast. — neu (C). - - AS. 
nou/, FS. no%, ÉO. nü, nuv. 

néget, nék: vid. nik. 
nékem: vid. nikem. 
néy (pr. pers. 2. plur.) ti | ihr; néya ti magatok j ihr, ihr 

selbst. 
nér, nir bot, rúd, buzogány, gerenda [ stock, stange, keule, 

balken. — nér-nank vörösfenyő-rúd, -gerenda | lárchenstange, 
lárchenbalken. —nér-%üt lúczfenyő-rúd, -gerenda | tannenstange, 
tannenbalken. — néréy, niréy rudas | stangen-, aus stangen; néréy 

11* 
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kattéy rudas kikötőhíd | aus stangen bestehende landungsfioss-
brücke (epitheton einer landungsbrücke). nérpe rudú | stangig ; 
ar-nérpe sokrudú ] vielstangig: ar-nérpe néréy kattéy vielstangige, 
aus stangen bestehende landungsbrücke (volles epitheton einer 
landungsbrücke). — EO. nér. — Cf. zürj. nör; votj. ner zweig, rute. 

nér jó, tisztességes, becsületes | gut, ehrbar, rechtschaffen: 
muy jim néyet, muy nér néyet (II : 170.) wir sind gute frauen, wir 
sind ehrbare frauen. 

nér, néréy : vid. nir. 
nét (K.) nyél, fogantyú j schaft, griff, stiel. — átta-ké^e-nét 

kard fogója | schwertgriff. - kéf,e-nét kés nyele I messergriff. — 
nétéy nyeles j mit einem griff, stiel versében. — SO. vül, EO. nal. — 
Cf. zürj. nud; votj. nid; jenisz.-szam. nV. 

név (K.): vid. neg. 
névdem (f. nevettem) : vid. novdem. 
nodem segíteni ! helfen. C. - EO. úotlem zulegen, helfen. — 

Cf. jurák naddu, naddu. 
nogem, nogom orrával szedegélni (mint a madár) | picken, 

mit dem schnabel klopfen. — EO. noylem, noylem. 
nogek (Dem.): vid. no/ (nogbí). 
nögoljem támasztani | stützen. C. nbgol^ep támasz | sfcütze 

C. •— Cf. osztj.-szam. nokolbam, nugudap. 
nogbí, nugní, Dem. nogék: vid. noy. 
noy (nuy ) fölfelé | nach oben, hinauf. — noy-ddimem föl

emelni, kivenni j aufheben, herausnehmen. noy-ankermem föl
tekinteni | hinaufblicken. noy-atmem fölemelni | aufheben, 
emporheben. - noy-edem fölemelkedni j aufsteigen. — noy-ektem, 
noy-öktem összegyűjteni | zusammensammeln. — noy-enyem 
(eyyem), noy-enyvesein föloldani | losbinden, abnehmen. — noy-
énmettem felnövelni j gross ziehen, erziehen. - noy-éttldem föl
nézni, odanézni | hinschauen. — noy-eudem, evedern fölvágni [ zer-
schneiden. noy-yattem fölfelé mozdítani | nach oben bewegen. — 
noy-yerem fölásni j ausgraben. — noy-yoyam fölhágni, fölmászni 
hinaufklettern, hinaufsteigen. — noy-yorem fölszakítani (bőrt), ki
szakítani J abstreifen (z. b. eine haut), ausreissen. — noy-youtem 
(yovotem) fölmerülni, a fölszínre hozni j auf die oberfláche brin-
gen, hervortauchen. — noy-yovimem előmerülni, a fölszínre ke
rülni | auf die oberfláche herauskommen, hervortauchen. — 
noy-yursadem nyúzni | abstreifen, schinden. - noy-%ürupedem 
nach oben abstehen. — noy-jigem fölszerelni (a lovat) | an-
spannen. noy-joytéptem felhozni J heraufbringen. — noy-
kattimem fölemelni (?); ugrani | auf einmal heben(?); aufsprin-
gen. •— noy-kidem fölkelni j aufstehen, sich erheben: klda noy! 
stehe auf! noy-kiddjem (pass. v. noy-kidem) fölébreszteni | aufge-
weckt werden. — noy-kittem fölemelni, fölkelteni | aufheben, auf-
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wecken. — noy-líunamdem, (Dem.) fölugrani ] hinaufspringen. — 
noy-lavimem kihúzni, kivenni | herausnehmen, herausziehen; noy-
lüvéptem, 4áuttem(cSbXis.). — noy-Huttem föléledni | aufleben, wieder 
zuni lében kommen; noy-tuttéptem (caus.) föléleszteni | aufer-
wecken, zum lében bringen, wiederherstellen. úo%*madé'ptem : 
vid. madéptem. — noy-menem fölmenni, emelkedni I nach oben 
gehen, sich erheben. - - noy-ndvrem fölugrani | hinaufspringen; 
noy-navérmem (mom.). - noy-ningimem fölfelé nyúlni | sich nach 
oben strecken. — noy-nacimem, noy-nocimem fölhúzni | herauf-
ziehen. — noy-neresem fölfelé húzni, fölemelni, elvenni j nach 
oben ziehen, aufheben, wegnehmen; noy-nerimem (mom.). — noy-
íioytem. fölfelé mozgatni | nach oben bewegen. — noy-nocimem: 
vid. noy-úacimem. •— noy-öktem : vid. noy-ektem. noy-omdem 
fölemelni j aufheben, emporheben. -— noy-ömsem fölülni j aus 
einer liegenden stellung in eine sitzende übergehen, sich setzen. — 
voy-oumem fölfelé folyni | nach oben fliessen. noy-ouvadem: 
vid. ouvadem. — noy-panem, noy-panumdem föltenni | aufiegen. — 
noy-pöydesem, noy-pöymesem fölkerekedni, fölszerelni magát | sich 
aufmachen, sich ausrüsten. — noy-punjem fölnyitni | aufmachen, 
öffnen. - noy-reknem fölébredni j erwachen, aufwachen. — noy-
sotagem besózni J einsalzen. — noy-tddemfölfelé húzni j nach (oben) 
ziehen, herausziehen, aufheben. — noy-tagamem földobni j herauf-
werfen. — noy-tetémdem, tetumdem fölülni [ sich setzen (cf. noy-
omsem). noy-tamplattem fölfordítani [ nach oben drehen, be
wegen. - noy-t'od'em fölállani | aufstehen; togol, rekénda tuedm 
noy-fotüijen (II: 78.) ihre abfallenden knochen setzen sich (wieder) 
auf ihren platz. — noy-t'odumdem : vid. noy-íoturndem. - noy-
iogotem kimosni ! auswaschen. - noy-íoíamdem fölállani, fölegye
nesedni, fölmerülni | aufstehen, sich emporrichten, vor einem auf-
tauchen. — noy-vejem fölvenni, ki-, elvenni | herausnehmen, weg
nehmen. — noy-v erdemem, fölébredni | erwachen; noy-véredem föl
ébreszteni ! aufwecken, aufwachen; noy-veredájem (pass.)fölébresz-
tődni | aufgeweckt werden. — noy-v erekéndem fölébredni | erwa
chen. - nogöt', nogni • Dem. nogélí nach oben, hinauf, zum obe-
ren laufe der Üüsse, zum síiden (in Sibirien). — SO. nok, EO. nogés. 

noyiarata (?) Dem. hiába j umsonst. Munkácsi szerint: 
tatár s o (Jj^b umsonst, unverdient (By^aroB'L II, 276.). 

noylan adj. sich erhebend, hervorragend, hoch : Tabet-cippe 
•noylaij avét die siebenhügelige sich erhebende burg (T'apar-vo*). 

noytem himbálni | schaukeln. — EO. úokatlem. 
nojesem himbálni, lógatni | schaukeln. C. — EO. noitlem. 
tiomés : vid. namas. 
nőptem a folyóban aláfelé úszni,- úsztatni, haladni (hajón), 

aláfolyni j den fluss hinabschwimmen (z. b. von fischen), strom-
fibwárts fahren (von fahrzeugen); fliessen. C. — AS. rwplöjevi, 
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FS. nüplujem; ÉO. nöpetlajem schwimmen, noptallem flössen; 
noptém-juy treibholz. 

nörém deszkaállvány, széles pad j gestell aus brettern, pritsche 
(Hapn). — naram schwitzbank. C. — EO. nora, nori, nörém. 

noséy (L, AK.) = notéy orros, hegyes j nasig, zugespitzt ; 
noséy kur-pay zugespitzte fussspitze (eig. zehe; epitheton der 
zehen, kur-pay). — Cf. HOCI.. 

nouva, nova, vocalis szókezdet előtt: nouv, nov fehér | weiss. 
nouv unt ( I I : 216.) weisse (d. h. mit schnee bedeckte) er-

höhung. — nou-naréi a fűznek egy neme j eine weidenart mit 
hellem stamme und weisser rückseite der blátter. - nov-oyttp 
fehéres | weisslich. C. — nouva-(nova-)röy jeges róka j (weiss-
kragen) eisfuchs (canis lagopus).— nouva-(nova-)vay ezüst j (weiss-
metall) silber. — AS. nevi, FS. nogi; EO. navé, nővé, nouvé, nouva ; 
AS. nevi-rok eisfuchs; EO. navé-voy silber. 

növ (KK.): vid. nég, név. 
noc evezőnyél | schaft eines ruders (d. h. das ganze ruder 

ohne der schaufel). nocéy evezőnyeles | zum schafte eines ruders 
gehörig, mit einem ruderschaft versében. 

nübét, nübot kor, életidő | zeitalter, lebenszeit. - m-nnbét, 
paga-nübét leány-életkor, fiú-életkor | mádchenalter, burschen-
alter (so wird in der ostjakischen poesie gewöhnlich der ausdruck 
«menschenalter» wiedergegeben). EO. nübét, nüpét. 

nwjüí: vid. nogöi. 
nuy (adv.): vid. noy. 
nui posztó, posztóruha, posztókaftán | tuch, tuchkleidung, 

tuchrock (kaftan). — ÉO. noi, nui. — Cf. zürj. noi: jurák nöi, nui. 
nuigem elfáradni | ermüden (v. tieren). C. 
nüm, num felső, a folyók felső folyása; ég j das obere, der 

ojjere teil der flüsse (gegensatz zu avas); himmel; oberer. - nüm-
Ás-jay felvidéki osztják nép | obere ostjaken, ostjaken, welche am 
oberen (eig. am mittleren) laufe des Ob, d. h. im Surgut'schen 
kreise, lében. — Nüm-iga n. pr. oberer greis (name eines für heilig 
angesehenen heldengreises, der in den Nachratschin'schen jurten, 
am oberen laufe der Konda, gelebt habén soll. Einige meinen, er 
sei identisch mit Ai-ürt). — nüm-kurép magasszárú j hochbeinig. 
— nüm-pélek, pélka felvidék; dél [ obere seite, gegend; süden (da 
diese himmelsgegend in der richtung des oberen laufes des Ob 
sich befindet; gegensatz zu avas-pélek). Nüm-Sanka Felső-fény, 
isten | Oberes-licht, gott. - - Nüm-Türum Felső isten; felső világ 
( = föld) | Oberer gott, der allerhöchste, gott, himmel, die obere 
welt, d. h. die ^erde (im gegensatze zu der unteren it-türum). — 
nüm-vot felszél, deli szél [ (oberer wind) südwind (welcher vom 
oberen laufe des Ob weht). — nümen (loc.) fönn | oben; auf den 
füssen ; kart séger tinén tei nümen yönym (II: 202.) an dem teueren 



IETISI- OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK. 167 

ende der eisenkette bin ich nacb oben emporgestiegen; nümen 
ömsem fönn lenni, ülni j aufsitzen, wachen (gegensatz zu adem 
liegen); nümen éugem fönn járni, lábon járni | auf den füssen 
gehen; nümen cugidem (fr.). — nürnétta, nümta; nümatta (C.) felülről | 
von oben; itta, numta kus éttíttesen (II : 36.) obgleich sie (ihn) von 
untén und von oben auch betracbten. nümpe fönn levő, magas, 
nagy j hoch, gross: mane nampem ürdat ütta en yotcam (II : 134.) 
ich verstehe nicht mit einem helden zu lében, der mir überlegen 
ist. — nümta (adv.) 1. = nürnétta,; 2. dicht bei; nümta canc ötéyeta 
ömdémdai (II: 110.) sie setzte sich dicht an seine knie. — SO. nőm, 
nom ; ÉO. num ; num-törém, türum himmel; num-vat; SO. nömen ; 
nomelta; ÉO. numpa, numpi. - Cf. szamojéd-jurák num himmel, 
luft, gott, osztják-szam., kamasz, num donner. 

numem emlékezni | sich erinnern. C. - SO. nomem, ÉO. 
nomémlem, nomlem. 

nümen, nürnétta, nümpe, nümta: vid. nürn. 
nuij te | du; nwna, nuije te magad | du, du selbst; nuyeda! 

nunet'a! (pr. dimin.) du. 
nur erdős | magaslat kleiner bewaldeter landrücken zwi-

schen niederungen. — nurérj adj. 
nur bot; fogó, nyél | stock; griff. -— nuréy nyeles | zum stiele 

gehörig, mit einem stiele. —- mirpe nyelű | mit einem griffe ver-
sehen; kart-nurpe mit einem eisernen griffe; kart-?iurpe miréij put 
eisengriffiger, mit einem griffe versehener, késsel (epitheton eines 
kessels, cf. TMIIT, OCT. 6or. 36.). — ÉO. nur (aave^a-nur). 

nur, nér,nir(L,ÁK.)t nür,nur (KK.) harag | bosszúság | miss-
vergnügen, bosheit; groll. nuréy, néréy (I.,^AK.), nüréy, nuréy 
(KK.) haragos, gonosz j boshaft, tückisch. ÉO. nuréy. 

nur ankét geld(?): kám-vayta nnra/nhet t'od'ái wurde silber-
geld hingelegt. 

nuvdem, nvvedem (f. nuvettem): vid. úovdem. 

N ' . 

nadajem nyalni | leckén. C. SO. nalem; ÉO. nollem. — 
Cf. zürj. nül-; votj. úul-; szamojéd, kamasz, nülam. 

nadem, natem (pl. nátmet) ; nádam (C.) nyelv | zunge. -
úatmap, natmape nyelves, nyelvű | züngig; ar-natmap (-ndtmape) 
vielzvingig: Ár-úatmape Tarén tüt: vid. ar. •— nátméy zungen-: 
man pad'agem tütéy, nátméy a totta juvot (II : 24.) zu mir (gewendet) 
sprach er so. SO. nalem, ÉO. nalém. 

naditem, nadiiem (part. praet.) berozsdásodott, rég használt 
mit rost bedeckt, lange gebraucht (von fischgeráten); vid. nata. 

úagam, úogam nevetni j lachen. — nagetmem, úögetmem 
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(mom.). - nagidem, nagidem (fr.). - - na'/, nay nevetés, nevetség | 
lachen, geláchter; nd% verem lachen. — EO. naylem; údv. 

nagasem : vid. naysem. 
nagat alacsony, mélyen járó | niedrig, tiefgehend. nagat 

röt tiefgebendes boot. — riadta (dat.) niedrig. 
naget, iidgit ösvény, gyalogjáró | fusssteg, pfad. C. 
nagidem: vid. nagam. 
úa%, nay: vid. nagam. 
naysem, úagasem lehámozni j abschálen. C. — EO. nagas{em 

íische reinigen. 
naysem, nanysem kopoltyú ! kiefer, kiemen. C. EO. úoysém. 
na/ta: vid. nagat. 
naytesem tüsszögni | niessen. C. EO. naytenlem, nayse-

malem. 
úáksek himlőhelyes, ripacsos genarbt(?), blatternarbig (?), mit 

prickeln(?). Sot tau yoytem in úaksek not (II : 210.) als wáren 
da 100 pferde gelaufen, solch' eine genarbte nase (hat sie). 

nal'a kanál | löffel. •— nála-peta kanálfenék | boden eines 
löffels; nala-peta-kem so viel (flüssigkeit) am boden eines löffels 
(platz findet), tröpfchen; úál'a-peta-kemvér-semet it entpösyémttem 
(II: 116.) kein tröpfchen seines blutes, das den boden eines löffels 
kaum decken würde, werde ich vergiessen; ndl'a-verda-yui kanál-
készitő J löffler. — EO. nali. 

nalay nyál, köp | speichel, schleim. •—• Cf. magy. nyál schleim, 
mordvM. nolga, E. nolgo, észt nőig rotz. 

nalpem (f. nalpadem) előtörni, rögtön megjelenni (tűzről, v. 
más erős fényről) herausbrechen, plötzlich erscheinen (vom feuer 
oder starkem lichte), ndlpat (prses. 3.) flamme oder licht ist hervor-
gebrochen (z. b. wenn die flamme aus dem ofen plötzlich hervor-
bricht). ndlpehindem elősugárzani j plötzlich ausbrechen (vom 
lichtstrahle). - EO. nalép glanz, nalyüem glánzen. 

nalcemtem keresztülcsúszni | durchgleiten, durchschlüpfen; 
nalco/ csúszós hely | schlüpfrige stelle. 

natmk, namék lágy; langyos | weich; warm (vom tauwetter). 
— EO. namék. — Cf. osztj.-szam. námagel. 

nambal iszap | schlamm. — namplay iszapos | schlammig; 
namplay-sempe mit schlamm(farbigen) augen: N'amplan-sémpe yör 
jarén nai n. pr. Schlammáugige rentier-samojedenfrau, name einer 
frau (II : 86.). 

namroyindem, cf. namro^inttem ( I I : 114.) megtelni (zsák) [ 
sich füllen (z. b. von einem sacke). 

nanysem (C): vid. naysem. 
nan kenyér | brod. EO. nan. — Cf. zürj., votj. nan; jurák 

nan, osztj.-szam. nan, nai; pers. nan. 
napem bekapni a horgot j anbeissen (v. fischen). C. 
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nara kopasz, tar; nyers | kahl; roh (cf. nura). — úára-juy 
rohes holz. nara-mag méz j (roh-honig) honig.— nara-még iszap; 
agyag | (roh-erde) schlamm, lehm. — nara-nögo-téda Dem. rohes-
fleisch-essender (epitheton der samojeden; volles epitheton: nara-
nögo-teda yör jaran rohes fleisch essender rentier samojede). -
nara-tümét(ta) kopasz; meztelen | kahl; ohne kleider. — EO. na/r, 
nara; nar-tömétla. 

narét fűzfa weide, weidenbaum (HBa, TaafeftHKl») (cf. narsa). 
— nou-úarét: vid. nou. 

narsa, narsa-juy fűzfa | weide, weidenbaum. - SO. narse, 
EO. norsa, norsi. 

nasamdem csúszni, kicsúszni j gleiten, ausgleiten. C. — EO. 
nesamlem, úosémlem. 

náciméin, nocimem (mom.): vid. úocem (cf. natimem, notimem). 
nat: vid* nat. 
íiata rozsda, illetőleg a halászó szerszámokra télen rakodó 

üledék | rost oder niedersatz, der sich im winter auf die fisch-
fangsgeráte setzt. — naditem mit rost bedeckt. natép rostig, 
schmutzig. — EO. nöta rentiermoos. — Cf. zürj. nu£, nuz rost 
oder algen auf dem wasser; úadé, nat schmutz, kot. 

natem (K.): vid. úddem. 
na,tya jegenyefenyő | silbertanne (abies picea). C. — SO. 

natkai, EO. nolya, úolyi. 
natimem, notimem megkapni, húzni, ránczigálni I fassen, 

idehen, zupfen ; cf. nacimem, nocimem. 
natéy : vid. úata. 
nátmap, natrnape, údtméij : vid. úddem. 
naar, naurén : vid. navér. 
naurern {!.), K. naurim, navrim gyermek, ifjú | kind, jung. C. 

— ai-naurem kis gyermek | kleines kind; yiii-naurem fiú j (mann-
kind) knabe. — nétj-naurem leány | (weib-kind) mádchen. — po%-
naurem fiú I (knabe-kind) knabe. SO. nenrem ,< EO. nauram, 
rlaurém; yo-úaurém ; ne-naurém. 

navér, údur hab | schaum. •— údaréy, ndvrétj habzó | scháu-
mend: údurép-onép (-oype) mit einer scháumenden öffnung. -
SO. nérer ; EO. naar, naver. 

navrim ('K.): vid. naurem. 
navrén : vid. navér. 
neda, neta, net, nieda négy j vier; neda kédet, neda kurodivet 

ara seye (II : 158.) kreuzige sie an ihren vier armen und beinen 
(vier: arme + beine). — úeda-joy negyven | vierzig. — neda-kurpe 
négylábú | vierfüssig. - neda-teta négyéves (ló) | (vier-jahr) vier-
jáhriges pferd. — net-ügop négyfejű | vierköpfig. netmet negye
dik | der vierte. — SO. úela, nela; EO. net, nel; SO. nelmet. 
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nedéy (KK.) éhes, faló | hungrig, gefrássig. — Cf. nettem ver-
schlucken. C. — EO. netéy, nellem. 

neya unqkahúg, húg | hasé, nichte ; auch jüngere schwester. 
— AS. néni; EO. úayya. — Cf. jur. nena, osztj.-szam. neya. 

nevelem elhúzni, összehúzni (pl. kötelet) | wegziehen, zu-
sammenziehen (z. b. e. seil). C. — nerdedem (iter.). — nerdesem 
(augm.). 

nevem (f. úevdem) ingerelni, gúnyolni | necken, spotten. — 
Cf. zürj. nev-. 

nerem vessző | gerte. — yatta-nerem : vid. yatta. 
neremem, nerimem (mórn.) elvenni, elragadni, megfogni 

nehmen, wegnehmen, greifen. — nevesem (augm.). — EO. nere-
malem, nérémtlem. 

nevimem: vid. nevemem. 
nes tompa, csorba | stumpf. C. •— nemiem tompulni, csor

bulni | stumpf werden. C. — nesmettem (causat.) stumpf machen. 
C. -— EO. nas, nes; nesmajem, nesmalem; nesmatlem. — Cf. zürj., 
votj. niz; zürj. mérni-, niZ-. 

net, r'ietmet: vid. neda. 
nettem (C.): vid. nedéy. 
névév, nécv csikó | füllen (bis zu einem jahre). — nevr-mő/ 

id. (füllen-junges). névvéy (adj.): nevvéy-tau poet. (füllen-pferd) 
t'üllen. 

nilek fénylő | glánzend. •— N'ilelc tai küvlay tét atta üvt 
(II: 24.) n. pr. klirrenden panzer aus glánzenden ringen tragender 
held (name eines ostjaken-fürsten aus der Emder-stadt). — EO. 
ntlajem erscheinen, sichtbar sein. 

nimbeíay (KK.) síkos, csúszós | schlüpfrig (II: 3G.); cf. nambal. 
N'imnan n. pr. a Demjanka folyó neve | ostjakischer name 

des flusses Demjanka (or. êMLHHKa népetimológia). — N'imndn-
tai-vöt (I.) Demjanka-fői szél, keleti szél J Demjanka-quelle-wind, 
ostwind (bei den Irtysch-ostjaken der Narym'schen wol.). 

nir csizma, főkép a nyári csizma | stiefel, hauptsáchlich 
sommer-stiefel (őpo;i,HH, uapKH). — nlv-say teljes ruházat | (stiefel-
kleid) volle kleidung. — EO. nir. 

úöga, nögo hús, izmok | fleisch, muskeln. — nava-nogo téda : 
vid. nava. — povel-noga: vid. pövel. sögoi-nöga : vid. sögot'. -
úögoida (C.) fleischlos. iiógey húsos, izmos, testes j fieischig, mus-
kulös; wohlbeleibt. — SO. nögoi; EO. noya, noji. 

úögam (f. nöytam) : vid. ríd%. 
úogam (f. nogadem) mozogni, inogni j sich bewegen, wan-

ken. —jiy-süytd, noy-süytd kélep-tony sügoy mégedat tatmet nógat 
(II : 84.) der in eine malitza aus bárén- und elentierfellen geklei-
dete götze bewegt die felláhnliche erde mit sich. — nogattem 
mozgatni, ingatni, rázni | schütteln, schaukeln (z. b. eine wiege 
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mittelst eines strickes; cf. conyom). — nogodem: vid. nőttem. — 
nogoptem (caus.) üldözni j jagen. — úoytem (f. noytadem, noytetem), 
únytem mozgatni, rázni, mozogni, mozdulni, fölkészülni, fölkere
kedni | bewegen, schütteln; sich bewegen, sich rühren, sich aus-
rüsten : iat noytada yatt verőt (II : 50.) es kam der tag der krieger-
abfahrt; in iga noyteta omadet per éndam (II : 70.) dieser alté hat 
kéme möglichkeit sich zu bewegen; metta még sor suyeda ügot 
eudem (saréy) (ai noyteda juveden (II : 42.) in welche entlegene 
weltgegend wollt ihr eure krieger mit geschorenen háuptern ab-
fertigen; ei-met taget-pa ent noytet (II : 126.) kleine stelle bewegte 
sich; tnper ot noytat (II : 62.) damit der kehricht sich nicht regt; 
éva taida noytöt (II : 154.) sie machte sich béreit eine tochter zu 
gebáren; noytájem (pass.) mozogni | sich bewegen. — noytadem 
(f. noytattem), nuytadem mozogni, fölkerekedni j sich rühren, sich 
aufmachen. — noyüdem (fr.). •— EO. nogalem; úogaltlem schüt
teln; nokatlem schaukeln; noytalem bewegen, schütteln; AS. 
noytim. 

úogattern: vid. nogam. 
nogo, nögeij : vid. nöga. 
nogetmem (mom.), nögidem (fr.): vid. nagam. 
nogodem, nogoptem: vid. nogam. 
úögos nyuszt | zobel (mustela zibellina). — nögos-lank 

nyusztbőrtakaró | zobelfelldecke. - - nögos-möy nyusztíiók (képle
tesen: kedves, édes) | junges vom zobel, figürlich heisst es: schatz, 
liebster u. s. w. (II : 208.). — nögos-tas nyusztprém | zobelfelle. — 
EO. noyos. — Cf. zürj. nié. 

úoy jávor | elentier, elén (cervus alces). — noy-soy jávorbőr 
elentierhaut; hoy-sőyta aus elentierhaut. — FS. úoy, ÁS. nouy. 

úoymem (f. noyemdem) mondani | sagen. - jiypogoda úöymöt, 
iiypogot yeia nöymot er sagte seinem brúder oder zu seinem brú
der. — nöymajem (pass.) kérdeztetni | gefragt werden: surnéy-ügop 
ar igena t'atna nöyemddjem (II : 74.) von den zahlreichen grauhaa-
rigen greisen werde ich dann gefragt werden. úoymettem (f. nöy-
mettedem; caus.) mondatni, kikérdezni | sprechen lassen, ausfra-
gen; küttép-éva jiankeyetatna úöymettetdi ( I I : 152.) die mittlere 
jung-frau wird von den beiden schwestern ausgefragt. — EO. 
úüyomlem, nüymalem sagen, antworten. 

nöyrem (f. nögordam) faragni, vagdosni | schnitzeln. — nöy-
ridem (frequ.). — nőyrimem (mom.). — SO. nögrem; EO. úögortlem, 
nögorlem. 

noytadem, úoytem : vid. nogam. 
úoytamdem, nöytemdem : vid. úoytem. 
úoytem (f. nögottam) követni, utóiérni, üldözni | folgen, ein-

holen, verfolgen. — ena még yudey tür úögotta mendam (II : 74.) 
ich gehe um mich zu den fischreichen quellen des fremden landes 
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zu bégében. — pirivet (piriva) nőttem, hátúiról követni, nyomában 
követni | von hinten verí'olgen, den spuren folgen. — ?iö/tamdem, 
nöytemdem (mom.). — nöytidem (frequ.). — nöytesem (augm.). — 
úöytesidem (fr.): tara pirua úö%tesidet (11:38.) er verfolgt den 
kaulbarsch (von hinten). — EO. no/ollem, nüyollem. 

noycajem fölemelkedni j sich erheben, emporheben. — noy-
céy sich erhebend: esem meget noycéya at noycajöt (II: 94.) er erhob 
sich, indem er seine brust emporhob. 

nölem kéreggel, varral befödve lenni | mit einer kruste oder 
schorf bedeckt sein: at nölmem tid'et-vay jim pagal at páylejöt 
(II : 36.) als ob er mit einer silberkruste bedeckt wáre, stellte er 
einen guten (silber-)block vor. — nölém, nülém seb; var | wunde; 
schorf. — EO. nölém, nülém. 

nönyrem rágni | nagen. C. nönyridem (frequ.). C. 
nop (Dem.) egyéves jávor | einjáhriges elentier. 
nor porczogó | knorpel. — nora-ket, úorta-két zsenge kéz | 

knorpelhand (hand kleiner kinder). — EO. nor. — Cf. jur. úer. 
nördem, úörodem nyomni | drücken. C. — EO. rwrtlem. 
nörém, úörom,: vid. nürém. 
úörodem (C): vid. nördem. 
nocem ziehen, zupfen, abnehmen, abstreifen (kleid, feli). — 

úocimem, nacimem (mom.) (cf. natimem). — AS. not'em; FS. nácim, 
not nyíl | pfeil. — ydyrat not pete urép not (drei) kantiger 

pfeil, dessen fláchen dem schnabel des kreuzschnabels áhneln 
(wahrscheinlich die dreifláchigen knochenpfeile der helden; vid. 
Tűn t OCT. 6or.: 29.). —penkéy not: vid. penkéy ; völép-not: vid. 
völép. — íiot-jinda íjjideg [ bogensehne C. — úot-pes nyílrovátk 
pfeilkerbe. C. not-tögot nyílszárny j pfeilfeder. — not-vai nyíl 
nyele | pfeilschaft. noten nyilas | pfeil-. -— EO. nol; SO. úal. 

not, úat orr; hajó orra, előrésze | nase; vorderteil eines 
bootes, vordersteven. •— rit-úot: vid. rlt. — not-yoi (yui) a hajó 
-orrában ülő ember | (vordersteven-mann) mann der am vorderste
ven des bootes sitzt. — not-sém arcz | (nase-auge) gesicht; not-
not-sém-tagdt (tögot) keszkenő | (nase-auge-tuch) handtuch. — 
not-ves (vés) orrlyuk [ nasenloch. C. notéy orros | nasig, mit 
einer nase versehen, mit einem vordersteven versehen (cf. nősén) ; 
úotéy-yonpe mit einem spitz zulaufenden (?) leibe (v. d. fischotter), 
noién-mégdep yota vdndér gleich einer fischotter mit einer spitz zu
laufenden brust. — nőttem orrával szedni (mint a madár) | pi-
cken. — SO., ÉO. nol; ÉO. nol-vés. 

notimem : vid. natimem. 
notéij, nőttem: vid. not. 
novdem (KK., f. novettem), AK. névdem (f. névettem) moz

gatni, himbálni; evezni j schaukeln (z. b. eine wiege; cf. nogattem), 
schaukeln; rudern. - novimem (mom.) schaukeln, rudern (die 
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früheren ostjaken ruderten mit einem ruder, wobei sie das boot 
in eine schaukelnde bewegung versetzten); seves-yoina rit te-
úovimai (II : 90.) von dem steuermanne wurde das boot in eine 
schaukelnde bewegung versetzt (d. h. der steuermann ruderte). 

nuda, mit együtt | zusammen, mit einander. — nuda-abettem 
egymást átkarolni, átölelni j sich umfassen, sich umarmen. — 
úut-aidem egymást megfogni | sich fassen (eig. sich finden). — 
nuda-yanem egymást érinteni j sich gegenseitig berühren. — nuda-
jástem egymás közt megbeszélni | sich verabreden. — nuda-jöytem, 
jüytem együvé jönni | zusammenkommen. — nut-jouréntem (KK.) 
egybebonyolúlni j sich zusammen verwickeln. úuda-kattem egy
mást megragadni | sich fassen. — nuda (nut) keda pagdem egy
mást megfogni, birkózni, verekedni | sich fassen, handgemein wer-
den, sich schlagen. — nuda-kungimem egymást megmarkolni, meg
ragadni | sich anfassen; (imejat) úuda-kwnfyimeyen (II : 128.) sie 
fassten sich (mit der altén). — nuda-nottem, (II : 216.) orral vere
kedni egymással (mint a madarak) | sich schnábeln, sich mit dem 
schnabel schlagen. — nuda-partem (pass. nuda-partajem) egymás 
közt megbeszélni | sich verabreden. — nuda saijem (KK.), AK., I. 
-seyem egymást vlmivel (pl. bottal) ütni, verni | sich mit etwas (z. b. 
mit einem siocke) schlagen. — nuda- (nut-)tüy nem egymással talál
kozni | sich begegnen. — nuda-tükom egymás elibe sietni | auf 
einander zueilen. — nuda-íaksem összeütközni ! zusammenschla-
gen. — nuda-vagarn egybehívni | zusammenrufen. — nut-vedem 
(ríutvedem C.) verekedni ] sich schlagen, sich raufen; nut-verem 
id. — nuda-xirtem egybegyűjteni, egybesöpörni j zusammensam-
meln, zusammenfegen. — EO. nula; nul-vellem. 

nud'et-juy: vid. nut. 
nuytem, nuytadem : vid. úoytem. 
útik, úuka szattyánbőr; az új posztó bolyha | sámisch; flaum 

auf einem neuen tuche. nukéy, úukpe (adj.): you-ríukpe (II: 202.) 
mit einem langen flaume. EO. nuga, nuka ledér, sámisch. 

nülem, nülém : vid. nölém. 
úur, nür (KK.): vid. nur. 
nur szíj | riemen; nur-mdép szíjöv | (riemengürtel) riemen, 

der als gürtel dient, gürtelriemen. 
nur, nura kopasz, puszta, üres [ kahl, leér (cf. nara). — nur-

yo'iop kahlbauchig. —nur-jugop-ülis a kopasz fák hónapja ] monat 
der kahlen báume, name des 7. monat bei den Konda'schen ostja
ken. -— nura-kedat puszta kézzel | mit leeren hánden. 

nürem, nürum, norém; nörom C. mocsár, posvány; fűzzel s 
más lombos fával benőtt vizenyős térség; berek | morast, sumpf; 
niedrige, mit weiden und andern laubbáumen bewachsene stelle, 
hain. — nürém-sau berki szarka | hainelster. — úürém-vöje berki 
állat; jávor j (hain-tier) elentier (in der poesie); nürém-vöje, imt-

\ 
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vege (hain-tier, wald-tier) elentier und rentier (in der poesie). — 
EO. úörém, narém, nürém. — Cf. zürj., votj. rlur; osztj.-szam. nar. 

nut (adv.): vid. nuda. 
nut vörös föld j rote erde. C. 
nut eskü | schwur, eid. — nut unjem az esküt megszegni 

den schwur brechen, überschreiten. — nut verem esküt tenni, meg
esküdni | schwören, einen eid ablegen. — nuttem (f. nuttedem, 
nuttetem) id. — EO. nollépsa, noltlem schwören; nullem. 

nutvedem (C.): vid. nut-vedem. 
nut', nud'et-juy vékony vessző (fűzfából zelniczéből stb.) ! 

dünne gerte (von einem traubenkirschbaume, einer weide u. s. w.). 

O. 
oba (C.): vid. aha. 
ödam (C.): vid. ödém. 
ödap : vid. üdap. 
ödap (I.) hős, erős ember | stark, held. C. — KV. ölép. — 

Cf. tat. alép. 
ödem, Ütem (f. öttam) feküdni, aludni | liegen, schlafen; 

ampet öttai tebéy (II : 40.) vorhaus, wo die hunde liegen; yamd-
ödem : vid. yamda. — ödém; ödam (C.) álom | schlaf, traum ; hit 
ödém mély álom | tiefer schlaf; ödém verem einen traum sehen. 
EO. ollem, ölem, ödém. 

ödey, ödéy, ötéy első ; vég; kezdet | erster; ende; anfang. — 
ödéy jastem ket (II : 40.) das zum ersten male gesagte wort. — 
ödéyet jögotta, jügutta végtelen | endlos gross, d. h. zu dessen ende 
man nicht gelangen kann; ötéyetpedet jügutta vos (II : 104.) eine 
end- und bodenlos grosse stadt. — ödéy-pay mutatóujj j (erster-
finger) zeige-finger. C. — ödéy-pis először | das erste mai. C. — 
üdéy-vöje (II : 208.) erstes tier, fig. : braver mann. — yatav-ödéy 
(ötéy) : vid. yatau. - - yötoy-ödéy : vid. yötoy. — ödéyat, ótéyat 
(instr.) miatt | wegen; naurim ötéyat (II: 156.) des kindes wegen. — 
ödéytem, ötéytem kezdeni | anfangen, beginnen. — SO. aley, ödey ; 
áley pa; EO. öléy ; öléyén (loc.) wegen; öléytalem. 

odosa (C.): vid. adása. 
öd'a, oida, oiga savanyú | sauer. C. — öd'edem, oigedem sava-

nyodni | sauer werden. C. — öd'eptem, oigeptem (caus.) savanyí
tani | sáuern. C. — Cf. tat. acé sauer werden. 

ögot (plur. öytet) szán ] schlitten. — amb-ögot: vid. amp ,• 
jaideögot: vid. jaide. — ögot-áyen a szán előrésze j vorderteil des 
schlittens. — ögot-pic a szán fara j hinterteil des schlittens. — 
ögot-pui id. — AS. augol; EO. öyol, üyél. 

O/ajan-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjaken (?)-burg, 



1KT1SI-0SZTJÁK SZÓJEGYZÉK. 175 

•5 werst (im winter) südlicb von den Nadzin'schen jurten und 
gegenüber dem russischen dorfe Nischne-Filatova (Bronn. wol.) 
gelegen. Die nahebei vvohnenden tatárén nennen diese burgüber-
reste Séver qa'la d. h. festung der Sévéren (cf. YKmwh rpa^t der 
russ. chroniken). 

oyta felső rész; tető | das obere, dach (cf. üy). — (>%teja (dat.) 
postp. föl, rá | auf, obenauf; páganta yatt oyteja als die aufgehende 
sonne (am himmel erschien). — oytena, oyten (loc.) postp. fönt, 
rajta j oben, obenauf; oijetenna tait neda-joy jagarsa, oytetna yadoy 
tégeü vedai, togid medai (II : 164.) an seinem geweihe hat er 40 
enden . . . auf denselben treibt das volk handel. — oytivet (abl.) 
postp. felülről; -ról | von oben. — yödoyta = yöt-oyta: vid./öí. — 
Voc-('Vo$-)oyta überbleibsel einer ostjakenburg, anders T'apar-vos 
genannt (vid. itpa, T'apar).— EO. oyti, uyti • SO. ogoteja (dat.); 
ogotena (loc.); ogotejeuy, ogoteji (abl.). 

oytem pötem iázni, fagyni j frieren, kálte empfinden (plur. 3. 
tég oytet pötet). 

-oytep (C.) partic, welche den adjectiven einen diminutiven 
sinn verleiht (vid. verdoytep, ajoyiej) u. s. w.). 

oycaia kendő, nyakkendő j tuch, shawl. — yatan-oycam: vid. 
yataú. •— pégde oycam, pégdey oycam fekete kendő | (schwarzes 
tuch, trauertuch) buntes tuch mit einer schwarzen kanté, das die 
weiber wáhrend einiger monate nach dem tode eines ihrer nách-
sten an sonnigen tagén als trauerzeichen auf dem haupte tragen 
(vid. I : 144.). — ÉO. oysam, 

oi (KK.) tanács, tanácskozó gyűlés j rat, versammlung, ver-
abredung, beratschlagung (in AK. russ. sovet). — oi verem tanács
kozni, tanácsot egybehívni, tartani | einen rat versammeln, sich 
beratschlagen. — Cf. csag. oi beratschlagung. 

oid'a, oiga (C), oigedem (C), oigeptem (C.): vid. oda. 
oií (C.): vid. oi 
oka (ohem) KK. (poet.) sok(?) ] viel(?). - Cf. szamojéd: 

jurák, tavgy., jenisz. oka; koibal oga. 
oktem : vid. ektem (cf. oka). 
öléy (pl. olyet) K. bölcseség, műfogás | weisheit, kunstgriff. 
ölémem, olmem (f. ölémdem) K. (poet.) élni(?) | lében (?); cf. 

otem, üdém: man nuyen ölémda kedem-sot jem jitem ölémem-ivet 
(II : 118.) seitdem ich (frau) mit hándekraft in den schönen ge-
lenken mit dir zu lében (?) anfing. — ölmettem (caus.). — Ulmetti-
dern (frequ.). 

ómat mód, lehetőség | möglichkeit: met ómat mi módon ] auf 
welche art? wie? (welche möglichkeit?). — ómat yotémem, módját 
bírni | die möglichkeit habén; ómat ent yotémem keine möglich
keit habén. — ómat éndam nem lehet, nincs rá mód | es ist 
keine möglichkeit, es ist nicht möglich. - ómat tdjem mód-
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ját bírni | die möglichkeit habén; om,at en tájem keine möglich-
keit habén. 

ömdem (f. ömettem, öméttem) ültetni, helyezni, előtenni; 
szülni, elleni j setzen, stellen, legén, vorsetzen, vorlegen; gebáren 
(von tieren). — mülémép-opép anejat öméttdjem (II : 62.) man wird 
mir eine schaale mit einer scháumenden öffnung vorsetzen; 2. le
ülni j sich setzen ; pesana ömdem sich an den tisch setzen; fceldai 
ömdot (II : 2.) er setzte sich um zu weinen (cf. amsem); 3. lakni, 
élni | wohnen, lében (poet.): Soy-yusi ün avét muyna ömdai (II: 82.) 
in der grossen Soy-yus stadt lebten wir. 3. evem ömdem leányomat 
vőlegényének átadom j ich übergebe (prset.) die tochter dem bráu-
tigam. 5. möy omdem szülni, kölykezni, fiazni f junge bekommen 
(von tieren ; vom menschen). — mo/ tajem : vid. tajem). ömdi-
dem (frequ.). — omdémdem ültetni, leülni | setzen. sich setzen ; 
omdémdajem (pass.) gesetzt werden, sich setzen; jianket ser oyteja 
omdémdet (II : 140.) er setzte seine schwester auf eine schaufel; 
iiümta canc ötéyeta ömdémddi (II: 110.) sie setzte sich dicht an seine 
kniee. — AS. ümdem; FS. ümtim ; EO. ömétlem. — Cf. }m.~dmdatau. 

omesmem (mom.): vid. ömsem. 
amsem (f. ömastam, oméstam) ülni, vhol lenni, lakni ' sitzen, 

sich befmden, wohnen. — omésta (part.) ülő | sitzend; worauf man 
sitzt: ömésta /ajat sitzender mensch ; omésta sagoy ínég die un-
bewegliche (eig. sitzende) felláhnliche erde; ömésta pemn tisch, 
worauf man sitzt, d. h. stuhl, schemel; tü ömésta nagat töt (II: 44.) 
das tiefsitzende boot, worin er sass (od. sitzt). — SO. ümxem, EO. 
öntésiem. — Cf. jurák " amdijrn, osztj.-szam. amdak. 

ondap, öndep, ondép bölcső | wiege. — potéy öndap mit mor-
schem holze gefüllte wiege (cf. iuvréy öndap. - ontpey (adj.): 
öntpéy eva wiegenkind (mádchen); öntpéy naurem bölcsőbeli gyer
mek | wiegenkind; ontpéy-pay, -poy wiegenkind (knabe). - SO. 
dntep, EO. öntép; öntpéy, öntpéy nauram. 

ony (C.) famézga | harz. — SO. önk harz, schwefel (? cf. szib. 
orosz ctpa harz); EO. ayy, üyy. 

oy (AK.), KK. öy nyílás, szád, torkolat j öffnung, mündung: 
oyet jerusem (jeresem) ar kucum (II : 94.) zahlreiche borkengefásse 
mit zugebundenen öffnungen. — oya (Dem.) át, által (a nyíláson) | 
(postp. lat.) zu, durch (die öffnung); terad-oya (II: 6.) durch's fens-
ter; oylva (abl.) aus der öffnung; oyna (loc.) in der öffnung. — 
yöt-oy (Dem.), KK. yot-öy : vid. yötoy. — jega-oy flussmündung. — 
jink-oy (poet. jiket-ay) : vid. jink. — még-oy (poet. méget-oy) : vid. 
még. — oyéy (AK.), KK. öyéy nyílásos, nyílásbeli [ mit einer öff
nung versében, zur öffnung gehörig. — oyép (AK.), KK. öyép nyí
lású | öffnung habend. — müléméy-oyép (L, AK.), KK. maléméy-
öyép: vid. mülém, málém. - - oype (ÁK.), KK. öype idem. — EO„ 
oyy, uyy. 
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öyda, öyta (I., AK.); öydep (C.) lándzsa, kopja | speer, spiess. 
— öyda-vai speerschaft; öyda-vai wurde früher auch als ein mittel-
grosses lángenmaas angesehen, es entsprach etwa einer klafter oder 
einem faden (tet). — EO. oyti, uyti; AS. aydep. 

oydey, oydéy : vid. oyet. 
öydey, öydéy, öydéy : vid. öyet. 
öydep (C.): vid. öyda. 
öyet (I., AK.), KK. Öyet (poet. eöyet) 1. szarv; szaruszelencze 

horn, geweih (das geweih oder horn war bei den früheren ostjaken 
ein sinnbild der freude und des glückes); schnupftabakhorn; 2. 
állkapocs | kinnbacken (C.) — Öyet sot-négep tet dtta ürt (II : 24.) 
n. pr. name eines beldens der Emderstadt. — öydéy, öydéy gehörnt, 
mit geweiben versében. — SO. ayet; EO. oyét; oytéy. 

oyet nyilas, száj | öffnung, mund (cf. oy). — oydéy üres j 
hohl. — EO. uyyél, uygél; uytéy. 

öyél K. ? : öyél-kéga, péyél-ké^a verschiedene krankbeiten. 
oyéy, oyép, oype (KK. öyiy, öyép, öype): vid. oy. 
öyta : vid. öyda. 
opa, oba (C.):- vid. aha. 
or fenyves j kiefernwald. — oréy (AK.), (adj.) zum kiefern-

walde, forste gehörig: oréy-vojé (II : 198.) erdei madár | (forst-tier) 
waldvogel (poet.). — EO. or, ur. 

ordem osztani | szétosztani | teilen, zerteilen. - ördesem (í. 
ördestem) augm. — SO. ürdem; ÉO. ortlem. 

ordép: vid. ort. 
oréy (AK.): vid. or. 
orúi: orni-sanka (II : 48.). 
oros (C.): vid. arés. 
ort bérszolga | sclave, mietling. — ort-yui (-%oi) férfiszolga | 

sclave. — ort-ima, -néy szolganő | sclavin, magd, arbeiterin. — 
ort-néy-lma (poet.) = ort-ney, ort-ima. — ordép szolgai | zu einem 
sclaven, mietling, zu einen magd gehörig: véle-ordép vid. vél. — 
EO. ort; ort-yo ; ort-né. 

ortidem morogni, ordítani | brummen, heulen (v. tieren). — 
EO. oritülem. 

os (C.) még | noch. 
oíDem.,KK.ne! : nicht! (negat. partik, vord. imperat.): vid. at. 
ot tárgy, dolog | gegenstand, körper, sache; tune in otat kim 

ei cupet sirtai (II : 120.) er fegte einen teil dieser dinge hinaus; 
ju% tavmen ada otet tég matet (II : 90.) nachdem sie diese dinge 
nach hause gebracht hatten, kocbten sie dieselben. — ota-yotait 
(adv.)an etwas, au was : átte-ké^et ota-yotait tagar-yindidöt (II: 122.) 
sein schwert hackte an etwas an. 

öt év | jahr; öt per öt ein jahr ist verfiossen. öt-ciip félév | 
(jahr-hálfte, teil) halbes jahr. —• SO. öl, dl. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 1 -
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öte : vid. ate. 
ötem aludni, feküdni | Hegen, schlafen (cf. ödem). — ötmem 

(mom.). -— ötmesem (augm. C.) álmodni | tráumen. — otmarj schláf-
rig. — EO. ulmaslem; ölméy. 

ötéy, ötéytem : vid. ödén. 
ötmay, ötmem, ötmesem: vid. ötem. 
otna, otnako de, azonban | aber, doch ( = O,H,HÍIKO); otna tég-pa 

tüteten tavden (II: 126.) ihr habt doch eure pferde hierher geführt; 
jiy-pogot jetjeset otna vedet neya (II : 168.) ihr brúder behauptete 
(das seinige) er nehme sie doch zur frau. 

ottadem megcsalni, hazudni | betrügen, lügen. — Cf. tat. 
alda- betrügen. 

öttem (f. öttedem, öttetem) toldani, hozzátenni; rendezni 
hinzufúgen, ansetzen, in ordnung bringen ; mörtem not vajét ötteta, 
tdynem not töytet otteta (II : 78.) die zerbrochenen pfeilschafte zu 
bessern (eig. ansetzen), die zerrissenen pfeilfedern zu ersetzen. — 
tit öttem az életet meghosszabbítani | (geist-ansetzen) das lében 
verlángern : üt öttetai tét (II : 96.) «lében verlángerndes gewand» 
epitheton des panzerhemdes. — EO. oltalem anlöten. 

oü, oit' udvar, kert; kerítés | gehöft, hof, umzáunung. — EO. 
os. -— Cf. perm. ö'éek. 

ou: vid. au. 
oumay, oumem : vid. ouvem. 
ouvem (f. oudem) folyni j fiiessen, rinnen (c. instr.): neij 

vérat, yui vérat ouda jega (II: 64.) ein von frauenblut und mánner-
blut rinnender bach. ouvadem megtelni (vmely folyadékkal) j 
sich (mit einer flüssigkeit) füllen, schwellen; umba jinkat ouvadot 
die schöpfkelle füllte sich mit wasser. oumem (mom.). — oumav 
niessend; it sornet it oumaij %öt, nüm sornet noy ouman yöt 
(II : 140.) haus, bei dem das untere gold nach untén und das 
obere nach oben ausstrahlte. — EO. oulem; ovemtlem. 

ovas (C.) : vid. avas. 
ös juh | schaf. — ös-möy bárány | (schaf-junges) lamm. — 

ós-pün gyapjú j (schaf-wolle) wolle. — EO. os, os; SO. de. — Cf. 
zürj., votj. ti. 

ösna suba, takaró | pelz, decke. — SO. acne. 
ösnen (CL) medve bár ( = bepelzter ?). 
ösniga (--— osna-iga) «subás-öreg» = medve | (pelz-greis) 

«bepelzter greis» = bár; ösniga (v. jeméy vajé) sémát K. mit dem 
bárenauge (ostjakischer schwur, welcher unserem : «bei gott» = 
türum sémát entspricht). — EO. osne-ika, osui, osne. 
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-pa, -ha (encl. part.) és, is j und, auch: tu-pa tavet jirem-
-det (II : 112.) auch er bánd sein pferd an; nuye-pa nem meda vot-
éan (II :.104.) du verstehst mai namen zu gebén. — -pa — -pa 
(encl. part.) und — und, wie — auch. - tam-pa tom-pa ez is, 
az is | sowohl dieser, als jener. — tég-pa — toy-pa a mint eddig, 
úgy ezután is [ wie hierher, so auch dahin; sowohl hierher, als 
auch dahin. 

padal (Dem.), KK. padala, pdtala darab ; gömbölyded holmi | 
stück, klumpen, klotz; vöy pddalé kisáiu (= kisdiva) noy tddet 
(II : 10.) er zog aus der tasche ein stück eisen heraus; még esta 
pataloja omdémdot (II : 38.) er blieb gleicli einem auf die erde 
heruntergelassenen erdklumpen stecken (cf. pdgal). — ÉO. podali 
stück chen. 

padartem, padérdem, podérdem, potérdem (AK., I., Dem.) be
szélni | sprechen. - podardidem, padérdidem, podérdidem, potét-
didem (fr.). — ÉO, pötérlem; pötartalem (fr.). 

padittem, padéttem locsolni | spritzen. 
padérdem : vid. padartem. 
pad'a, paga (C.) sógor (a férj idősb sógora) j schwager (so wird 

der áltere brúder der frau vom manne genannt). — Cf. min. tat. 
pad'a schwager. 

pad'em (C.) szükségét végezni j seine notdurft verrichten. 
pdgal (pl. pd%let) L, K., pogol KK. darab, gömbölyded holmi; 

lakat; vajköpülő fa; szántalp [ stück, klotz, klumpen; schloss; 
butterstössel; schlittenkufe (C.) Cf. padal, padala. — pdylegem: 
vid. at-paylejem. — ÉO. pögol. —Cf. votj. pog klumpen; pogli ku-
gel; pakl'o klotz. 

paganta (part. praes.): vid. pdynem. 
pdgaptem: vid. pdgdem. 
pdgaptem (C.): vid. pdknem. 
pdgart, pagért, pavert gerenda | balken. •— pagartevájem ge

renda módjára lerogyni [ gleich einem balken herunterstürzen. 
pagartéij (adj.) zum balken gehörig: págartéy nai (balken-feuer) 
brennender scheiterhaufen aus rohem holze. — FS. pogert; AS. 
pevert; ÉO. paért. 

pdgdem (f. págéttem) ütni, kalapácsolni; földre verni, meg
ejteni, ölni | schlagen, hámmern; zu boden werfen, fallen lassen, 
tödten; pdgddjem (pass.). — it-pagdem: vid. it. — sei-pdgdem: 
vid. sei. — pagdldem (fr.). pdgaptem, pdgéptem 1. kiütni, kitépni 
herausschlagen, herausreissen; Bem pdgaptem ein auge ausschla-
gen (págépt'ájem [pass.] herausgeschlagen werden); 2. kiereszteni, 
kilőni (pl. egy nyilat) | losschnellen (z. b. einen pfeil); auf einmal 

12* 
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einen strahl wasser oder blut hervorschiessen lassen; not pdgaptem 
einen pfeil losschnellen. — EO. payéUem, paéllem hámmern, 
schmieden; paétlem, pdgrtlem, pajitlem zu boden werfen; pogopta-
hm schiessen. 

pagi: vid. pdki. 
pagéy, payei] : vid. pay. 
pdgéptem : vid. págdem. 
pagli K. 1. íenyőtoboz ] zapfen von nadelbáumen. 2. kleines 

borkenstückchen an der öffnung des korbes aus birkenrinde. -
paghéy (adj.). Cf. pou. — SO. peuy. 

paga (C.): vid. pad'a. 
pay (C.) talp | sohle. 
pay, poy fiú, ifjú, legény | knabe, bursche, jüngling, sohn. •— 

payarj, payéy, pagéy, pogétj, poyéy fias j knaben-, jüngling-, sohn-; 
paype, poype fiúi | mit, von knaben, burschen: ai-poype poyé/j 
pügot: vid. di. — payta, poyta ohne sohn: évida payta (II : 178.) 
(ohne tochter, ohne sohn) kinderlos. — EO. poy. 

paylejem: vid. at-pdylejem. 
pdynem (f. paganiem) ; poynem (f. pögontem) 1. fölhasadni, 

fölrepedni (pl. ruha) I bersten, sich auftrennen (z. b. vom kleide); 
2. hirtelen, folyásnak indulni j plötzlich zu rinnen anfangen (von 
fiüssigkeiten, z. b. vom blute); 3. egyszerre megjelenni, föltűnni | 
auf einmal erscheinen, aufgehen (von der sonne, der morgenröte); 
yatt pdynem tat: vid. tat; pdganta yatt oyteja zur zeit der auf-
gehenden sonne ; pdganta ymií die beginnende morgenröte. EO. 
pögonlem untergehen (von der sonne) AHLQ. (?!). 

payrdnf K. bogács kiette, distel, einige pflanzen aus der 
familie der umbrellaceae. — EO. ponyras. 

pai 1. csomó, boglya, néptömeg haufen, heuschober, volks-
haufen; eva pai mádchenscbar (II: 170.); 2. domb, mocsárban emel
kedő sziget | insel trockenen landes zwischen sümpfen, hügel. — 
jagam-pai: vid. jdgam. - unt-pai: vid. unt. --- vos-pai: vid. vos. 
— Pai-pügotpai n. pr. (hügel am hügeldorfe). - - Tabasén-pai 
n. pr. (speicher-hügel, hier soll früher ein speicher gestan
den habén). — Tunt-möy yötéy pai n. pr. (gánschen-haus-hügel, 
hier soll früher ein gánsehauschen gestanden habén). Diese drei 
kleinen hügel befinden sich 2 werst von der Konda an dem südli-
chen ufer des Mordaflusses, unweit der Winter-Siglin'schen jurten 
(KI. Kond. wol.). — paje/j (adj.): pajeij ur erhöhter landrücken 
zwischen zwei niederungen : pajey nürum hain auf einem erhöhten 
orte, bewaldeter hügel. —• EO. pai. 

pai viharfelhő, mennydörgés | gewitterwolke, donner; pai 
edemet eine gewitterwolke erhob sich; pai yörat in der gestalt der 
gewitterwolke (des donners). — pai-iga a viharfelhő, mennydörgés 
«örege» j (gewitter-, donner-greis) gewitterwolke, donner (personi-
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ficiert). — pai-jogot szivárvány | (gewitterbogen) regenbogen. -
pai-möy (gewitterwolke !?]-kind) anemone, windrose. — pa)ey adj. 

- BO., ÉO. pai. 
pai gazdag, tehetős | wohlhabend, reich ; paja üttet (II: 162.) 

sie lében reicb. — poi(C). — Cf. türk. bai, pai; kam., min.-tat. 
bai, pai. 

pai hideg, fagy (?) J kálte, frost(?); v. ö. pajay kait; jeya-
yatai tattet, paja yatai tattet (II , 48.) eisige todte werden fortge-
tragen, kalte todte werden fortgetragen. — pajem, pojem fagyni j 
frieren. •— pajey (AK., L), KK. pajay megfagyott | gefroren. er-
froren. 

paida, paide, paita sima; ügyes = (? = pai-ta ohne erhö-
hung, ohne haufen) j eben, glatt; geschickt (?). — paida két, paida 
kur (II: 96.) geschickter^arm, geschicktes bein d. h. geschickte glie-
der (cf. margan-két, margan-kur). — ÉO. paila, paili. 

paidek (C.): vid. poidek. 
paik, poik, pöjek: kérés, imádság j bitté, flehen, gebét. — 

páil,:-sau imádság-ének j (gebet-lied, melodie) hymne oder lied zu 
ehren der götter. — ÉO. pöjek. 

paimem (f. pajemdem) nőni | wachsen. — paimettem (f. pai-
mettedem caus.) növelni | wachsen lassen, auferziehen. 

Pairayía, Pairaysa K. (n. pr. name des sohnes der Tűrém, 
den die christlichen ostjaken für Jesus Christus ansehenLEr kommt 
in vielen márchen und sagen unter seinem epitheton Ar még-yoi, 
kale-yoi [vid. ár] vor). - KV. Polraym. - AHLQüiSTnál: poiréyj 
herr(? !). 

pajay (KK.), AK., I. pajey : vid. pai. 
pajar úr, előkelő, tisztviselő | herr, vornehmer mann, beam-

ter. — ai-pajar : vid. ai. — ene-pajar, ün-pajdr: vid. eve. — Cf. 
zürj. bajar = 6oapHHi>. 

pajem, pojem : vid. pai. 
pajey : vid. pajay, pai. 
paki, pági kis kés, borotva j kleines messer, rasiermesser. -

Cf. osztj.-szam. pagi, tat. ^ b rasiermesser, ki. messer. 
paknem (f. pákéntemj megijedni j erschrecken (intr.). C. — 

págaptem (causat.) megijeszteni ] erschrecken (tr.). C. - - ÉO. pa-
[ kénlem (intr.); pákémtlem (tr.). 

pakrip pincze, kőből épült istálló | keller, steinerner stall 
( = norpe6rL). 

pak, j)ai: vid. pof. 
palay (I., K.), Dem. polo% nyál, köp | speichel; pala%-úalay 

K. nyál | (speichel-schleim) speichel. — palai takem köpni | (spei
chel werfen) speien, spucken. — palay íaksem (augm.) speien, aus-
spucken. 

pan fonal, zsinór, húr [ garn, schnur, saite. — vérde-pan (K.) 
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rote schnur; ein faden aus roter wolle, der um den verstorbenen 
gewickelt wird und nach dessen bestattung von seinen náchsten 
verwandten in stücke geschnitten und als trauerzeichen an den 
handgelenken getragen wird (I : 144.). — panen, panéy fonalas 
etc. j aus garn, saiten. - panép, panpe fonalú | garnig, saitig: 
neda-jorj panép parién yümes (II : 184.) 40-saitige, mit saiten ver-
sehene laute; kit-panpe zweisaitig, -garnig: kit-panpe-je ( = 
panpe) pántén ai (II : 194.) zweimal zusammengedrehte (d. h. 
aus zwei streifen bestehende) zusammenlegbare nachricht (die 
nachricht oder das wort wird hier mit einer, aus zwei streifen ge-
drehter schnur verglichen). — SO. panna ; EO. pona. 

pán fövénypart | sandbank oder untiefe, glatte stelle am 
ufer grosser flüsse, wo der fischfang mit zugnetzen betrieben wird 
(«necoK'i>»). — panép zu einer sandbank gehörig. — EO. patt. 

pán (C.) hegycsúcs | bergkoppe. 
pandem, paridén : vid. panem. 
panem (f. pandem) tenni, letenni, helyezni, előtenni, föl

rakni [ legén, setzen, vorlegen, auflegen (c. instruct.): indrat panem, 
sermadet panem einen sattel, einen zügel auflegen; iga a?- hamet 
najat panet (II : 102.) ein greis legte um die zahlreichen speicher 
feuer an ; (c. dat.) not jögot-jindeja panem ich legte den pfeil 
auf die bogensehne. — üy-panem (kopf legén) den kopf zum 
grusse beagen (cf. üy mindem). — pandem legén, auslegen, zu-
sammenlegen : tuvet pandem tinén jermak tnet pandeu (II : 54.) 
die fúr sie dargebrachten (eig. ausgelegten) teueren seidenstoffe 
legén wir ihr hin. paridén, pantéy összetett | zusammengelegt, 
gefaltet: pauden ai: vid. pan; Karén nánk pandén avét: vid. 
karén. — panldem (fr.). — panédem (f. panéttem). — panmem 
(mom.). — panimidem (fr.) (II : 206.). — panumdem : a) gyorsan 
tenni, vetni | schnell, legén, werfen: no% mérget te-panumda 
juvem tátna (II : 130.) als die zeit kam die flügel nach oben (d. h. 
auf die erde) zu legén; b) fölkerekedni j sich aufmachen, sich rich-
ten: yeideya, yotaii-pa panumden f (II : 104.) enkelchen, wohin 
hast du dich aufgemacht? — EO. ponlem; oy ponlem. — Cf. votj. 
pori-; jur. puenau, osztj.-szam. pannap*) 

pánen : vid. pan. 
pany légyölő galócza | fliegenschwamm. —pany-teliska pilze 

(essbare). — EO. pony ; KV. pany. 
pandát, panyet, papét vállapoczka | schulterblatt. — ser-

panyet id.; — panytéy (adj.): panytén kut oáer panyténen kut zwi-
schenraum zwischen den schulterbláttern. — EO. pongém lu. 

*) Ez adatok CASTRÉN osztják nyelvtanának második kiadásá
ban (98. 1.) osztják szavakkép említtetnek. 
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panén, paney, panép : vid. pan. 
panéy, pánerj : vid. pan. 
panmem (mom.): vid. panem. 
pánt font; pud(?) | pfund; pud(?) (C). — SO. pánt pud(?); 

EO. pont, punt pfund. 
pantesem (f. pantestem) KK.: vid. pentesem. 
pántén KK.: vid. panem. 
pan$em, pancem elkészülni; megérni | fertig werden (z. b. vom 

essen), reifen (z. b. vom korne, von beeren). — pancmem (mom.). 
panem bonyolítni wickeln, umwickeln; nnrat paríem (11:202.) 

vom riemen umwickelt, mit bilfe eines riemens befestigt. — Cf. 
osztj.-szam. panndu fiechten. 

pan uj j ; az evező fogója finger. zehe ; griff oder oberes ende 
eines ruders.— anapay (G.); odéy pán (C); ket-pay; kur-páy ; 
tüp-pdy : vid. ána, üdén, két, kur, tüp ; küttep-páy der mittlere fin
ger.— páytei ujjbegy j fingerspitze. pdyéy (adj.) ujjas; fogan-
tyús | íingerig; zum oberen ende des steuerruders gehörig: payéij 
tüp mit einem finger oder querholze versehenes ruder. — pánpe 
ujjú, fogantyújú [ mit einem finger; mit einem querholze (vom 
ruder): kis-paype : vid. kii. EO. pan daumen. 

pái)ta (?= pdn-ta) pata | huf. 
par, por (C.) fúró I bohrer (cf. parei) ; két-por (hand-bohrer) 

ahle. - %oje en ^üdéndot, pétteda jánk, jindepénen két-porénen 
fontíai wer (das márchen) nicht zugehört hat, mögen in die (eig. 
seine) ohren nágel (sing.), nadeln und ahle gesteckt werden. — 
EO. por. - Cf. jur. pare'; osztj.-szam. pur; tat. jf^j, russ. 
GypaBi. 

paray, poré'/, poro/ a gerendának vastag törzsökvége j das 
dicke stammende eines balkens. — EO. pöri%. 

paras (C.): vid. poros. 
pardem: vid. partém. 
par esem (C.): vid. parei. 
parei, porét törővas j brecheisen, eishacke. — pareiem, pare-

sem (C.) fúrni [ bohren. — EO. porétlem; porli. — Cf. zürj. piritf; 
votj. prité; osztj.-szam. parik, parey. 

partém, pardem (f. parttem) parancsolni, megengedni, elren
delni j befehlen. heissen, gestatten; zuerteilen; mari Turumna jem 
tavat ent partajem, manem partém tav tama (II : 106.) von gott ist 
mir kein schönes ross vorher bestimmt worden, das mir bestimmte 
pferd ist dieses. — nuda (nut) partém : vid. nuda. —^ partémdem, 
partémtem (dim.). — partidem (f. partittam' frequ.). — EO. partlem ; 
AS. pirdem ; FS. pirtim. 

paridn% borsó | erbse. — Cf. tat. burcak. 
pas Dem., pös folt, jel, czél j fleck, zeichen, ziel; pdsjévdem: 

vid. jévdem. — pásén Dem., pösan, pösén mit zeichen versehen. — 
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pösteni (C.) jelezni | (be)zeichnen. — SO. pás, ~ÉO.pos; SO. pastem ; 
ÉtO. postalem bezeichnen. — Cf. zürj. pas. 

pasarKK. fogantyú (?) I handgriff (?); tárém pmar jem kever 
petermemen (II : 194.) indem er mit festem griffe der schönen 
ho-hlen hand (das ruder) umfasste. 

pwt (C.): vid. pöst. 
patfa, po$a tisztított és szárított csuka | gereinigter und ge-

trockneter hecht (uo3eMrj>). — Cf. osztj.-szam. peéa beclit. 
pagem (f. patcem) (I., AK.), KK. pogem (f. potcem) söpreni | 

fegen. — pajadem id. —pajadidem (fr.). — pacimem (mom.) elsöp-
reni, eltolni | wegfegen, wegschieben, wegstossen. —- pasméy 
fegend. 

pasiéi (K.) sötét színű (?) j dunkelfarbig(?) (II : 34.). 
paséyat, pasiját nyakszirt | hinterteil des kopfes, nacken. 
paskan puska | flinte, büchse. EO. poskan, puskán; vog. 

pesken, pislán. — Cf. russ. nyniKa. 
pasméy : vid. pagem. 
pata ketté, szét | in zwei (halften): )>ata eudem, evedem szét

vágni j in zwei schneiden; — pata karyem (KK.), AK. pata keryem 
szétesni | in zwei teile zerfallen. — pata lanimem széthasadni | 
sich in zwei teile spalten. - - pata seurem, severem szétvágni j in 
zwei teile zerhauen. 

pátala : vid. padal. 
patémdem ütni | schlagen. 
patkem (Dem.), KK. patyem esni | fallen. — patkidém Dem. 

(frequ.). — Cf. pldem. 
patla minden, összes | jeder, allé, ganz; alles ; patlá %att jeden 

tag; vosna vaidai patla (II : 152.) in der stadt schliefen allé; pat-
lána patla piget (II: 50.) allé kunstgriffe, die nur möglich (waren); 
tam lul-nenen, tam sosten patla teknőt (II : 120.) von (diesen) frö-
schen, von (diesen) eidechsen war alles voll. 

pdtyem KK.: vid. patkem. 
pat': vid. poí. 
paia (KK.; postp.): vid. pet'a ; man pat'agem KK.: vid. man 

peíajem. 
pauliy Dem. csengö-bongó ] schellend, klingelnd (cf. saulirj) ; 

panlin sei: sauliy, pauliy sii sagulet (II : 6.) rasselnder, schallen-
der lárm erscholl. 

pdvért (I.): vid. pdgart. 
peda, pede, peta, pete lap, fenék j fláche, boden. — pedet 

•röynem put késsel mit einem durchlöcherten boden; pedet jügutta 
vos unermessHche stadt (zu dessen boden man nicht gelangen 
kann; ödéyet, pedet jügutta vos id.). — jink-pele a víz színe j 
wasserfláche. — ket-pete tenyér | handfláche. — kar-pete talp | fuss-
sohle. — meget-pete, meg-déy-pete mell j (brustfiáche) brust. — 
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még-pete a föld színe j erdfláche, erdoberíláche. ríál'a-pete : 
vid. nála. nir-pete (C.) czipötalp J schuhsohle. — pöroy-pete 
gyomorfenék | (magen-boden) boden des magens. üy-pete fej
tető | (kopf-íláche) scheitel des kopfes. — pedey, petén mit einer 
(grossen) fláche: pedey rit boot mit einem (geráumigen) boden. — 
EO. pata, pali, SO. pite. 

peda, pede, pete (postp.) (C.) ért, miatt, helyett | um, -willen, 
wegen, anstatt (cf. pet'a AK.). , 

pedait, pedan (C.) id. 
pédatta (AK.), KK. pédetta nagyságú, magasságú | von der 

grösse, höhe: sürt pédatta spannehoch; vét pdgart pedattena 
(II : 124.) von der höhe von fünf balken (cf. pét). pédattey (adj.) 
von der grösse, von der höhe, von dem wuchse: pédattey-yui 
mannshoch, so gross ein mann ist; pédattey néy von dem wuchse 
einer frau; so gross eine frau ist. — EO. palát höhe. 

pede : vid. peda. 
pede (postp.): vid. peda. 
pedevi, petém (f. pettem), pödem (C.) félni | fürchten. — pe-

taptein (causat.) megijeszteni j erschrecken (tr.): ai-naurimdat 
petaptet kart jelinedat (II: 46.) seinen kleinen kindern wurde durch 
die kálte des eisens furcht eingeflösst. — petém KK. (II : 198.) féle
lem ] furcht. - - petmem (mom.). petmay félénk; félelmes (?) 
furchtsam, furcht erregend(?). — Ar-még-tágat petman tét tattejör 
(II : 40.): vid. dr. — SO. pelem, EO. pallem, patlem; paltaptalem 
einschüchtern, paltamalem (mom.); paltap furcht. — Cf. zürj. pol-
fürchten; jur. pil'u ; tavgy. fditima. 

pédem, petém (f. pettem) behatolni (vmely hegyes tárgyról), 
vlmire akadni | hineinfahren, eindringen (z. b. von einem nagel, 
pfeile u. s. w.); an etwas stossen: úot to%ta pedöt ( I I : 70.) der pfeil 
drang da ein; ei mettena ent pétdi (II: 128.) sie wurde von nichts 
getroffen, d. h. nichts geschah (ihr); löga pétenen, pana petenen 
(II : 78.) sie stiessen an die erhöhten ufer, sie stiessen auf die 
sandbank. — Pass.: pédajein (f. péttájem) durchstochen werden; 
moyta pedajem id. — pettem ütni, beütni, szúrni, találni, tüzet 
csiholni | schlagen, einschlagen, stechen, treffen; feuer ausschla-
gen. — péttesem (augm.). 

pédem (L), K. pétem bögöly | bremse (OBO,U,T>, szibér. orosz 
iiayrL). - Cf. vog. palem, pállim; szamojéd-jurák pil'o, pil'u; 
tavgy. filti. 

pederj, petén : vid. pede. 
pedep, pédép : vid. pet. 
pédép, pédep tövis | stachel (IIIHILI.). — EO. pélép. 
pédetta (KK.): vid. pédatta. 
peda, pet'a! köszöntési forma | (ostjakische grussformel, etwa 

«glück auf»). peda verem köszönni j grüssen, einem «guten 
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morg9n», «glück auf» sagen (cf. uc). — ÉO. pa-usa; KV. pasi-öl ,-
vog. pasia, (AHLQ.). 

pedar, peiar ; pegar (C.) vörös berkenye, barkócza | eberesche. 
— ped'ar-juy vörösberkenyefa | eberesche. — EO. pasar; pasar-juy. 

ped'ip : vid. pei. 
peg (C.): vid. pég. 
pegai, peyai (C.): vid. pétjai. 
pegda, pegde, pegdoytep (C.): vid. pégde. 
pépem, pékem (I.) rothadt ! verfault, verdorben (C). 
peget (C.) fürdés | das baden. — peget-yot fürdőház | bade-

stube, badehaus. — pegdem fürdeni | sich baden. — pegettem (C. 
caus.) füröszteni j baden. — AS. paugol; FS. pengéi; EO. peél-yöt; 
pevél-yöt; peéllem, pevéllem baden, schwimmen. 

pégmem (f. pegemdem) und pegmajem (f. pegemdajem) (pass.) 
fagyni | frieren. — t'ad'a, manekem te-pegemdai (II: 160.) váterchen, 
mein jüngstes brüderlein wird erfrieren ! 

pegar (C.): vid. pedar. 
pékem (C.): vid. pegem. 
pek : vid. pei. 
pekrem: vid. pet'rem. 
pelek (K., I.), KK. pelka Dem., oldal, fél; a pár egyik fele ; 

táj | seite, hálfte (der lángé nach, gegensatz zu cup), eines von zwei 
gegenstánden, welche ein paar bilden; gegend. — jit-vöt pelkeja 
ettidet (II : 2.) schaute auf die nördliche seite, gegen norden; 
jidem-sui, jim-pélkja, yudéntagem (II : 24.) zu der nördlichen seite 
nach der schönen gegend hin horchte ich. — jagam-pelek: vid. 
jagam. —jaran-pelek(n.pr.): vid. jaran.—- jemsai-pelek, jimsai-pelek, 
pelka: YÍd.jemsai. — jit-vöt-pélek: vid. jit-vöt. —ket-pelek félkezü; 
fél kéz | (arm-hálfte) einer, der einen arm hat; ein arm; kur-pelek 
féllábú | (bein-hálfte) der nur ein bein hat, hinkend. — öyet-pelek 
egy szarv | (horn-, geweih-hálfte) ein horn, geweih. —péyai-peleU^ 
vid. péyai. — sém-pelek: vid. sem. — uigit-pelek (C.) réttáj | (wiese-
seite) wiesenseite. — unt-pelek: vid. unt. — EO. pelak, pelek, palek. 
— Cf. zürj. pöl; votj. pal, pol; jurák pealea; tavgy. fealea; osztj.-
szam. palek. 

pelgem cserélni | tauschen. C. - - pelgesem (augm.). C. — 
pelgidem (fr.). C. — EO. páltalem, paltélilem id., páltaslem getauscht 
werden. 

pem, pém hőség, forró gőz | hitze, heisser dampf (in der bade-
stube). — pemdem (pass. pemdájem) C. melegedni, forróvá válni | 
heiss werden C. — pemeij (G.)fpémép forró heiss (gew. vom dampf). 

pemeitem (C.) fűteni, forróvá tenni j heizen (die badestube), 
heiss machen. - SO. pöm ; EO. pam; painéy. — Cf. zürj. pim. 

pendem, pentem (f. penttem) elsülyedni, elmerülni, a tömeg
ben elenyészni | versinken, untertauchen, in der masse verschwin-
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(len; ügem pentt unda (II : 18.) bis mein kopf (in der masse) ver-
schwindet. 

penk fog [ zahn.— kungep-penk: vid. kungep. — penk-pui 
foggyökér j (zahn-hinteres) zahnwurzel (eig. der untere teil der 
sichtbaren zahnkrone). —»peyas (C.) csuka | hecht. — peyey, 
peyéy, penkiy fogas j mit záhnen versehen, zackig: peyey-juy (C.) 
gereblye | (zahnig-holz) rechen, harke (cf. kunjey-juy) ; peyéy ai 
(II: 58.) fogas beszéd, gúnybeszéd j (zahnig-wort) stichelei, stichel-
rede : peyéy ai ömsem (II: 58.) stichelnde worte sagen, sticheln (cf. 
kungéy ai ö.J. —peyéy not fogas nyíl | pfeil mit einer spitze (gegen-
satz zu völép not klumppfeil). — AS. pank; EO. peyk. — Cf. zürj., 
votj. pin. 

pent, pént I., K. út, ösvény | weg, strasse, pfad. — toy-pén : 
vid. toy, •— pént-yui, yoi vándor | (weg-mann) wanderer. — EO. 
pánt: pant-yo. 

pentesem (f. pentestem) (AK.), KK. pantesem (f. pantestem) 
vitázni, elvitázni | streiten, einem etwas streitig machen; atte-
kégeat jjantestesen sagat (II : 32.) wáhrend sie um das schwert 
stritten. — pentetem id. 

peyai (C.): vid. pégai. 
peyas: vid. penk. 
peyéy : vid. penk. 
per, pér, perda, pérda mind, valamennyi ] all, allé. alles, 

ganz, per éndam éppenséggel nincs | ist gar nicht; iniet per éndam 
(II : 110.) die alté ist gar nicht da. — peradem (C.) allé machen, 
beendigen. — Cf. min.-tat. bir; kam. bar. 

per, per morzsa, darab J brocken, krümmchen, stück. — 
per a, péra, pra (lat.) kis darabokra, apróra | in kleine stücke, fein r 
péra evedéin apróra vágni | in kleine stücke zerschneiden. •- péra 
layajem (II : 70.) apróra hasadni j sich in kleine stücke spalten ; 
péra layidem (fr.) apróra hasítani | in kleine stücke spalten. —péra 
mörajem (II : 70.) apróra törni | sich in ki. stücke brechen; péra 
mörtem apró darabokra törni | in kleine stücke zerbrechen 
(tr.). — péra seyem kis darabokra verni J in kleine stücke zer-
hauen, zerschlagen. — péra, seitrem, severem apróra vágni | in 
kleine stücke zerhauen, zerschneiden. — péra tdgajem apróra 
tépni | in kleine stücke zerreissen (intr.). - perita (dim.); ai 
pcrit'a: vid. ai. — Cf. zürj. pirig, votj. piri, pirdi. 

peradem (C.): vid. per. 
peray (í = perey) adj.: KK. notperay jögot-yar man-ja kittem 

(II : 24, 92.) wie ein pfeil die bogenweite durchschwirrt(?), (so 
schnell) stehe ich auf. 

perda :• vid. per. 
pergadem (C.) kendert tisztítani, havat lerázni (a ruháról) | 

flachs reinigen, schnee von schuhen und kleidern abschütteln. —-
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perkimem (mom.) rázkódni | sich schütteln, zusammenfabren 
(z. b. vor kálte, vor furcht), BCTPHXHVTÍ>CH, BCTpeiieHyTBCH. -
jevra tuvat kas perkimöt (II : 90.) nachdem sich der wolf ge-
rüttelt hatte. — ÉO. parkatlem. — Cf. zürj. pirköd-; pirkal- sich 
schütteln. 

perem (f. perdam) elmúlni, eltelni | vorbeigehen, vergehen 
(von der zeit); öté peröt es verging ein jahr; poré peröt das mahl 
war zu ende. — pere?) (adj.) vorbeigehend, umgehend; perey-sa : 
jit-perey-sa: vid. jit. 

périt'a : vid. per. 
perkimem: vid. pergadem. 
perna, perna kereszt | kreuz. — perná-piget keresztes nyakék 

gyöngyből | collier aus glasperlen mit einem kreuze. — perna-da 
kereszttelen, pogány | ohne kreuz, ungetauft, heidnisch : perna-da 
yadoy pogány heiden, heidenvolk (so werden unter anderen die 
früheren bewohner des landes, die heidnischen ostjaken und wo-
gulen genannt). — pemajat-panem keresztelni j (kreuz auflegen) 
taufen; évet pernajat panet ( I I : 154.) er taufte seine tochter.— 
pernaéy keresztes | kreuz-. — pernásem keresztet vetni magára 
sich bekreuzigen. — SO. pirne, ÉO. perna; pernala. - - Cf. zürj. 
perna. 

pert deszka j brett (cf. pagart, pavért). — AS. part. 
pes -ig | bis; man pes juy jügutta (II : 122.) bis ich (nicht) 

nach hause komme. 
pes: not-pes nyíl-bevágás | pfeilkerbe. C. — Cf. zürj. pis; 

nöl-pis. 
pesan ; pesen asztal | tisch. C. — ai-pesan szék | (klein-tisch) 

stuhl C. — ömesta pesan szék | (sitzentisch) stuhl. — téda-pesan asz
tal | (essen-tisch) esstisch, tisch. -—pesan-tagat (-tögot) asztalkendő { 
(tisch-leinwand) tischtuch. — ÉO. pasán. — Cf. zürj. pizan. 

pesen (C.): vid. pesan. 
pesté éles | scharf, schneidend. — peste-jintape éles pen

géjű ( mit einer scharfen klinge. — peste-püm sás | (scharfes gras) 
riedgras (care/, ocona). — ÉO. pasié, pásti. 

pec, pes rénborjú | rentierkalb; teta-pec (winter-rentierkalb) 
einjáhriges rentierkalb. — ÉO. pes, pési. — Cf. zürj. pez. 

pegen ágas, villaalakú j gabelig, gegabelt; pegen-juy gegabel-
tes stück holz. 

pét magas | hoch (vid. pédatta). — Pét-még n. pr. (hoch-
land) ein erhöhter ort im N. W. der Klein-Konda'schen wolost 
(vid. Még-cenc-pélka). — ÉO. pal. 

pet, pét fül; az üst füle j ohr, griff am késsel. — pedet 
(pétet) %ütta so weit die ohren zu hören vermögen. - pedet say 
jó hallású | weit (oder fein-)hörig. — pedep, pédép fülű ] mit einem 
ohre, griffe versehen: tábet pédép sarán siebengriffiger késsel. — 
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pette (C.) süket [ (ohne ohr) taub. — ÉO. pal; SO. pel; ÉO.palla; 
SO. pelley. - Cf. zürj., votj. pel'. 

peta, pete : vid. peda, pede. 
petaptem : vid. pedem. 
pete (postp.): vid. peda. 
petém (f. péttetn) : vid. pedem. 
petém : vid. pedem. 
petém ajak | lippe. — noy-petemta gleich den elentierlippen. 

— SO. peley. 
péteij (C.): vid. pédéij. 
peter-vay: vid. pétér-váy. 
petermem KK. megfogni [ ergreifen, urnfassen (mit der hand). 

— Cf. pidertem. 
pétiem (I., AK.), K. petllm sötét | dunkel, finster. — pétlinir 

emder : vid. emder.- pétlim-jugop, petlim-juype sötét fajú | dunkel-
belaubt. — tony-sém-petlem (geist-auge-dunkel) «dunkel wie das 
auge eines (bősen) geistes» (epitheton der nacht). - pétlót (ger. 
pétlimen) besötétedett j es wurde dunkel. — türnm pétlöt, türum it 
pétlöt es (eig. der himmel, das wetter) wurde dunkel. — untpet-lma 
tuet peta it pétlimen ütt (II: 120.) die schwiegermutter wurde (prass.) 
auf ihn heftig erzürnt. — pétlidet (fr. C.) es wird dunkel. EO. 
pátiam, patlem; patlalam. 

petmay : vid. pedem. 
petmem (mom.): vid. pedem. 
petnai szúnyog J mücke. — pettjai-sei szúnyogzümmögés | 

müekengesumme. — S. pilni; EO. padija, peléyya. — Cf. min.-tat. 
batagana. 

pette : vid. pet. 
péttem, péttesem : vid. pedem. 
pet, pek csípő j schenkel. — pedíp mit einem schenkel: 

vérde-pedip tanka (II : 32.) eichhorn mit rőten schenkeln (im früh-
herbste, wenn das eichhorn grau wird ,behált es eine zeitlang seine 
rőten beine). - EO. peé hüfte; pes-püíjgél. 

peía: vid. peda. 
pet'a (peüiit) (L, AK.), KK. pata -hoz; -ért, végett | zu, gegen; 

fúr, wegen; man peiajem KK., maii pat'agem zu mir, fúr mich ; 
néijet peűi jastöt er sagte zu seiner frau; ei még swj-peta te-cusma-
döt (II : 122.) er schritt nach einer der weltgegenden hin; téidat 
yatt pata muyte kéttet (II: 36.) ihre eingeweide sind gegen die sonne 
(gesehen) durchsichtig; sót tajem, sót piit jiret peien (II : 30.) statt 
des preises fúr 100 beile und für 100 késsel. — pet'ivet (abl.) (AK.) 
-tői, -bői '• von, aus: pént peiivet vom wege; küttép-peiivet aus der 

petar: vid. pedar. [mitte. 
petrem, pekrem (C.) kifacsarni | auswinden (wasser aus den 

kleidern). 
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pidem, pitém (f. pittem) 1. esni, jutni | fallen, treffen, zufal-
len; méget töréyivet pitmen (II: 70.) als er (ihn) in die lunge (?) der 
brust traf; kus jévedaiyen, notna pitaiyen (II : 70.) obgleich man 
auf sie schoss und sie von den pfeilen (sing.) getroffen wurden ; 
lipetna, pümna pidem (II : 32.) mit bláttchen und hálmchen be-
deckt, bestreut; Sat'keupidem téri Ás: vid. sat'. Cf. patyem. — 
2. kezdeni [ anfangen; kacem pidot ich bekam lust, mir fiel ein ; 
kaceu pittet (II : 172.) wenn wir lust bekommen werden, wenn uns 
einfallen wird; kat iga tüvda piteyen (II: 78.) die zwei altén fingén 
an zu rudern. (EO. pitlem) ; 3. sich verwandeln, werden. Cf. 
pitém. 

pidem (C.) jóllakni | satt werden. — Cf. zürj. pöt satt; pöt-
satt werden. 

piderdem, pidertem, megfogni j mit der hand erfassen, zu-
sammenfassen (cf. petermem). 

piget (pigetV) nyakék | collier (vid. perna-piget). — Cf. zürj. 
pisas perlenschnur. 

pigettem (pigettem!) fölfűzni, egyesíteni, egybekötni | auf-
reiben, vereinigen, zusammenbinden ; ei útira, pigettem an einem 
riemen gebunden. 

pik : vid. pit'. 
pime orosz nemezbotos | russ. filz-stiefel(riHMbi). — Cf. osztj.-

szam. pime stiefel. 
pir hátsó, utolsó J (adj.) hinter, letzt; vergangen. pira 

(lat.) mögé, hátra, vissza J nach hinten, hinter, zurück, nach; pira 
jüytöt er kam zurück; man pirema at yeigat (II : 102.) damit es 
nach mir nicht zurückbleibe. — pirivet (L, K.), Dem. piriva (abl.) 
mögöl, hátúiról | von hinten (SO. piretr/, piri). - pirna (loc.) 
mögött, hátúi | hinten, nachher, t'u-pirna: vid. t'u; pirna kénga 
mehr als nachher. — pir-öt a múlt év [ das vorige jahr. — pir-
peia hátrafelé | in der richtung nach hinten, zurück. - pir-
peíivet in der richtung von hinten. pir-ta olme rückkehr, un-
wiederbringlich : piret éndam pir-ta moi jit (II : 50.) da kommt 
der rückkehrlose brautwerberzug, bei dem keine rückkehr (mög-
lich) ist. — pira (KK. piragei) ankermem körülnézni, hátra
tekinteni ! sich umsehen, nach hinten blicken. — pira-janyam, 
-jayam hátrafordulni | zurückgehen, wiederkehren. — pira-

jastem felelni | antworten. pira-jourayindem hátrafordulni | 
sich nach hinten umdrehen. — pira-juvem (f. jidem) vissza
jönni | zurückkommen, wiederkehren. — pira-karimem vissza
fordulni | sich nach hinten drehen, umkehren. — pira-keredem 
megtérni | zurückkehren, kereda pira I kehre zurück! — pira-
kidem visszaküldeni | zurücksenden. — pira-menem vissza
menni | nach hinten gehen, zurückgehen; pira-meneyedem 
(inch.). —• pira-nerimem elvenni | wegnehmen. - pira-poytem 
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nach hinten stossen, zurückstossen; pira pogotmem (mom.). — 
pira-réknem visszaugrani, hátrataszítani j nach hinten springen, 
zurückspringen. — pira-végem visszakiáltani | zurückschreien, 
zurückrufen. — pira-cu^em hátramenni, visszamenni j nach hin
ten gehen, zurückgehen. — piraga, piraget KK. (adv.) hátrafelé | 
nach hinten, zurück: vid. pira. — piray (adj.) hátullevő J hinten 
sich befindend; vöje pira (od. piray) saytey ögot (II : 98.) der sich 
hinter den rentieren befindliche bretterne schlitten. piretta 
(adv.) hátúiról | von hinten. C. (=z pirivet). - Cf. zürj. bör 
hinterraum. 

pirijem (f. piritem) választani | wáhlen. - pirijidem (ír.). — 
pirita-yoi, -ytd választó J (wáhlend-mann) wáhler; pirita-ney 
(wáhlend-frau) wáhlerin. — EO. pirilem. Cf. zürj. börj-, 
votj. birj. 

piris régi, öreg | alt, uralt; piris-ruspe mit dem aussehen(?) 
eines greises. — EO. peréé. — Cf. zürj. pöris ; votj. pöres. 

Pirka (II: 206.) n. pr. (name eines ostjaken aus den Jesaul'-
schen jurten, in der KI. Kond. wol. = S. Piridon). 

pis (C.): vid. pH. 
pic, pica a szán hátsó fala hintere wand, lehne eines schlit-

tens (cf. pui). picey mit einer lehne versehen -.picey ögot schlit
ten mit einer lehne. 

picém egyesíteni, egymásra tenni | vereinigen, eins aufs 
andere legén : haryat jim-dét jermak jim-dédat ega picém (II : 96.) 
das schöne sammetgewand zog icb über (eig. mit dem) das schöne 
seidengewand an (cf. pittem). 

picey : vid. pica. 
pis : vid. péé. 
pis K., pis (C.)-szór, -szer (számneveknél) | (iterativpartikel 

bei numeralien): ei-pis, i-pis einmal, yüdem pis dreimal, tabet-pis 
siebenmal; teumenöt tdbet pis keu tabasa (II : 118.) er ging in 
den steinernen sjjeicher mit sieben (abteilungen); tabet-pis keu 
pakripna totta sorniy-pünép man tavem (II : 104.) hinter den 
sieben steinernen mauern (eig. in siebenmal steinernen erd-
schössén) da (befindet sich) mein goldhaariges ross. — EO. 
pus ; % pus. 

pis (conj.) ha egyszer | wenn einmal: totta, moyimemen-pis, 
us mendan, mendan (II : 114.) gelingt es dir mai da durchzukom-
men, so wirst du wieder weiterfahren. 

pis fonal, csík (különösen kenderből) j garn, gespinst, strei-
fen (hauptsáchlich von hanf). —- pisey garnig, aus garn, hanf be-
stehend. —pisey ui hanföl(?). — Cf. zürj. pis hanf. 

pit függő madárháló j netz, welches in lichtungen der weiden-
gebüsche aufgestellt wird um enten zu fangen (nepeBt>ci>). —vasa-
pit (ente-netz) id. — ÉO. pit, pilt. 
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pit barát, társ | freund, gefáhrte; siisé-pit: vid. süs. ÉO. 
pil. — Cf. osztj.-szam. pál. 

pit (C.) madárfészek ; vogelnest. •— S. pet; KV. pet'. — Cf. 
zürj. poz ; jurák pidea ; osztj.-szam. ped, pit, pitta. 

Pitpou-(Pétpou-Jiga n. pr. (name eines ostjakischen helden-
greises, der unweit der Njurkojew'schen jurten [KI. Kond. wol.j 
angebetet wird). Pitpou-(Pétpou-)pügot n.pr. (ostjakischer name 
der Njurkojew'schen jurten). 

pittein egyesíteni, megmarkolni | veremigen, mit der hand 
fassen. — ÉO. pillém, piltilem verbinden, vereinigen. 

pit', pili bölcsesóg, csoda, ügyes fogás | weisheit, wundeiy 
kunstgriff. pit'iy bölcs, ügyes, csodás ; weise, talentvoll, wunder-
bar (cf. péséy) : ajiya, pitiya (üda), éa uübota, paga nübota-sei 
glücklich und weise auf das jungfrauenalter, auf das mánneralter 
(ostjakische glückwünscbung). — ÉO. piú. 

pU'em elváltozni j sich verwandeln, werden (c. lat.) : puvda 
jindepa pit'ot ( I I : 116.) er verwandelte sich in eine nadel ohne 
öhr; ampa piiöt (II : 164.) er verwandelte sich in einen hund (cf. 
pidem). 

piiiy : vid. pit. 
pédep, pédép : vid. pet. 
pédéy, pétéy, petey felhő wolke, gewitterwolke. — SO. peley, 

ÉO. paléy. 
pég (peg C), péy más, idegen | anderer, fremder, ein ande-

rer, ein fremder. •— pég-yatt, péy-yatt holnapután [ (anderer tag) 
übermorgen. pég-jara egyik-másik (anderer-anderer) der eine-
der andere. pég-péq (anderer-anderer) der eine-der andere. — 
SO. pa. 

pégai, péyai (pegai, peyaiQ.) bal | link : pégai (péyai) pelek, 
pelka linké seite. SO. pegi; ÉO. péya-pelek. 

pégdii, pégde (pegda, pegde C.) fekete | schwarz; schlecht, 
bőse. pégda-yajdt, -yui rossz ember j schlechter, böser mann. 
pégde-jink pálinka | (schlechtes wasser) branntwein (so nennen die 
ostjaken dieses getránk nur vor den russen, damit die letzteren 
nicht verstehen, wovon die rede ist), cf. vina. — pégde kul'f 
(schlechter teufel) teufel! (als schimpfwort). •— pégde-iuk nyír
fajd j (schwarz-walclhuhn) auerhahn, birkhahn (— yui-htlc). -
pégde, pégdey oycam : vid. oycam. - pégde tás fekete prémárú j 
(schwarze-waare) schwarzes pelzwerk, z. b. zobelfelle (gegensatz zu 
vérde-tds: vid. verde).—pégde-vaysdr ezüstróka | (schwarzer fuchs) 
silberfuchs (cf. sáptey). pegdopep (C.) schwárzlich. — ÉO.pita. 

Pégdey (adj.) zu den Jesaul'schen jurten gehörig: Pégdey 
pügot n. pr. ostjakischer name der Jesaul'schen jurten (KI. Kond. 
wol.) = KV. Pégliy pavtl. — Pégdey püytéy yui n. pr. (mann aus 
den Jesaul'schen jurten). 
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pégem, pékem,- pögem,, pökem (C.) kibírni, szenvedni j aus-
halten, leiden. — tébép sdytet ent péket aday (II : 44.) die bretter 
der vorhalle würden nicht aushalten. 

pém, péméy: vid. pem. 
pént: vid. yent. 
péy : vid. pöy. 
péy, péy-yatt: vid. pég. 
péyai, péyai-pelek : vid. pégai. 
péydem, péydesem, pépem, péymem : vid. pöydem, pöydesem, 

pöyem, poymem. 
peyél: péyél-ké.ja betegség neve J name einer(?) krankheit 

(kéca, ké$a) : vid. öyél-kéja. 
pér, per a : vid. per. 
pérney egy csillagzat neve | name eines sternbildes. 
péséy, béséy szent, csodás | heilig, wunderbar (cf. pit'iy). 

EO. piséy. 
pék, pié erő, tehetség | kraft, stárke. — pés-ta, pis-ta (pestem 

poet.) erőtlen, lusta j kraftlos ; fául, tráge; kédet pestem aret ney 
(II : 196.) zahlreiche weiber mit trágen hánden. 

pét: vid. pet. 
pétéy : vid. pédéy. 
pétér-va-/, vö% réz; rézpénz I kupfer, kupfergeld; pétér-vay 

voi kupferfestung (II : 34, 11.). — EO. pataroy, pater-voy. 
pévdem (KK.): vid. pövdem. 
plim %alím (II : 88.) teli torokból (? kiáltani) j aus vollem 

halse (? schreien). 
pöajem : vid. pöjájem. 
pödem: vid. potem. 
pödem (C.): vid. pedem. 
podérdem, potérdem : vid. padérdem. 
podép, pödop (KK.): vid. püdop. 
podbp : vid. pot 1. 
pötpéy (KK. poet.): vid. püdop. 
pögem, pökem (C.): vid. pégem, pékem. 
pogéy, poyéy : vid. poy. 
pögodem, pögotem (f. pogottem) : vid. pö/tem. 
pogol KK.: vid. págal. 
pögor, pöyr sziget j insel. — Knn-dvét-pögor n. pr.: vid. Kon-

avet. — SO. paugor, EO. pögor, pügor. 
pögos (C.) kebel j busen. — Cf. EO. püyospa ; pöyol, püyol. 
pogot szar | kot, dreck. - poytéy Jsotig, schmutzig : poytéy-

tutpe mit einem schmutzigen rachen (von hunden). 
pögot gát j stauung, damm. 
pögot Dem.: vid. pügot. 
pogotmem, pogotmJdem: vid. poytem. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. l.'i 
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poy, poyéy : vid. pay. 
po/nem (f. pögontem) : vid. paynem. 
pöyr: vid. pögor. 
poyta : vid. payta. 
pöytam (C.) arcz | wange. — SO. pügodem, ÉO. puytém. 
poytandem, poytantem .- vid. poytem. 
poytem (f. pogottem) taszitani j stossen. — pogodem, pogotem 

(poet.) id. — pogotmem (mom.) taszítani, dugni | stossen, stopfen, 
reichen. — pogotmldem (fr.). — poytadem id. poytandem, 
poytantem (dim.) mit gewalt stossen. poyteyedem (inch.) zu stos
sen anfangen. — poytimldem = pogotmldem. —poyjadájem, poyia-
tajem (pass.) gestossen werden. EO. po)'ollem; pöyolmalem 
(mom.). 

pöytén : vid. pügot. 
poytey, poytén : vid. pogot. 
poyiadajem, poyjatajem : vid. poytem. 
poi I. (C.): vid. pai 3. 
poi (I., AK.), KK. pöi nyárfa; a ladik oldaldeszkája ! espe; 

seitenbrett am boot (C). poi-juy nyárfa | espenbaum. — poi-
lipet nyárfalevél | espenblatt; Poi-lipetta, t'amplat-yui, Poi-Upetta 
kaplat-yui (II : 102.) n. pr. gleich einem espenblatte beweglicher 
mann, gleich einem espenblatte unsteter mann (name eines 
márchenhelden). — pojin, poiy (adj.): poin ur espenhain (auf 
einem erhöhten landrücken). — SO. pai. — Cf. zürj., votj., osztj.-
szam. fi. 

pöi KK.: vid. poi. 
poideh, paidek(Ohóia,)& \ schneehuhn (lagopus álba). — AB. 

paitek; EO. poitek. — Cf. zürj. baidög rebhuhn. 
pöik: vid. páik. 
pöjájem (pöajerio) KK. (poet.) megkötni | anbinden (cf. 

pigettem). 
pöjek : vid. paik. 
pojem (AK.), KK. pöjem éhség | hunger. 
pojem, pojéy : vid. pajem. 
pojiy : vid. poi. 
pojirem (AK.), KK. pöjirem áldozni | spenden, opfern. poji-

ridem, pöjiridem (II : 84.) frequ. (cf. jir). 
pök (plur. pöget) : vid. poi: Pöget pöttai pozéij Emder ürdarj 

jink (II : 26.) n. pr. die heldengewásser des bereiften Emders mit 
nicht zufrierenden gestaden (epitheton des Emderflusses). 

pökem (C.): vid. pégem. 
pola KK. kés | messer. Cf. jurák pali degen, schwert. 
poloy Dem.: vid. palay. 
poloy, pttlay por, piszok j staub, schmutz. — poloy-vöje, 

pulay-vöje légy | schmutz-tier, fiiege. EO. poloy. 
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pony K. szélesség j breite (eines netzes): yödép-pony breite 
eines netzes, eines zugnetzes. — söjep-pon% breite eines netzes. 

pönyliy : vid. poyol. 
pönyol: vid. poyol. 
pontiy Dem. szárnyas j beflügelt: pontiy-tau ( I I : 2.) geflii-

geltes ross. 
pop KK., péy K. kötél, gombolyag j strick, seil; knáuel. — 

sügom-poy (-pey) czérnagombolyag j knáuel zwirn, stricke; süy-
méy-pöy : id. — EO. paygi, payya; paygélem aufwinden. 

poyem (AK.), KK. pöyem készen lenni, fölszerelkedni | béreit 
sein, sich ausrüsten.— poymem (AK.), KK. pöymem ; puymem (f. po-
yemdem, pöyemdem, puyémdem) mom. — poymesem (AK.), KK. 
poymesem ; puymeéem (i. poymestem, poymestem, puymestem) id. — 
pöydem (KK.), AK. péydem készülni j sich béreit machen, sich aus
rüsten. pöydesem (KK.), AK. péydesem, puydesem (augm.). 

poyol, pönyol 1. kelés, daganat | beule, auswuchs; 2. csengő 
schelle, 6yí)eHTiHKT>. - pönyliy 1. mit einem auswuchse; 2. mit 
schellen versehen, schellend: pönyliy sai mit schellen verzierter 
vorhang; pöyliy sümet (II : 162.) mit schellen versehener birken-
baum. — EO. pögol knopf (geschwulst?). 

pöyot (C.) daganat j geschwür, beule. — AS. püyot,FS.pünk; 
EO. pögol. 

por: vid. par. 
por tutaj, szál | floss, holzfloss. EO. por. — Cf. zürj., 

votj. pur. 
pora, poré vertelen áldozat, lakoma | unblutiges opfer, d. h. 

opferfest; hochzeitsfest, gastmahl; poré vérem ein gastmahl be-
reiten. — eva poré, paya poré ein frauen- und burschenfest. — 
poréy opfernd, zum opfer, gastmahle gehörig. — EO. pori. — Cf. 
alt. piru gabe, opfer ; púra opfertier. 

poray I. (C.); vid. pöroy. 
porem (f. portem) harapni, rágni j beissen, nagen. EO. 

porlem. 
poresem (f. porestem) varázsolni | zaubern (cf. pora). 
poréi: vid. parei. 
pöryoy, porogoy : vid. poroy. 
poré : vid. pora. 
pöréy: vid. paray. 
poréy (adj.): vid. pora. 
pöroy: vid. paray. 
poroy; poray (C.) belső; test; gyomor [ inneres; körper, leib, 

magén. —pöroy-pete boden des leibes, der untere (innere) teil des 
magens. - poroy-veg bauchkraft (als gegenteil zu cené-veg rücken-
kraft). pöryoy, pörogoy zum körper gehörig ; pöryoy cup stück 
vom körper. — Cf. osztj.-szam. piirg. 

13* 
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poros ; praasf (C.) sövény | máhne. — tau-poros (pferd-máhne) 
pferdemáhne. •— ÉO. poréi; AS. móres. — Cf. zürj. huris. 

pös kesztyű j handschuh, fausthandschuh. — pösay, pöséy 
kesztyűs j mit einem handschuh versehen; pöséy két mit einem 
handschuhe versehene bánd. — posta, pöste ohne handschuh. — 
EO. pös. Cf. votj. pöé. 

pös (C.) darázs j wespe. 
pös : vid. pás. 
posay : vid. pás. 
pösyem cseppegni; fölolvadni j tröpfeln (intr.); tauen (vom 

wetter): türum posyet es taut. — pös/ém, pösém csepp ( tropfen. — 
posémdem (f. pösémttem) cseppegtetni, önteni ( tröpfeln (tr.), ver-
giessen. pöséyedem (f. pöséyettem) inch. anfangen zu tröpfeln, 
fliessen (intr.): tűrém (türum) pöséyett es fángt an zu (tröpfeln) 
tauen. - - pöséyettem (caus.) csepegtetni, locsolni j tröpfeln (tr.), 
vergiessen, bespritzen. — EO. pösém; pösémtlem. 

pöséy : vid. pás. 
pösép{?) KK.: vid. pöst: Karé-pöspat ürdat vos: vid. karé. 
pöst • pást (C.) mellékága egy folyónak J seitenarm eines 

flusses (npOTOKa); krummer flussarm. — Post-oy-pügot n. pr. 
«Elussarm-Mündung-Dorf», (ostjakischer name des Troizkischen 
Dorfes, im Béres, kr., in dessen náhe sich ein berühmtes im walde 
verstecktes götzenbild befinden soll, das als ein grosses heiligtum 
von allén ureinwohnern des nordens von Westsibirien betrachtet 
wird). EO. posél, posl; SO. pasai. 

pöstem I. (C.): vid. pas. 
pozém, potjém, posém dér, köd(?) | reif, nebel(?). — pozey, 

pogéy, poséy bereift, mit reif bedeckt: posmet pidem pozéy tör jim 
suyeda pldot er fiel auf den mit reif bedeckten (vom nebel um-
hüllten ?) bereiften see. — EO. pösém reif, tropfen (posém, pogém 
durch und durch nass). - Cf. zürj. pu&; pnzjös adj. 

poja K.: vid. pa$a. 
pogem, pocem : vid. pa$em. 
po$ém, po$éy : vid. pozém. 
poéem: vid. patfem. 
pocka hordó j fass, tonne ( = őo'iKa). 
pos nyílt, üres, szabad | offen, leér, frei; pos kattem frei, offen 

haltén, -pospanem frei, offen machen, aufmachen rjatóítpos panem 
die tür aufmachen. — pos tüjem frei, offen haltén. •— Cf. alt. pos 
leér, frei. 

pot, pud, pitt pud | pud ( = ny^t) . — podbp, jjudóp von^— 
pud: káva vét pudöp (II . 12.) ein hammer von fünf pud. — EO. 
pot, put. 

pot vastag jégkéreg a havon j dicke eiskruste auf dem schnee 
(HacTi>); cf. kardém. 
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pot halászsövény | stromwehr (3anopi>) beim fischfang. — 
:ÉO. pol, pot. 

pötedem, potetem (f. potettem) locsolni | spritzen (cf. pa-
déttem). 

pötedem (iter.): vid. pötem. 
potilattem odaragadni | ich blieb haften, pass. potilattajem 

an mir blieb haften. — potiloyindem haften bleiben (pass. potilo-
yindajem). 

pötem, pödem (f. pöttem) megfagyni j kait werden, frieren ; 
pötajem (f. pöttdjem) pass. id. — pötem fagyott J gefroren, eisig. — 
pötedem (iter.). — pötmem (mom.), pötmdjem (pass. C.) gefrieren. 
pötta nicht zufrierend: pöget pöttai Emder Emder mit nicht zu-
frierenden gestaden ; pötta-jinkép (-jinkpe) mit nicht zufrierendem 
wasser: pötta-jinkép jenién sarat (II : 142.) heiliges meer mit nicht 
zufrierendem wasser. — pöttem (C.) fagyasztani | erkálten, gefrie
ren machen. — AS. pütöjem ; ÉO. pötlem, pötlajem (pass.); pötém 
gefroren; pötémalem gefrieren. 

pótén, pottéy (adj.) rothadt | fául, vermodert. 
potérdem : vin. poderdem, padartem. 
pötmem; pötmdjem (C.): vid. pötem. 
pöttem: vid. pötem. 
pot Dem., pat, pak (C.) szar | kot, dreck. — pot-yos Dem. 

(kot-harn) excremente, schmutz; man pot-yosa juvem (II : 4.) ich 
habé mich mit kot und harn besudelt, ich bin schmutzig gewor-
den. — ÉO. poé. 

pot (AK.), KK. pöt, pök (pl. pöget) ; pöi (pl. pöjet) szél, part 
rand, ufer (weltgegend); türum tdbet tabet pöt (11: 90.) die siebenmal 
sieben weltgegenden; aret yoi pöje navret (II: 200.) die zahlreichen 
mánner sprangen an's ufer. —potpe (AK.), KK. pötpe (adj.) széllel, 
parttal bíró | mit einem rande, ufer. — ÉO. poé. 

pou I. (C.) fenyőtoboz j tannenzapfen, frucht des nadelholzes; 
cf. pagh. 

pövdem KK.: vid. pövem. 
pövel törzsök (?) | rumpf(?): jidép nöga, pövel nöga tevéden 

(II: 158.) esset frisches fleisch, rumpf(?) fleisch; sogot nögemen(at), 
pövel nögemen(at) yottat, kéntcemen (II: 66.) so lange unsere waden 
muskeln, unsere rumpf (?) muskeln vorhalten (eig. nicht verbraucht 
sein werden), werden wir suchen. 

pövem (K.), KK. pövem; püem (C.) fújni, fölfúvódni | blasen* 
sich aufbláhen. — pövdem, pévdem K., KK. pövdem fúni, fölfúni j 
blasen, aufbláhen. —- pövimem (f. pövimedem) K. mom. - - pövi-
mldem (fr.). — SO. pögem. — Cf. osztj.-szam. puap. 

pradem Dem. (időt) tölteni, kiszálni (?) | verbringen (die zeit), 
sich herumtreiben (?). — üt pradem Dem. (II : li'.) die nacht ver
bringen. — ÉO. paralalem sich herumtreiben, herumirren. 
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pravettem Dem. javítni | verbessern, sich erholen, besser 
werden ( = HcnpaBMTt[ca]). — pravettidem Dem. (II: 4.) fr. 

primittem elfogadni | empfangen, annehmen (— npiiHHTí.); 
eveja primittem als tocbter annebmen. 

provodittem (II : 140.) kisérni | begleiten ( = npoBO^HTi.). — 
provoíajem (f. provoiaitem) id. ( = npoBoacaTb). 

pü, püv 1. kelés, daganat | geschwulst; 2. tű foka | nadel-
öhr. — püvda ohne geschwulst, ohne öhr; püvda jindep nadel 
ohne öhr. EO. pü, puv geschwulst. 

pud: vid. pot. 
püden, püdén csalán, kender | brennessel (urtica dioica); 

banf. — yanda-püden (ostjakisch-nessel, hanf) brennessel, welche 
zur bereitung des garnes dient. — AS. pblen ; FS. pölen ; EO. pölén. 

pudéy (AK., I.), piidéy : vid. put. 
pudbp : vid. pot. 
püdop, pedop, podép a nyírhéjdoboz tetejének abroncsszegé

lye j reif aus weiden oder vogelbeerbaumzweigen, der die öfí'nung 
der birkenrindekörbe vor dem einfallen schützt; püdop-ida gleich 
einem reifen. —• püdopép ; poet. pütpéy, pötpéy (adj.). — püdopép-
orjép mit einem reife in der öffrmng. EO. pülép heustöpsel, wo-
mit der rauchfang der winterjurten zugestopft wird; auch spund. 

pud'em L, puiem (f. putt'em) K. emelni (vlmi nehezet), bírni 
heben (gew. was schweres); im standé sein, können. — EO. puslem 
können. 

püem I. (C): vid. pövem. — pümem (mom.). 
Pügol-iga n. pr. (name eines geistes, der 8 werst strom-

abwárts v. d. Bogdanow'schen jurten [KI. Kond. wol.] hausen soll). 
pügot (I.,K.), Dem, pögot falu | dorf. - pügot-yort falu utczája 

dorfstrasse. — vügot-ndrt falu hídja | dorfbrücke. — pügot-tét teli 
falu j (dorf-voll) die ganze bevölkerung des dorfes. — píi'/téy, pöytéij 
falubeli | dorf-, zum dorfegehörig: ádét-püytéy : vid. adét.- Püytéy 
jágam n. pr. (Dorf-Haide (name mehrerer haiden in der KI. Kond. 
wol.; ^epeBeHCKiii 6oprL). Püytéy jega n. pr. (Dorf-Flüsschen ; 
name mehrerer flüsse in dem tobolskischen kreise; ^epeBeHCKaa 
prfeTma). - SO. pügol; EO. püyol, pöyol; KV. paul. 

puyreru hóvihar, förgeteg schneegestöber, schneesturm. — 
puyryindem, pnyruyindem gomolygani (füstről), omlani (hóról) 
wallen (vom rauche); sich in die luft erheben (vom schnee wáh-
rend eines schneegestöber). — EO. puyrem; paryatlem bestáu-
ben. Cf. tat. ^s^b.*^ (porogon) schneesturm (uypra, öypaHi.). 

püytéy (adj.): vid. pügot. 
pui(L, AK., Dem.), KK.püi far, mög; segg; hátsó rész: törzsök

vég ; der hintere teil eines körpers oder gegenstandes, alsó: der 
bintere (podex); hinterteil oder lehne eines schlittens (vid. peca) ; 
das untere ende eines baumstammes oder balkens (cf. pöréy),. 
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eines zahnes u. s. w. — ögot-pui: vid. ögot-pica. — pui-tögot fark-
toll | (hinteres-feder) schwanzfeder (beim vogel), vogelschwanz. — 
púit? (pujiy) AK., püiy (püjiy) KK. farbeli | zu dem hinterteile 
eines körpers oder gegenstandes gehörig: puiy cup stück eines 
körpers mit dem hinteren. — pűip, püipe (AK.), KK. piiip, püipe 
(adj.) faros | mit einem hinteren: kéne-püip KK. (II : 200.) mit 
einem leichten hintem (von haasen); jinket-púipe (II : 44.) mit 
einem wásserigen hintem, (epitheton eines bootes); méget-püipe 
(II : 52.) und mégéy-püipe (II : 86.) adj. mit einem irdenen hintem 
(vom leichname), d. h. mit einem zu staub (erde) gewordenen 
leibe. puisseg I. (C.) farcsokszíj j schwanzriemen. - EO. pui. — 
Cf. jur.-szam. pui. 

pujiy (L, AK.), KK. püjiy (adj.): vid. pui. 
puklay ; pukley (C.) köldök | nabel. — puklay vér nabelblut. — 

pukél(?) id. EO. fűkén. — Cf. zürj. bugll erhabenheit, knospe. 
pui (C.): vid. puí. 
pulti'/, pula%-vöje : vid. polo%. 
pulemem: vid. pui. 
pui, pui darab, falat | stück, bissen; pui' ke ina in stücke. — 

puletem, prul'elem (II : 38.) mit dem schnabel, mit der schnauze 
fassen, schnaj)pen, in den mund nehmen. — pulemem, (mom.) C. 
verschlucken. EO. pui; pulemilem schmecken, kosten. 

püm ín, fűszál; széna j gras, grashalm; heu. — püm-ter fű-
szár | (gras-wurzel) grashalm. — püm-verda tilis (C.) n. pr. (heu-
machen-monat: heuernte monat, der 5. monat). —pümay,püméy 
füves j aus gras, grasreich ; aus heu. ÉO. pum ; SO. pöm. 

pümem: vid. püem. 
pun varsa [ fischreuse (aus weidenzweigen). — EO. pun, pon: 

— Cf. jur. poya. 
pün (Dem., AK.), I., KK. pun szőr (a testen), gyapjú haar am 

körper (auf dem haupte : übet) tierhaar, wolle. — rau-pün (C.) pe
hely ! (weich-haar) flaumfeder. — tus-pun: vid. tus. — pün-tás 
subanemű | (tierhaar-waare) pelzwaare. - pünay, pwnéy (Dem., L, 
AK.), KK. püney szőrös, gyapjas | haarig, wollig, zottig. — pünéy 
még zottige erde (epitheton die erde, in welchem die áhnlichkeit 
zwischen der bewaldeten erdoberfláche und einem behaarten fellé 
angedeutet wird; volles epitheton: sogoy még, pünéy még die háu-
tige, behaarte erde). — pünay nir (C.) haarige stiefeln (KMCH). — 
pünép, pünpe (I., AK.), KK. -pimep, -pünpe (adj.) mit tierhaaren, 
feli: ei-pünép (L, AK.), KK. pünép adj. mit einem (gleichen) haare, 
von gleichfarbigen feli; sorniy-pünép (AK.), KK. -pünép (II : 104.) 
goldhaarig. EO. pun, EO. punéy ; piniéy-taé. 

pun^edem: vid. punjem. 
punjevn (f. pantccm) (AK., l.),KK.pün;jenb (f. püntcem) nyitni j 

öffnen. — puntfedem (iter.). — punjesem (augm.). •— punfidem (f. 



2 0 0 PATKANOV SZ. 

pimffittem) (frequ.). punjumdem (dim.) fölszakítani j mit gewalt 
aufmachen, aufreissen. — EO. pun^lem, punélem, pmlem; pun-
jaslem sich eröfmen. 

puntca-néy, tauta-ney, puntca-néy (II: 18.): yid. tán. 
punttem (C.) sodorni (czérnát) | zwirnen. EO. ponllalem. --

Cf. osztj.-szam. pannau. 
puyat (C), K.puyét oldal | seite. — -puijada (C.); K. -puyéda 

(lat.) postp. -hoz, mellé j zu, nebenhin; jüytot %onpuyéda (II: 108.) 
er kam zumkönige; (man) puydemajüytöt er kamzu mir; néypuy-
tesena jitem (II : 32.) zu euch (beiden) komme ich; muy puydeva 
oá. puydeva zu uns; min-pa vaytemen puydemena, (II : 174.) auch 
wir wollen sie zu uns rufen; tuv eva puydeda yotumdet tatna 
(II : 168.) der (oder die) welcher (welche) sich diese jungfrau er-
worben hat (habén). - puyadivet (C), K. puyédivet (abl.) postp. 
mellől J nebenher; hat poy puyédivet menőt (II: 66.) ergingmitden 
beiden burschen fórt. — puyatna (C), K. puyétna (loc.) postp. mel
lett | neben ; tu puydetna neben ihm ; jiypogot puydena neben sei-
nem brúder. - piiydap (puydep, puydépj, puydape (adj.) oldalú j 
mit einer-seite : saitey-puydape (-puydep) (II : 88.) mit bereiften 
seiten. — EO. püygél, puygél; SO. poyal; poyala; poyaleuy, 
poyali; poyalna. 

puydap, puydape, pupdép : vid. puyat. 
puydesem: vid. pöyem. 
puyét: vid. puyat. 
puymem, puymesem : vid. pöyem. 
püp, puup pap | priester (== nont). — EO. pop, yüp. 
püpi, pwpé bálványszellem, medve | überhaupt ein göttliches 

wesen: götze, bár (so wird unter anderem ein berühmter götze in 
den Nachratschin'schen jurten iKond. wol.l genannt). ÉO. 
pubé bár. 

púra lábikra | wade; gewöhnlich in hur-pura: vid. hur. — 
Cf. osztj.-szam. puró§. 

jmrai, püres I. (C.): vid. pürés. 
pürém lépés { schritt. — purémem, purumem, purmem lépni, 

taposni | schreiten, gehen, stampfen, zertreten. — purememem 
(mom.); juy purémemet sagat (II: 122.) als er ins haus hineintrat. -
purémidem, purmidem (fr.). — purémtajem, purént'djem (pass.) szét
taposni mit dem fusse zerstampft, zertreten werden. EO. pürém ; 
pürémlem, pürénlem. 

puréy (11:84, 102.) (adj.) makacs | tückisch(?); vid. nuréy. — 
Cf. tat. .»»j (mong. buru) schuld, verbrechen. 

pürés disznó | schwein; ái-püres (jung-schwein) malacz | 
ferkel. —püras, püres (C). — EO. pörés, pűrés; SO. pöres. —- Cf. 
zürj. poré ; jurák pares, pöres. 

purmem, purmidem, purumem : vid. pürém. 
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pus Dem. deszka, padló | brett, dielenbohle, holzstangen, 
worauf man die dielenbohlen legt. — puséy brettern ; pusén yat-yar 
bretterner fussboden (epitheton ornans des fussbodens). 

pus hegyes, hegyes nyíl | mit einer spitze, spitz; pfeil mit 
einer spitze (im gegensatz zu lep) ,• pus-teipe mit einer spitze, 
scharfspitzig: Pus-teipe narep tony (II : 24.) n. pr. (held mit einem 
scharfspitzigen sábel; epitheton eines ostjakenheldens aus der 
Emderstadt). — Cf. alt. pos pfeil. 

pusa (C.); pussa bozasör, ostjakisches bier, das aus gersten-
und roggenmehl mit zusatz von hopfen- oder atragene-blüten ge-
wonnen und bei opferfesten (poré) gebraucht wird (vid. I : 108.).— 
KV. possa. — Cf. tat. busa. 

pusedem: vid. pusem. 
pusem fejni; (ruhát) mosni | melken; (kleider) waschen. 

pusedem (iter.). puséndem (f. pusénttem) (dim.) (wásche, kleider) 
waschen. — EO. poslem, puslem ; SO. possem. 

puséij (adj.): vid. pus. 
püsrem (f. puserda.m) csípni | kneifen. — EO. püserlem pres-

sen, kneten. — paéertlem drücken. 
pussa: vid. püsa. 
pus (C.): szita, rosta j sieb. — pusnadem (C.) szitálni, ros

tálni I sieben. Cf. zürj. poé; votj. puz. 
put: vid. pot. 
put (I., AK.), KK. püt üst, fazék | késsel, grapen ; put jecöt: 

vid. jeŐem. - put madem (késsel kochen) einen késsel (voll brühe) 
kochen. put verem (késsel machen) id. — púdén, p'údéy késsel. 

putar (KK.) (poet.) felhő J wolke; jem putdr türuma toyta 
fődet (II : 202.) eine schöne (wasser-)wolke erhoben sie da zum 
himmel. 

pütpéy, pütpéu-o'tjép (adj.): püdop. 
püt, pütt' (KK.) faggyú | talg, fett, hauptsáchlich dasjenige, 

welches sich unter der haut lágert. — yor-pui (-put) rentier(bock)-
talg. — püíen, pütüij aus (mit) fett, talg; yör*pül!ey (II: 92.) aus 
(mit) rentiertalg. — SO. poU. 

pidem : vid. pud'em. 
pliíey KK. (adj.) : vid. piii. 
püt't', pütíiy : vid. püt 
püv : vid. pü. 

PATKANOV SZERAFIM. 



Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kétbetűs magán
hangzói. 

ii. 
e a mai é helyén. 

2. A t ő' t ö b b i t a g j á b a n . 

egher. egy tyzta es nynczen azokba, kyk az főiden yarnak mynt 
vakondagh . . . egher, sáska. JordC. 95i2. — Somogy m., Szathmár m. 
egér. — Győr m. egér. — Horpács: egher. 

eegyeb, egyéb, kyre ha eegyeb byzonsa^ot nem találnánk. ÉrdyC. 
225ie. — eegyeb testes teremteth allatok kőzőt. ÉrdyC. 226r?. 3139. 40ÜS5 
II. 472i5 stb., mindig így. Eltérő esetet a második e-re vonatkozólag 
egyet sem találtam. — az zelőt eegyebeknek aggyá. JordC. 599is. — 
eegyeb felee sok beteghők (egyébféle). JordC. 403a stb. — BécsiC. cgyeb. 
— MünchC. egyéb. - Helt. Kr, egyéb. — Vár. Disp. egyéb. — Sylv. ÚT. 
egyéb. 

elég, eeleq. kyre ha eegyeb byzonsagot nem találnánk, eelegh vona.. . 
ÉrdyC. §25«. — eelegh teetel. ÉrdyC. 221s», 318M. II. 64S8 stb. (eeleegh 
ÉrdyC. 924. 90is. 11.44226 stb.) elég az tanoytwannak. JordC. 38327. — 
enny sok népet meg eelegheyczwnk. JordC. 403so. 47926. 609so stb. — 
BécsiC. élegeduén. — MünchC, elég.— Sylv. UT. elejg, eleghedínek.— 
Helt. Kr. 'ele_g. — Ozor. Christ. elegh. NySz. (116 : 35). 

emlekőzyh. nem emlekőztők ee róla. ÉrdyC. 4426. II . 430is. 430so. —• 
ky az zegeen hallottakról emleközetlen eel. ErdyC. II. 3ö4ss. 306s» stb., 
mindig így. — nekyk emlekőzeenek az templomról. JordC. 602i7. — 
ezenképpen emlekőzől meg h\v róla? JordC. SOOM. ----- BécsiC. emWce'zok. 
— MünchC. emlékeztéé, — Helt. Kr. emlékezetbe marad. 

enyezt. zelenczeben meene el enyezween. ErdyC. 141*i. — ez bezeed 
el vala enyeztethween ew tewlök. ÉrdyC. 203*. II. 9428. 323i<> stb. — el 
enyezty három véka lyzthben. .JordC. 576s. — nynczen oly el enyezet. 
JordC. 549s. 61830. 775i2 stb. Evvel a következetesen megtartott írás
móddal ellentétben áll Sylv. UT. I. 124. eniszek írásmódja; de előfordul 
nála enészt is. 

Erdei, kyk erdei felee meennek. ErdyC. II. 94™. — Helt. Króni
kájában mindig Erdel-nek írja. 
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Eersebeth, Ersebeth. Zent eersebeth bel telween zen leeleknek ma-
lazttyawal. ErdyC. II. 65is. — zent eersebethnek azt meg nem yzeenee. 
ErdyC. II . 67s?. 46()ao. 476i stb. — te feleseeghed eersebeth ffyat zyl. 
JordC. 516i9. — neky vala neve Ersebeth. JordC. 515is. 5199. 5205 stb.—• 
Helt. Kr. Ersebet, 

hoher. eerette yeweenek az pokolbely hóhérok. ErdyC. 134s. — 
ottan el ragadaak az gonoz hoherek. ErdyC. 134si. — es el kyldween az 
hohert paranchola . . . ErdyC. II . 287i9. — Az hoher azért mykoron 
haromzor vagot volna hozyaa . - . ErdyC. II. 4982. I. 332ie stbv — az 
byro aggyon teghedet az hohernek. JordC. 367Ö. 473I? (hooheer ErdyC. 
332s3, hoheer I I . 294u). — Helt. Kr. hoher. — Pesti Nom. hohar NySz. 
— Csallóköz: hóhér, Veszprém m. hóhér. MTsz. I. 877. 

ysmer, ysmeret. Nyolch rend bely ysmeretöket. ErdyC. 38ss. — 
lelky 'ysmeret. ÉrdyC. 39is. 42* II . 452is. 46828 stb. (ysmeer ErdyC. 39s. 
167»). — tynektek adatot meg ysmernőtek. JordC. 393is. — mert ysme-
ryk h\vneky zawat. JordC. 66120. 709iu stb. •— BécsiC. esmér. — MünchC. 
esmérte. — Sylv. UT. esmér, esmértelek. - Vár. Disp. ismer. — Helt. Kr. 
ismer. —Debreczen: ösmér. Nyr 9 :161 . — Székelyföld: esmér. MTsz. I. 
957. (49 : 2). 

kereztyen. kyket felette yo kerezttyen embernek hallany. ErdyC. 
134s*. — vaía ky kereztyen embernek bozzwt tenne . . . ErdyC. 279s6.— 
ez leannak ew elmeeyeet az kerezttyen hyttről ky el vonhatnaa. ErdyC. 
32424 stb., mindig így írva a Jordánszky-kódex ben is. 

keives. kewen halaczkank. JordC. 40322 stb.. mindig így írva az 
Erdy-kódexben is. — BécsiC. k£ues. — MünchC. khies. — Helt. Kr. 
keues. — Horpács: keres. — Bépce vid. kevés. Szlavónia, Palócz-
ság: kevés. 

kower. hozyatok köwer thwlkot. JordC. 582s2. — az the atyád kőwer 
thwlkot vágatott meg. JordC. 583to stb., mindig így. — MünchC. kover. 
— Helt. Kr. keuqr. — Horpács: kövér. — Dunántúl: kiiér. — Baranya m. 
hiiher. • 

lewel. lewel myat. ErdyC. 44n. — myndden zawaat lewelben yryaak. 
ErdyC. II. 272s2. — nem akaram lewelnek es teentanak atala. JordC. 
875i7. 877s stb. — Helt. Kr. levél. — Vár. Disp. levél. — Horpács: levél. 

metél. Ábrahám az kernywl meteleesnek myattaygazwltateek megh. 
ÉrdyC. 281i», 21. 282M. — ynayt kyvve metoltetee. ÉrdyC. 443i9 stb. — 
kernywl meteltesseek elezer mynden fyrffyw. JordC. 35u. — metelny 
drága kőwekb(51. JordC. 77D. — adaa hwneky kernywl meteleesnek tör-
wenyeth. JordC. 727? stb. 

nehéz, el merwleenek mykeent az nebez oon az hatalmas vyzben. 
JordC. 4127. — ha nehéz dolog tőrtenneek. JordC. 199i9. 426»i. 8O625 
stb.— semy mwka nehéz nem leezen. ErdyC. 139s4. — be menety kedeegh 
nagy eröss nehéz. ErdyC. II. 38623 stb. — MünchC. nehéz. — Sylv. UT. 
nehéz. — Helt. Kr. nehéz. — Egri nyelvjárás: nehéz. — Bépce vid. nehéz. 
— - Horpács: nehéz. 

osweny. vyg enghemet wr isten az fce zent páran cholatydnak ós-
wenyre. ÉrdyC. 5429. - Ewtöd osweny . . . ÉrdyC. 54s*. — ygyekőzeth-
nek őswenye. ÉrdyC. II . 6223 (osweeny. ÉrdyC. 54-23 stb.). A Jordánszky-
kódexben is így. — BécsiC. ősiven. — MünchC. osuen. — Szafchmár m. 
ösvembe. — Háromszék: ösven. 
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peeehet (sigillum). ez azért az zent kereztseegnek kyraly peecheti, 
kyraly byllőghe. ÉrdyC. 112e. — peeczetel. ÉrdyC. 28687. I I . 442«. 492s7. 
442i* stb. — Meg eresseyteek a koporsót, meg peeczetelwen a" kőwet. 
JordC. 450i. 893io. — be rekeztee es be peeczethlee. JordC. 923u. 928so 
stb. — Helt. Kr. pecsét. — Vár. Disp. pecsét. — Sylv. UT. peczét. — 
Horpács: pecsét. Mindig így van írva a két kódexben. 

zeker. Meny el, eggyeswly az zekerhöz. JordC. 735s. — Helt. Kr. 
zeker. — Göcsej: szekér. — Palóczság: szekér. 

tetem, zereztete azért Justinianus chazaar zeep emleközetöth elef-
fant tetemből. ÉrdyC. 463se. — Beleffanth tetemből szerzet edeenyek. 
JordC. 91829. A második e-nek minden valószínűség szerint hosszú nyilt 
r-nek kellett hangzania e korban, mire bizonyságul szolgálhatnak a kö
vetkező példák: Ez é tetem nyiluan az én tetememből való. Helt. Bibi.-
A meg holtak rakás tetémi között marad. Mel. Jób. 53. — szent tetemei 
illessed az asztalt. Helt. Mes. — yllatozyk elefanth teteem chynalth ha
zakba. KeszthC. (NySz.) 

veréb, az elewen verebetb marcza az megh áldozót verébnek veere-
ben. JordC. 98». 

vezér, vakoknak vezerlöy. JordC. 42725. 4-0128. 42üie. — ty wratok 
ystentek lezen ty vezérlőtök. JordC. 2OO27. 708IT stb., mindig így az 
Erdy-kódexben is. — BécsiC. vezér. — MünchC. vezerle. — Helt. Kr. 
vezér. — Horpács: vezér. 

vytez. byzwan en alattam vytezeket. JordC. 375i2. 543u. 7797 stb. 
hogy ew ez vylaghy wrnak nem vytezködneek. ÉrdyC. II. 454i9. -— vy-
tezködnek vala. ÉrdyC. II. 45327. — vytezködew anyazent egyház. ÉrdyC. 
II . 464-22 stb. — BécsiC. vitéz. — MünchC. vitéz.'— Sylv. UT. vitéz. — 
Helt. Kr. vitéz. — Horpács: vitéz. 

Az ezen két főcsoportban felsorolt példákból világosan kitűnik, hogy 
a kódex-író valami különbséget akart tenni az e-féle hangok jelölésében 
az által, hogy az egyik csoportbeli szavakat rendszerint kettős eg-vel, a 
másik csoportbelieket pedig egyszerű g-vel írta. Hogy pedig ez a meg
különböztetés nem az illető magánhangzók időmértékére vonatkozik, 
vagyis hogy kettős ee-vel nem csupán hosszú, egyszerű g-vel nem csupán 
rövid hangzót jelöl, azt már említettük fentebb is, de most tisztán lát
hatjuk ebből az összeállításból. Mert az itt felsorolt példák ma mind 
IIOFSZÚ magánhangzóval vannak használatban; az pedig egyáltalában 
nem valószínű, hogy a második csoport összes szavai röviden hangzottak 
volna a régibb nyelvben. Nem valószínű először azért, mert nyelvünk
ben a magánhangzók soha sem nyúlnak meg ok nélkül. Ha elfogadjuk is, 
hogy a kéz, fél, ég stb. szavak eredetileg röviden hangzottak (*kez, *fel, 
+eg) s csak később a hangsúly hatása alatt lett a magánhangzó hosszúvá 
(a mi megtörténhetett volna, bár nem sok biztos példánk van rá), mégis 
megakadunk az ilyenféle kéttagú szavak magyarázatánál: kevés, nehéz stb.; 
mert azt nem hihetjük el semmi esetre sem, hogy a hangsúlytalan má
sodik szótagban ilyenféle nyújtás történt volna, s hogy nominativusuk 
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azelőtt nehéz, kevés, kövér stb. lett volna. Nem valószínű továbbá azért 
sem, mert az ilyen szavakról: kéz, fél, tél, jég stb. nem szabad feltennünk, 
hogy eredetileg röviden hangzottak, mikor a rokon nyelvekben is hosszú 
magánhangzó felel meg nekik: kéz oo vog. kát, osztj. ket, lapp. kiét; •— 
fél co vog. pdl, osztj. pelek, cser. pele; — tü co vog. ío£;— jég oo 
vog. jft^/c. 

S ha elfogadnók is az eddig uralkodó nézetet, hogy a kettős ee a 
magánhangzó hosszúságát jelöli, érthetetlen, miért hanyagolta vagy 
tévesztette volna el az író vagy a másoló a második csoportbeli szavak
ban oly következetesen az időmértékbeli jelölést; érthetetlen különösen 
akkor, ha meggondoljuk, hogy következetesebben hanyagolta el, mint a 
hogy a hosszúságot jelölte, a mi kitűnik a kettős ee-vel és az egyszerű 
c-vel való jelölés arányaiból, s ezekből a tévedésekből viszont csak az 
következik, hogy bizony itt finomabb árnyalatot akart a kódex-író meg
különböztetni, mely nehezebben vehető észre s így könnyebben kerülte 
el a figyelmét. 

Az eddigi kutatóknak épen az volt a főhibájuk, hogy nem vették 
figyelembe a jelölésbeli különbséget a két csoport között. Csupán a 
kettős betűvel irott szavakból indultak ki, s mivel ezek közül igen sok 
épen összevágott a mai hosszú vocalissal, s mivel továbbá az így jelölt 
szóknak egynéhányában csakugyan sikerült kimutni, hogy eredetileg 
hosszú vocalissal kellett hangzaniuk, a tételt alkalmazták a többi meg
fejthetetlen adatra is. 

Semmikópen sem fogadható el tehát a két kódex hangzóiról eddig 
uralkodó nézet, hanem tényleg arra kell gondolnunk, a miből a példák 
felsorolása alkalmával kiindultunk, hogy a hosszúságnál finomabb árnya
latot akar megkülönböztetni a kódex-író, s hogy ez az árnyalat nem 
lehet más, mint az é-féle hangzók zártsága vagy nyíltsága, a melynek 
jelölése bizony, különösen ha a magánhangzó rövid, könnyebben téveszt
hető el, mint a hosszúság-jelölés. S a mint pontosabb jelölésű nyelv
emlékeink és mostani nyelvjárásaink adatainak figyelembe vételéből 
kitűnik, az első csoport vagyis az ee-ve\ való írás jelöli a hosszú zárt é 
hangot, az egyszerű #-vel való írás pedig a nyelvjárásaink némelyikében 
ma is megtalálható hosszú nyilt é hangzót. Ezen állításom igazságát a 
felsorolt bizonyítékok után felesleges talán bővebben igazolni, vagy 
részletesebben kutatni, vájjon csakugyan zárt, illetőleg nyilt ha.ngzó-e 
az eredeti a felsorolt szavakban. Legyen szabad azonban mégis legalább 
futólag MüNKÁcsi-nak ide vonatkozó kutatásait érintenem (NyK. 25 : 168. 
257), ki a vogul és az osztják nyelv tekintetbevételével kimutatta, hogy 
«a magyar tőszótagbeli tf-nek eredeti kétfélesóge világosan visszatükrözik 
a legközelebbi rokon nyelvekben is, melyek azt tanúsítják, hogy az é 
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azon esetekben, melyekben történeti fejlődését tisztán láthatjuk, kezdet
től fogva nyilt hang (a), s hogy hasonlóképen az é is zárt, sőt részben 
valószínűleg zártabb (azaz i) volt mindenkor*. Az é eredeti zártsága 
kimutatható ezekben: 

fél **> vog. pil-, pél-, pil!- | osztj. pel-, ped-, 
fészek ~ vog. piti, pé( | osztj. pit, pét, 
lélek ~ vog. HU, léié, léi | osztj. lil, üt, 
mély ~ vog. mii, me7, mtf | osztj. met, 
négy ~-> vog. ?í?7,a, ríe/a, jíifö | osztj. ríe/, nela, 
éj «*o vog. iü, jé, jl | osztj. j i í , 
,s'£é7 (margó) «•»• vog. ifi , s«7 | osztj. g«| stb. 

Eredetibb nyilt <; hangzót mutatnak : 
én «NJ vog. ám, am, 
fái (felet) ~ vog. pal, poq.l, pal | osztj. pelei,', 
jég «"*» vog. jayk, joayk, lay | osztj. ^ # , 
/íá^ «>J vog. &«í, &o#í, /raí [ osztj. /cáíZ, két, 
tél ~ vog. fa£, íllt , íéZ | osztj. ía-Z, tede stb. 

A hosszú zárt és nyilt e hangzónak ezt a tőbeli eredeti különbségét 
megtaláljuk a névszóképzőkben ós a nóvragokban is, de már korántsem 
oly következetességgel jelölve, mint a szótövekben. Sőt azt veszszük 
észre, hogy az író a kódex egyes részeiben mintha megfeledkezett volna 
a kettős ee jelölésről, különösen a -ség, -vén képzőben ós az -ért ragban, 
úgyhogy több lapon keresztül következetesen e-vel írta, majd mikor a 
tévedését észrevette, ismét kettős ee-vel kezdte írni. Magából a kétféle e 
hangzónak ee-vel és e-vel jelöléséből következett, hogy a hibát nem lehe
tett egykönnyen helyrehozni, legalább nem oly könnyen, mint a Becsl
és a Müncheni-kódexben, a hol az e fölé tett ponttal vagy tompa ékezet
tel helyre volt igazítva. I t t azonban egy e közbetoldása, különösen oly 
jellegű irás mellett, mint az Erdy-kódexé, nem igen volt lehetséges. 
De nem is veszszük észre a kódexben sehol sem, hogy az író javítani 
iparkodott volna a hibákat; a mi javítást pedig az Erdy-kódexben talá-
lálunk, itt-ott e-re változtatva a kettős ee-t, az jóval későbbi korból való, 
a mikor az illető javító valószínűleg nem tudta, mit akart a kódex író 
ee-vel jelölni. 

A mi a képzőkben és a ragokban tapasztalható jelölósbeli ingado
zást illeti, nem tartom valószínűtlennek, hogy az író itt már nem érezte 
oly élénken a hangzó szinezetót, mint a tőben vagy a szóvégi e-ben, 
különösen akkor, mikor a képzőre rag is következett. Megjegyzendő 
azonban, hogy ez a jelölósbeli gondatlanság különösen a Jordánszky-
kódexet terheli, mely különben is pontosság tekintetében sokkal mö-
göttébb áll az Erdy-kódexnek. 
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Zártabb é hangot találunk a következő képzőkben: 
-seeg, határozott többséggel az Érdy-kódexben, nagyonr ingadozva 

a .íordánszkyban, pl.: bőlccheseeg ÉrdyC. 41ie, dichösseegesÉrdyC. 447, 
gyermeksseeg 40ir,, közönseeges 44ao stb. | -ees: hytetees ÉrdyC. 4621, 
yntees ÉrdyC. 6426, fyzetees ÉrdyC. 57ss, meteleesErdyC. I8O5 stb. kevés 
kivétellel mindig így [ - ^ ( i n g a d o z ó ) : ayandeek ÉrdyC. iOh. 112i, 
maradeek JordC. 313i. 261 & stb. (BécsiC. marad-e), menedeek ÉrdyC. 
1424. JordC. 682i9, morsaleek JordC. 47822, aproleek JordC. 150u. SOlia 
(aprólék 204af>), yateek JordC. 680. 34Ö2o | -meeny: keresmeeny JordC. 
585i. 915ir. stb. ] -iveeny: yeweweeny JordC. 199i*. 25025 stb. mindig 
így | -eez:. kerteez JordC. 698i7. 

Zártabb é hangot találunk egy-két névragban is, bár szintén oly 
következetlenül jelölve, mint a képzőkben : 

-keed, az Erdy-kódexben rendesen így jelölve. Orzagon keed ÉrdyC. 
IO84, koron keed ÉrdyC. 12633, napon keed ÉrdyC. 61so. II. 466a. JordC. 
109is. 8308. 787i9, stb. (de igen sokszor -ked is: 8611. 605a. 81 lw stb.) | 
-keent: mykeent ÉrdyC. 4928. 91e stb. JordC. 313s. 853i4 stb. (mykent 
JordC. 286s. 451i«. 902i5 stb.) j -ré: zeeppee ÉrdyC. 18526, kewessee 
ÉrdyC. 8226, istene~see ErdyC. 6O22, nemessee JordC. 127ai2, mesterree 
JordC. 96aas, feyedelmee JordC. 81as, kettee JordC. 7O822 stb. | -eeg: 
addeeglan ÉrdyC. 9aB. I6821 stb., JordC. 13724. 2972. 89022 stb. (BécsiC. 
addá/), eztendeeg ErdyC. 46i. 50s7. 2067. — Nagyon ingadozó irása van 
a -kepén és az -ért ragnak, úgyhogy ezekről biztos Ítéletet mondani, épen 
úgy, mint a -vén igenév-képzőről, nem lehet, bár bizonyos, hogy zárt 
magánhangzó az eredeti bennük. 

Hosszú zárt é hangot találunk még a helyhatározó -éTagban is, pl.: 

belee ÉrdyC. 242*7, beleed ÉrdyC. 6624, elee JordC. 624e, ÉrdyC. 1% 
Stb., felee JordC.22aia, ÉrdyC. 77r, 1032o,közzee ÉrdyC. 85w. 2 3 K JordC. 
562a, kőzzeeye JordC. 8372o, mellee ÉrdyC. 52si. 218ss, meghee ÉrdyC. 99a, 

Pontosabban találjuk megjelölve az é zárt voltát az igeragozásban, 
így az elbeszélő múltban, a mely az Orth. C'rae.-ben, SYLVBSTER nyelv
tanában, a Bécsi- és a Münch.-kódexben is zárt hangzóval van jelölve, s 
I melyet az v'-ző nyelvemlékekben i vált fel. Példák : 

valeek ÉrdyC. 44s7, fwtosseek ErdyC. 54a?, zoleek JordC. 20131, 
mondeek JordC. 57a4 stb., kyjdeem JordC. 185i<-, öleem JordC. 9au, 
eseem ÉrdyC. I I . 46732, veteed ÉrdyC. 99s, teremteed 82a, kyldeed JordC. 
41i6, yteed JordC. 47«o stb., zeretee ÉrdyC. 552s, zylee ÉrdyC. 7122, yelentee 
JordC. 14a25. newezee, felelee, kezdee, ,yzee stb., zyleteek ErdyC. 61is, 
vyaskodeek ÉrdyC. II. 48236, bel teleek ÉrdyC. 63ín, adateek ÉrdyC. 6Ö7, 
meg haborodeek ÉrdyC. 103u stb., lakozeek JordC. Slaaa, yeleneek 19ar,, 
fwtameek 28a27 stb., feleleenk JordC. 85ar>, yeweenek ErdyC. 97s5, kez-
deenek ÉrdyC. 9937, yeweenek JordC. 20an, vezeteek JordC. 66a2e, gyö-
zeek JordC. 21a2s, meg őleek JordC. 62si stb. 

Hasonlóképen zártnak van jelölve a föltóteles mód t'-je (ÍSYLV. : 
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szeretník, szeretníl, szeretniük, szeretnítek stb.; Bécsi- és MünchC.: 
eltéttetnúnec, élmérőlnénec stb.), pl.: 

zolneek JordC. lööss,, volneek ÉrdyC. 137s, JordC. 746ao, kerde-
neem ÉrdyC. 11 u, hynneel ÉrdyC. II. 4962?, őlneel JordC. 14830, neezneed 
JordC. 59ais, ysmerneed JordC. 78122, vezerlenee JordC. 37is, kerdenee 
ErdyC. 6631, wralkodneek ErdyC. 6I1, mwkalkodneek JordC. l()s, vehet-
neenk ErdyC. II . 476i8, yewneenk JordC. 47ai, terneenek JordC. 31ais, 
newekődneenek JordC. 93, hyrdetneek ErdyC. 73s, meg melegöyteneek 
ErdyC. 78a8 stb. (igen sok példa). 

Zárt é hangot találunk az ikes igék felszólító módjának harmadik 
személyében, valamint a tárgyas igeragozás felszólító módjának többes 
2. és 3. személyében is. Például: 

byzyeek ErdyC. 157io. 16627, dyczeköggyeek ErdyC. 167r>, aldozyeek 
JordC. 81n, lakyeek JordCv 4621, tawozyeek JordC. 173n stb.. adasseek 
ÉrdyC. 9S»f yelentesseek ÉrdyC. 92»o stb., dycheeryeetők ÉrdyC. SU, 
erdemelyeetők ErdyC. 1133, zeresseetők ErdyC. 4923, hymezeetek JordC. 
32so, yelenczeetek JordC. 42a*, vesseetők JordC. 58IT stb., zentöllyeek 
ErdyC. 1043i, newezyeek ÉrdyC. 9434, ysmeryeek JordC. 4O30, zerezveek 
JordC. 82a stb. 

* 

Mint az eddig felsorolt számos példából láthatjuk, ezekben a 
kettős ge-vel való írás mindenütt a hosszú zárt magánhangzó helyén 
található. Az Érdy- és a Jordánszky-kódex hosszú magánhangzóiról 
eddig megjelent tanulmányokból ós megjegyzésekből azonban tudjuk azt 
is, hogy a kódex-író ee-vel jelöl igen sokszor oly vocalist is, a mely ma 
röviden hangzik. Az eddig uralkodó nézet az volt, hogy ezekben a hosszú 
magánhangzó eredetibb nyelvállapotot tüntet fel, vagyis hogy abban a 
korban, a melyben kódexeink keletkeztek, vagy legalább az illető leíró 
nyelvjárásában ezek a szavak hosszú magánhangzóval hangzottak. — 
íme a példák: 

adveenth. elssew adveenth vasaarnapnak Miseyeeben. ÉrdyC. 
2«. 158s. 

cheend. alyg cheendeződeenek meg róla. ÉrdyC. II . 9O37. — eegy 
eeyel nagy cheendesseeggel hozaak zent palnak testéét. ÉrdyC. II. 463is. 
— cheendes. ÉrdyC. 169a, 19224. 3827 stb. —- JordC. 347no. 89820 (czen-
desseeg JordC. 3777. 4252o. 74632, ÉrdyC. 35110. 364« stb.). — MünchC. 
céndesseg. 

cheeng-. Es cheengethween meg mosaak kezöketh. ÉrdyC. 451s4,38. 
- az feyedelem esmegh cheegete. ErdyC. 4522. — mykoron cheenghetöt 

volna az portarius. ÉrdyC. II . 27127. — czeenghetees. JordC. 4229. 
cheep. chak eegy cheep vére hwllata. ÉrdyC. 90is. 
cheerghetegh. es alóla nagy yo eedes izew cheerghetegh k y . . . ház

nál vala. ÉrdyC. 456s. — egy kysded cheergheteg foly el. ErdyC. II. 
386u. 
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deeak, Yala fiandriaban egy Isthwan deeak new ember. ErdyC. I I . 
12835. — eegy zeegeen eeggyegyew tanwio deeak . . . ErdyC. II. 52520 
(deák: nagy bőlch deakkaa leen ErdyC. II. 5252?). — ky ewteth dyaky 
twdomanra tanoytaa. ErdyC. 277i4. 

deereek. meg hasogathwan az zent zeretethnek deerekaat. ErdyC. 
II . 46e. — mynth az deereek yarth wt mondatyk orzaag wtaanak. 
ÉrdyC. 54u. 

-ee. nem emlekóztők ee ? ErdyC. 4-4-26. — gondollyatok ee ? ErdyC. 
5s. 67se. 129n stb. — el vezted ee ? JordC. 30ais. 29i2 stb. — MünchC. é. 
Sylv. UT. vagytok/. 

eeb. az eebekUvl eede hozattasseek. ErdyC. 2512. — az eebeknek 
hanyataa. ErdyC. 444io. 445s3. II. 3392. — az Izraelnek kedeegh fí'yay 
kőzőt meegh az eeb sem morog. JordC. 30s. 331 2R. 929IO stb. —. MünchC. 
eb, ébee. 

eegyeb. eegyeb mondása kőzót wgy mond. ErdyC. 2123. 2?4 stb. 
rendesen így. — eegyeb mwkakkal. JordC. 108aio. 259u. 423is stb. — 
egyéb. - - Veszpr. ygeb. — Bécsi C. égyeb. 

eegy. Mert eegy az halainak kapwya. ErdyC. 132. 123so stb. -— 
tyzen eeggyed napon. ErdyC. 95is. 143io stb., JordC. 16as», 32ao stb. — 
Ha penitenciat nem tartandotok eegyemben mynd el veztok. ErdyC. 
II. 47 la. — eeggyesewl, eeggyesseeg, eeggyeseyt. ErdyC. 89is. 300*. II. %. 
JordC. l ls . 488a. 76829 stb. (BécsiC. éggesőle). — te zent zyz zyleddel 
eegyetemben. ErdyC. 66u. Ii2is. JordC. 29a2*. 700is stb. (zent atyák
kal egyetembe onnan kywe yzween. ErdyC. 402n. 388s stb. JordC. 30ais. 
718so. 74027 stb.) — enghedeel te eeggyetlen eegy ffyadnak. JordC. 37as. 
<i24i stb. — eeggyk. Azért mongya bőlch eeggyk kenyweeben . . . ErdyC!. 
532. 29i7. 226s9 stb., JordC. 99as*. 62li stb. — eeggywt. vele eeggywt la
koznod. ErdyC. 63?. II. 381u stb., JordC. 20a2o. — elkőcheeben eeggye-
gyew. ErdyC. 61 s. 16221 stb. — ez eenneJian zent vgheekben. ErdyC. 82ai. 
ff. 168«8tb. 

eegyhaz, eegyhaaz. anya zent eegyhaaz. ErdyC. 5027. 6O7. II. 430i7 
stb. — ewk hordozyaak az en eegyhazamnak mynden ezközeeth. JordC. 
12188. 8427 stb. 

Eegiptom. es hozy beekakath eegiptomnak földéére. JordC. 20i2. 
234iS. 324i2. 

eekees. nemes es eekees allapattyokban. ErdyC. 28ie (rendesen eekős. 
ÉrdyC, 539. II. 262i. 189ÍO stb.) — BécsiC. ekés. 

eeledel. Jesus diehőseegeenek tekeentetyre eeledelt leélnek. ErdyC. 
23i«. 1372B. II. 510a s tb .—Megh halwan azért Jacob hogy eeledelth 
arwlnak. JordC. 82ai8. 97a*. G62i stb. 

eelefj'anth. eeleffanth tetemből. JordC. 918«». 
eeleg, eeleeg. csak fel reezent teeznek eeleeget. ErdyC. II . 384n. — 

nem vagyok eeleeg éretted esedöznőm. ErdyC. II . 44226 stb. — leegyen 
eeleeg. JordC. 1532*. eelegh énnekem ha meegh az en ffyam Joseff 
eel. JordC. 93a3i stb. — BécsiC. elég. (86 : 45). 

eenny. Ennek az igének egynéhány alakja a régibb nyelvben hosszú 
vocalissal hangzott. Ezek azonban azErdy- és a Jordánszky-kódexben épen 
úgy vannak kettős ee-vel jelölve, mint azok, a melyekről nem lehet fel
tenni, hogy ebben a korban hosszan hangzottak volna: öld megh, es esd 
megh. JordC. 74182. 74G«, — veed ffel gyegyetlen hoher az testet ky 
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tetewled zylettetöt es eed meg. ÉrdyC. II . 1317. — egy másnak aggyatok 
ty magzattokat meg eenny. JordC. 26117. 646s. 887si stb. — Mykoron 
azért eettenek vona. JordC. 28a». — the czordadnak ghedeleyth nem eet-
tem. JordC. 59aao. — sem kynyeret nem eeth, sem vyzet nem ywth. 
JordC. 75n. 619-j). chodalkoznak vala raytta hogy anne napyg nem 
eet ytt vona. ÉrdyC. 330ao. II. 15221 stb. — es nem adatok énnekem 
eennem. JordC'. 437is. — eennwnk, ('.ennetek. JordC. 13920. 96i2. — es 
eettel az fának gymelczeeben. JordC. 13r,. — Es otth eegyetek ygyatok, 
JordC. 226u. 230B stb. — azth az pap es hw ffyay es hozya tartozok 
eezyk. JordC. 8625 stb. — akar eegyeni, akar ygyam. ÉrdyC. 1228. — sem 
eeznek sem yznak towabbaa. ÉrdyC. 9i7. II . 27337. — es eeivenek ywanak 
hw raj'tta. JordC. 60a,t2 stb. — igen sok példa. — MünchC. ézi, ezik. 
(219 : 44). 

Eersebeth. zent eersebeth bel telween zent leeleknek malazttyawal. 
ÉrdyC. II. 65is.— senky zent eersebethnek azt meg nem yzeenee. ErdyC. 
II . 67J?7. — Meg hallaa azt zent eerseböth. ErdyC. II. 46O20 stb., JordC. 
51619 stb. Lásd a 25. lapon is. 

ees ( = is), annak okaert ees az wtolso napnak senky nem mehet 
vegeere. ÉrdyC. 823. 9w stb. — wgy mond zent Esayas propheta zaya 
által ees az wr isten. ÉrdyC. 5s stb. rendesen így. - nekvvnk ees bozzw-
sagot teez. JordC. 280?. 567ie. 59Ű4 stb. 

feedd. ez eegy dologéért hogy feeddy vala ewtet. ÉrdyC. II. 28921. 
MünchC. fég. 

feedel. le vonyaa feedeleet feyeeröl. ÉrdyC. 7729 zerezfőlwl feedelet 
hwneky. JordC. 63u. — feedeles zekereketh. JordC. 13121. — be nem 
feedendy. JordC. 57s. 248»s. Bécsi C. befédézee, fédéc. -- MünchC. 
fédeztetnec. 

feelho. zel vez myath háborgató homály es feelhő. JordC. 85926. 
Jf'eel. ffeel támadás. ErdyC. 9IB. 24-n. 43225 stb. — monda nagy 

ffeel zowal. ÉrdyC. 134u. — kell ffeel meeny el ew velők. JordC. 166r,. 
69225. — myndenben feellyeb magaztattya magaat. ErdyC. 44-28. 74ai. -
de lassan lassan feellyeb feellyeb neweködween . . . ErdyC. II, 205n. -
eegy honaptwl foghwa, es ffeellyeb. JordC. 126i. 150s stb. - ffeye feelyre 
teeweek yrwan hw dolgának okát. JordC. 44720. — feelwl meg yelentöt. 
ErdyC. 47s. — Evvel az írásmóddal körülbelül egyformán fordul elő a 
fel Jelölés. — MünchC. fél. 

feelaseeges. 0 feelseeges teremtő es megh valto wr isten. ÉrdyC. 
728. 13525. — feelsseeges teremtew. ErdyC. II . 310u stb. — az mennyey 
feelseeghnek twdomanyat megh ysmertte. JordC. 172s. 518i». 7319 stb. 

feergheteg. azonközben tamada nagy feergheteg es nagy essew. 
ÉrdyC. 470io, i*. 

gheeryed, gheeryedetes. elssew mondatyk isteny zeretettre való 
gheeryedetesseegnek. ÉrdyC. 93a». lOOst. — mynden gonoz gheeryede-
tesseegnek yndwlattyatwl . . . ÉrdyC. II. 17225. — gheeryedetesb. 
ÉrdyC. II. 413.8. 218i0. 3364 stb. (gheryed ÉvdyC. 182*». 324*. I I . 1888S 
stb.) — BécsiC. gérie.d. — MünchC. gériedet. — Komj. Sz. Pál. gyórjed. 
(24 : 12). 

heegy. myndden heegyeknek felette. ÉrdyC. 827. — heegyek, hal
mok es töteesök le olwadnak. ÉrdyC. 9*. 25s. II. 435i stb. — heebalnak 
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.heegyeen. JordC. 255e. — effraymnak heegyeen. JordC. 3274. 916)2 stb. — 
Okleveleinkben itt-ott hig, hyg. (135 : 26). 

heely. a' hol ew beelth valazth magának. ErdC. 212i. 4248, •— va
gyon eegy yeles pispekseeg heel . . . ÉrdyC. II . 382ss stb. {hely ÉrdyC. 
213e. 214i4. II . 9422 stb.) — felwl az fí'aath rea heelyhetee. JordC. 36asi. 
23020. 554i5 stb. — MünchC. helyen, Ml. 

heerwad. es meg heerwadot vala ew zyweben. ErdyC. II . IO622. — 
heerwadhatatlan es veeghhetetlen dychőseegh. ErdyC. II. 233ss. 206?. — 
ThewrC. hyrwad. 

heeted. Megfelelően alapszavának, a hét-nek itt is igen sokszor eg-veJ 
van írva, bár ma s nyelvemlékeink szerint a régibb nyelvben is nyilt e-vel 
hangzott. Míg azonban heet majdnem következetesen kettős ee-vel van 
írva, itt már határozottan több az e-vel irott példák szarna. (30 : 54). -
heeted meltosaag. ErdyC. 9ös9. 9426. 242* stb. — eegybe zamlalwan hee-
ten wr istenben atyaffyak. ErdyC. II . 378a. — heethwen ket tanoyth-
wanyok. ÉrdyC. II . 33t». 3922S.' 412iv. — heeted napygh. JordC. IM22. 
182io. 234i* stb — heethwen neegy ezer. JordC. 12225." 127^ stb. 

keellemetes. kyknek nem keellemetes az predicacio. ErdyC. I6O23. 
II. 44637. 38728 stb. —kyben énnekem keellemetesseegliem leend. JordC. 
7225. 8 b . 3989 stb. — BécsiC. kellemetes. (64 : 49). 

Leél. Nagyon határozatlanul van jelölve. — Ha föld fazeekba fözen-
dyk meg hwtet annak el keel törny. JordC. 86si. 268s. 344e stb. — myn-
den terhet twlaydon valiokon keellene hordoznyok. JordC. 132c, 34324. 
r— mynemew wton keedeeg keellyen yarny . . . ErdyC. 41». 128IB. II. 
4262. — isten zent ffyanak ez vylagra keelleteek yewnye. ErdyC. 323. 
144B. — kyralnak nemééből keelöt zarmazny. ErdvC. 59ia stb. —BécsiC. 
kel, kellet. — MünchC. kel. (155 : 290). 

kemeencze. es mynt egy kemeenczeből ugy zarmazyk vala az fysth 
h\v róla. JordC. 534. 9Q0r. 

keeraly. Az barom zent keeralyok nap kelettröl yeweenek. ErdyC. 
9734. 1044. — zent Dauid keeralnak mondása. ErdyC. II . 76i2 stb. Ben-
desen kyral-n&k van írva (keraly ErdyC. 242io). 

keerezt. karyaan egy arán keerezth vala. ErdyC. II. 3028. — az 
twlaydon newek azeert nem keerezt newők. ErdyC. II . 349so. — keerez-
ttyen. ÉrdyC. I6O2. I8O35 stb. — BécsiC. kerezt.-~ MünchC. kéréztel-
kednek. 

lee. vesseetők lee az agh emberseegőt. ErdyC. 131a. — egy kysded 
gyermeknek elette lee esween. ÉrdyC. 183so. 192ae stb. — lee haythwan 
hVv feyeeth. JordC. 696*. 7542. 824s stb. — BécsiC. le. (64 : 20). 

leeany. eegy ayoytatus apacchya leeany. ErdyC. 7723. 25024. — 
ganoz bolond leean kenyerwT az te zeepseegődön. ErdyC. II. 99s3. 522i4 
stb. (6 : 16). 

leehelles. mvndeneket meg ölneenek tyzes leehellesekkel. ErdyC. 
II . 32226. 

leelke, leelky. Jesus leelkezerent tellyes bqdog. ErdyC. 8922. - - tyzta 
leelköm zerent nem merők reea feleinőm. ErdyC. 77is stb. II. 422i7. 
4!92i stb. — leelky hatalmas byrak. ÉrdyC. 37*. 18233. I I . 3O621 stb. — 
BécsiC. lelkedet. — MünchC, lelketeket. (218 : 217). 

leél. nagy eremet leél mynden zent. ErdyC. 23a. 48i. 13028. — az 
ew nemzetééből senkyt nem leél vala meeltot reea. ÉrdyC. II . 82i. 500n 

14* 
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stb. — yar keresvén nywgodalmat, es hol nem leél. JordC. 391.30. — ha 
mel" ember megh leely. JordC. 39620. 416e. 889ia stb. — idvősseeg leélő 
regwlaat. ErdyC. IOISR. — zent hytnek leelöye. ErdyC. 441as stb. — 
MünohC. lék (218 ; 74). 

leencze. Aggy eennem ez veress leenczeben. JordC. 45ais (lencsében 
JordC. 45a»). 

leenny. nagy sok chodaak kezdeenek leenny. ErdyC. II . 359is. 28738. 
I. 11426 stb. — Jesus leenne newe. ErdyC. 92s. 19521. — hogy feyedelem 
leenne. JordC. 806n. 84Ö7 stb. — es hogy az leet vona mykent Damasns 
papa zool róla. ErdyC. 293s3. 3509 stb. — ty es otth leegyetek. JordC. 
2Sis. 208i2 stb. — hogy ne leegyewnk almasok. ÉrdyC. 4es. II. 406s2. — 
leegyetók, leegyenek stb. — Ezek leeznek wr ystennek aldassara. JordC. 
2554. 4906 stb. (1051 : 905). 

meell. A mai használattól eltéró'leg zártabb hangzóval jelöli. — ky 
le ees fekewt vala az veegh vaczoran ew meellyeen. ErdyC. 2644. — kezdee 
meellyeet verny. ErdyC. 445so. — kezdee meellyeet es feyeet verny. 
ErdyC. II. 11B. 60S stb. — te meellyeden yary. JordC. 1226. 65i2 {mell"een 
JordC. 9529) stb. ( 9 : 2 ) . 

vieelly (qni, quod). o meel nagy. ErdyC. 4-n.-- gondolhattyok meel 
nagy mondhatatlan eremők leezen . . . ErdyC. 1 7»T. — meel' ygheeknek 
elette. ErdyC. 1929. — meel völgy mondatyk lenny. ErdyC. 2227 stb. — 
MünohC. mél'. — BécsiC. mell. 

meenna. chak mennyey meennawal eelne. ErdyC. 404iu.-—meennyey 
meennawal eelteteed. ErdyC. II . 464B*. — newezee hwneky neweet man
nák az az meennanak. JordC. 4624. 644u. 64527 stb. 

meenny(ii'e). es lataa ystennek angyalyth ffel nieenny. JordC. 5Öas7. 
82124 stb. —-ínykoron hallanaa az sereghet el meenny. ErdyC. 203s. II. 390a*. 
29Ö28 stb. —- meen el azért yobbohat meg te eeletödet. ErdyC. 35is. II. 159* 
stb. — vydd el hwtet es meeny el. JordC. 20a6. 534io stb. — el meegyek ha 
el yewz velem. JordC. 327io. 6837 stb. — meegyen, meegyewnk, meene 
stb. — mykoron azért meenne az pwztaban.^ErdyC. ^8828. II. 325is. -
eremest ky meenneek az en madárkámból. ErdyC. II. 254s stb., JordC. 
38O2. 49926. — meennyetek azért hamar wtanna. JordC. 28620. ErdyC. 
460á6. II . 443» —mykoron azért ky meent vona. JordC. 50fti« stb., ErdyC. 
II . 25Ö28. 423i9. — mykoron haza meentenek vona. ErdyC. II. 1242, 
JordC. 512i7. 64323 stb. — myre meentel be az pogan népekhez. eTordC. 
74Ö2Ü. — az ygaz hythnek elöwe meenteere. ErdyC. 173i. II . 52526. — 
el veztendy te be meeneesedre mynd ez ydeghen nemzeteketh. JordC. 
227ia. — BécsiC. mén el. — MtinchC. ménnec, méijonc, mégec. méúnetec. 

meen, meenney. átkoztak leegyetek meennyen földön. ErdyC. I815. 
§!« stb. — az meenyek the kezeydnek mwkay. JordC. 79932. 82627 stb. — 
MimchC. mén — ménnei. 

meen (nurus). ky meenenek eleygben az vew legheennek es az 
meeny azonnak. ErdyC. 224i4. — másod meenyekzös vasárnapnak Epis-
tolaya. ErdyC. 11822. 123io. I I . 494s stb. — nynczen meenyekzey rwhad. 
JordC. 423s2. 92110. — BécsiC. ménekézeiert. — MünchC. ménekezo. 
(25 : 12). 

neegyed. Neegyed okáért. ÉrdyC. 14s2. 99s2. 47828 stb. — vala az 
ydöben keth neegywen keet eztendös. ErdyC. 4162*. II. 1652?. 459a9. — 
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az próféták neegyed napyglan gyettretteek ewketh. JordC. 9044. 89127 
stb. •— neegywen ezteiideegh. JordC. 18527. 20229. (180 : 76). 

peechet. ez azért az zent kereztseegnek kyraly peechety. ErdyC. 
112e. — peeczeteld meg fewlwl. ErdyC. 286s7. — Bwllaya kólt fyggew 
peechet alat. ErdyC. II. 49237. 442i4 stb. — meg peeczetelween a" kőwet. 
JordC. 450i. 893u. 928so, 

reea. wgy felelnek reea. ErdyC. 62is. 173ao. 246s7 stb. — mykoron 
reeayok tőtteek volna az edent. ErdyC. 459u,. — latlak teeghed en reeam 
haragwny. ErdyC. 307ss stb. — kyknek mynth zykzeghek vala ree"a. 
JordC. 131si. 2283C 461as stb. (231 : 56). 

reegghel. mykoron reeggbel ky.hoztaak vona. ErdyC. 33l3i. — 
Eeeggel hollal azért ffel kelwen . . . ErdyC. II. 385so stb., ebben a kódex
ben kivétel nélkül mindig így. — JordC. 302?. 30127 stb. (44 : 7). 

reekkent. az gonoz erethnekseeget el reekkentee. ErdyC. 416is. — 
mynd el reekkentety vala. ErdvC. II. 4032.*. 331i3 stb. — el r9ekkentlek 
teghed. JordC. 71xs.(]4 : 3). 

remeek. vala my ^remeek kynyeret keer. ErdyC. 40325. — remeek 
kynyeret keer wala. ErdyC. II . 9s2. — remeek kynyereth es hozok. 
JordC. 28aio. 

reend. reend zerent meg emlekőzween honnan yewt. ErdyC. II. 
15r>. I. 3828.) stb. — másod reendben yarnak ew sereghekkel. JordC. 123is. 
259i8 stb. 

reest. ha kyt latot hallót reesthnek lenny. ErdyC. II. 24124. — ne 
reestelkőggyetek. JordC. 3482. 

reetten, reettenetes. ez nagy reettenetes es feelelmes sentenciat 
myndden embernek lelkeeben kel tartany. ErdyC. 19829. 377u stb. — 
kyktewl annak elette megh reettentel vala. JordCv 262i. 826ia stb. 

reezket. az kyral leánya reezkethny kezde. ErdyC. 388s. — reten-
tees es reezkedet yewttenek en rayttam. ErdyC. II . 38In. 18938. 

reezzen. egheez lukana newő waras fel reezzene. lírdyC. II. 624. 
bezeedeewel reezzezty vala ewket. ErdyC. II . 2110. — reeaok reezzezteek 
az ott lakozoo neepeket. ErdyC. II. 412i» stb. — BécsiC. réz •zenien. -
MünchC. rézzezien. 

seerdeívl. Mykoron ffel seerdewlt korában ew attyawal Komában 
ment vala. ErdyC. II . 355u. 

seerhen. ffeel sem seerkennek idwesseegnek wtara. ErdyC. 12525. — 
mykoron ffeel seerkent volna. ErdyC. II . 29328. 369a stb. — nagy sok 
keppen yndwltatwnk es Keerkőgetewnk. ErdyC. II. 4934. 318l( s tk — 
mykoron ffel seerkent vona almából. JordC. 14a29. 78ft92. (11 : 6). 

seeteet. mongya az vylagot seeteetnek, a homalt vylagnak. ErdyC. 
39io. — az feenes nap megh seetetewl. ErdyC. 161 so. — vesseetők le az 
seetetsseeghnek mywelkődetyt. ErdyC. II . 496s4. 437s stb. (19 : 11). 

zeeb. zeeb zynre változnak. ErdyC. 2122. 28?. — hytyben annál ees 
zeeb. ErdyC. 32938. t— meneewel zeeb yob es dragab anneewal teeb arwlt 
keel eerette adny. ErdyC. II. 297.ss. 3öÖ3a stb. 

zeed. zeep rosakat es almákat zeedek. ErdyC. 33125.21423, ffel zeedyk 
ewtet. ErdyC. 19725. — féld vamot zeedyk vala mondwan. ErdyC. II . 
340io, 19. — almát es zeedeenek, fyghet es zaggatanak. JordC. 146u. 
15224. 25113 stb. —- BécsiC. zéd. — MünchC. zégguc. 

zeeg (szeg, szög = clavus). ky vonyaa kezeyt az vaas zeeget (-k) 
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közzöl. ErdyC. 149n.—mykoron lattá vona hogy az három vass zeeghek 
yelen nem volnának. ErdyC. 424s«. II. 31Ö20. 345s6. — be zeeghezee. 
ErdyC. 289i. II. 523s8. — BécsiC zegő. (7 : 4). 

zeeg (angulus). ky önthy hw veereeth az oltárnak zeegheyre. JordC. 
82is. 84i9. — megh kenee az oltárnak zeegheyt. JordC. 89i2 stb. — ragaz-
koggyatok az felssevr zeegh kewhöz. ErdyC. 249is. — az felssew zeegh 
kewhöz Cristus Jesushoz. ÉrdyC. 247si. 338IK. (10 : 4). 

zeegzaard. es vyteteek az zeegzaardy monostorban. ErdyC. II. 85SÖ. 
zeegeen. zeegeen népek. ErdyC. 9ia. — azt lathwan az zeegeen 

neepek. ErdyC. 48«. ü21ísa. — erdemletteek hazokhoz fogadny zeegheen-
nek zemeelyeben. ErdyC. II. 151 sí stb. — ha zeeghen le"end. JordC. 
II621. 49922* 90831 stb. — BécsiC. zégen. (11 : 50). 

zeemerem. Az Isten zylew zepletelen zyz Mariának zeemermeere... 
ErdyC. 239u. — zeemermet zenwettek. JordC. 835n. 

zeer. nagy zeer bely wrftk ErdyC. II. 47435. — mykoron fwthny 
akarnak nem teheteek zeeryt. ErdyC. II. 52821. 116i. stb. — zeer zamawal 
ErdyC. 452s7 stb. — eellyen zeer alath lezen^ JordC. 23121. — zeerzeth, 
zeerzetes. kereztyen ember awag zeerzetes. ErdyC. 33s. — Jámbor zeer-
zetes neepekrolsemyt az zent ydöben el nem veztnek ErdyC. 1292.-,. 
46521. stb. (zorzet. II. 5216. 48O20.) — zeertelen ÉrdyC. 3Ö«. II . 2882s 
stb. — BécsiC. zér (77 : 51.) 

zeerda. zeerdan peenteken chak eegv ytal vyzet yzyk vala. ErdyC. 
II . 326i8. 

tee. halaat/idwnk teeneked ErdyC. 199. 59i. II. 4712 stb. — Azon
képpen tee ees. ErdyC. II. 323»2. 467i3. teebelöled yew ky az herczegh 
ErdyC. I8I26 stb. — Teennen magadat ErdyC. 1232r,. — megh sokasoy-
tom tee nyawalyaydat JordC. 12DS. 207*. 227s2 stb. MünchC. te. -' 
(170:31.) 

teebb. (több) kyröl maswt teebbet zollywnk. ErdyC. 20.i5. — teebbek 
sokan ErdyC. 69i7. 19736 stb. (tőb ErdyC. 1392o.) — egyéb ysten az wr 
ystenneel nynczen teeb. JordC. 21114.-.63230. 820io stb. 

teekeeletes. Leegyetek azért ty teekeelletesek mykeent az ty meny-
nyey atyatok es teekeelletes. ErdyC. 208ss. 220s. — myndden teekeelle-
tes kerezttyen embereknek. ErdyC. II . 38035 stb. — mykoron myndenek 
teekeelletessegghel megh zereztettenek vona . . . . JordC. 19&. 27231. 
878io stb. (57 : 39.) 

téenny. Azonképpen kel teennye mynden hyw leieknek. ErdyC. 
1672i.29l6.IL29029. stb. kezdenek kyaytast teenny JordC. 399s2. 
428is. 64838 stb. — akar vala my eegyeb dolgot teegyek. ErdyC. 1229. 
26624. II. 125r,. JordC. 414i2. 3072 stb. — teegyem, teegyed, teegyen, 
teegyewnk, teegyenek stb. határozott többséggel mindig így jelölve a 
két kódexben. — vallást teezek. ÉrdyC. 137*. I I . 58*4 stb. JordC. 22i. 
251s2 stb. ew nála lakodalmat teezwnk. ErdyC. 4-29. II. 46Í2<>. JordC*. 
226i8. 876s3. stb.— myre teez' en rayttam zenetlen bozzwt ErdyC. 15224. 
33620 stb. — nynczen myt eleyben teennem JordC. 5632?. 41424 stb. 
nem twdwan myt teenneenek ewneky JordC. 15227. 71813 stb. — rnynd-
nyayan mennek vala, hog vallást teennenek JordC. 5222. ErdyC. I6821.-— 
zenteld megh tee magadat es teed azt hog borothwalkozyanak megh. 
JordC. 778ia. 4-42i2. ÉrdyC. 190ia. 208u stb. - - kyket my'nd teeth wr 
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ysten ty köztetök hw myatta JordC. 7Ü20. 21 Is. ÉrdyC. 67«, 470is. — 
teett es teezen az halhatatlanságban II . 23624. 2732? stb. 

veeres. feyeer vyzet veeres bqrraa valtoztatwan ÉrdyC. 98u.— em
bernek zemeyt meg veerhenye'ty. ErdyC. II. 11725. 

veenny. annee yoot erdemlettek veenny ÉrdC. 201 e. 171s3. — az 
wtan eerdemleek veenny az zent lelket. ErdyC. 2O623. stb. JordC. 501». 
S934 stb. - ymagyatok ystent, hogy veegye el az bekakath en rólam. 
JordC. 2O21. 128i;. 497™ stb. — sem eetelt sem ytalt nem veeznek. 
ErdyC 87si. 95n stb. — az yokat wr ysten hozyaa veezy. ErdyC. 6131. 
137i4. I I . 19s2 stü. JordC. 373s. 540i2 stb. — el mentenek vala az varas
ban, hogy eeledelth veenneenek. JordC. 638IA. ErdyC. 16023. II . 24-821 
stb. — de byzon testét veett volna ffel. ErdyC. 8622. 13J9O. — kyk a bes-
tyanak byllögheet ffel veetteek vala JordC. 913é. — veed zamaat yzrael-
nek JordC. 126so. 246is. - - veed el az hythnek haznalattyaat. ErdyC. 
22321. — wram Jesus veed el az en lelkemet. ErdyC. 25925. — veed el 
érdemes Coronayaat az te nagy mwkadnak. ErdyC. II. 35826 stb. 

Van ezeken kívül sok más szó is kettős ee-vel jelölve a mai rövid 
hang helyén. Ezek azonban oly ritkán s oly következetlenül jelölve for
dulnak elő, hogy semmit sem tudunk következtetni belőlük, s nagyrész
ben iráshibáknak kell tartanunk őket. 

Ilyenek például: 
Es el hattatok azokat kyk neehezbek az terwenbe. ErdyC. 260«7; 

meg jeezwlt wr Jesus Cristus. ErdyC. II. 2IO27; ew wtannok zamtalan 
sok neppeek ErdyC. 254ss; negyween ErdyC. 34938. 45Ö32; hetliween ErdyC. 
277io; Tyzed napon myndden faak, fywéék . . . veeres vereyteeköt bochat-
nak. ErdyC. 9? ; oztogata nemynemew zalata fyipeet kynek ees nagy 
zeep yllattya vala. ÉrdyC. 45137; nem vezhete eel. ErdyC. II . 282io; zaaz 
tyz ezteendeegh eele. JordC. 105ai2; mynd az eyeel oly seteth es vylagos 
kőd leen. JordC. 39is; eezwnkbe ywthnak az yo eerthr wgorkaak. JordC. 
13922; 0 zent Anthal ne gyeter' ne eegliees mynket. ErdyC. 46323; my-
koron az testet az koporssobol ky emeelneek. ÉrdyC. 3952*; Vala az ydő-
ben eegy Ciprianus newő meester. ErdyC. II. 335IT. 36121; bekeessegghe-
valo zenwedees. JordC. 84I25; yelőneek nagy chodalatus yeeq meennyék
ben. ErdyC. II. 228e; ylletee hw rwhayanak pereemeeth JordC. 5522; 
zeep feeyeer ötözetben. ErdyC. 365se. II. I829; ystennek barattyanak 
neewezteteek. JordC. 88620; Hamar syess eeycz három semlyenee lyztöth. 
JordC. 21a2s; ky vala egy tanacz bely feey edelemmel. JordC1. 75125. stb. 

Az ilyen esetekben, mint említettem, a kettős ee-vel való jelölés 
inkább iráshibának vehető. A föntebb elősorolt példákban- azonban a 
kettős ee betű majdnem kivétel nélkül a mai rövid zárt e hang helyén 
áll. Az eledel szót, a mely kódexeinkben szintén ee-vel van jelölve, ma 
nyilt e-vel használjuk ugyan, de abból, hogy az alapszavában (él) a nyíl
tabb e-vel szemben zárt é áll, következtethetjük, hogy ez a hang ei-ede-
tileg zárt volt. Tagadhatatlan, hogy ezeknek a szavaknak nagy része va
lamikor hosszú magánhangzóval is lehetett használatban, de hogy vala-
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mennyi úgy hangzott volna, az nem valószinü. Azonban eddigi kutatá
sunk keretében nem is érdekel, hosszan hangzottak-e vagy nem ; czélun-
kat nézve most csak az fontos, hogy a kettős ee ebben a csoportban is 
a Bécsi- és a Müncheni-kódex jelölésének s a mai nyelvállapotnak meg
felelően zárt hangot jelöl. 

Erről tesznek tanúságot azon példák is, melyekben a mai ö, i helyén 
szintén ee-xel való irást találunk, p l : 

zemeeldek JordC. 13027, byees bayosok. ÉrdyC. II . 97a, eerwltok 
vygattok. ÉrdyC. II. 496™,fyUep. ÉrdyC. II. 19221. 28633, eerek eelet. 
JordC. 8182. 882ie, zeernyew. ÉrdyC. 62si. II . 2932B stb., feeldet. JordC. 
318i6, feesivensegh. JordC. 82729, gymeelcz. JordC. 842-22, deegli halaal. 
ÉrdyC. 34926. 37, nyeegend. ÉrdyC. ÍI . 62s5. I. 117*, keenyeregh. ÉrdyC. 
II. 2ü3i2, bynees. ÉrdyC. 1648, keeny hwllatas. ÉrdyC. 36322. II . 507i«. 
52321, zaaz eethwen. ErdyC. 287s. megh nem eelteek (ölték). JordC. 93s3. 
Ezek külömben az esetek nagy többségében ö (ew)-vel vannak jelölve. 
Úgyszintén a következők i-vel: eenseeg. ErdyC. 1373?. II. 286u. JordC1. 
114i2, eenczelkodyk. JordC. 5732*. ErdyC. 209a, fylyppis t newö zeeghetbe-
lyek. ÉrdyC. II. 58sa, iveeragh. ÉrdvC.' 158u, heertelen. ÉrdyC. 25a. 107is. 
JordC. 130Ű. stb. — Továbbá ee-vel való irást a mai /' helyén találunk 
még a következő szavakban : annee. ÉrdyC. 3828. stb. JordC. 41619. 69328 
stb. — BécsiC. annc (79 : 32); ennee. ÉrdyC. 153T stb. JordC. 919.3 stb. 
(31 : 6), mennee, méennee. ErdyC. 2825. II . 16434. stb. : eede. ErdyC. 4O22. 
1479. JordC. 4233i. stb.; ed. ÉrdyC. 4». 1097. JordC. 13422. 170«. stb. 
(50 : 19); eellyen. ÉrdyC. 495. 149s stb.; JordC. 3329. 568» stb. (287:60); 
eennen. ÉrdyC. 49i. i39a» stb. JordC. 165IB. 68O17 stb. 

Az eddig felsorolt példákban a mai zártabb (e, ö, i) hangzó helyén 
találunk kettős ee-vel való jelölést. Több nehézséget okoz már azonban, 
legalább látszólag, az a sok példa, melyben a mai nyilt rövid e vocalis 
helyén fordul elő ee jelölés, a mely eddigi eredményünkkel ellenkezni 
látszik. Lássuk csak azonban közelebbről a dolgot s kezdjük az egyes
számi harmadik szem. birtokosragos alakokon. 

Tudvalevő dolog, hogy az egyesszámi 3. szem. birtokosrag a törté
nelem előtti korban j ö - , j é - volt, a melynek a tŐvégi hangzóval való egye
süléséből később é fejlődött (1. SZINNYBI J. Magyar nyelvhasonl. 92.). Az 
Erdy- és a Jordánszky-kódex ilyenféle alakjai tehát : kezee, fejee, testee 
stb. valamikor csakugyan hosszú magánhangzóval voltak használatban. 
Hogy kódexeink keletkezése korában is igy hangzottak-e, az egyelőre 
nem tartozik reánk ; fontos azonban megállapítanunk azt, vájjon ez a 
hosszú é-féle hang nyilt vagy zárt volt-e. SZIGETHY ISTVÁN (NyK. 15 : 65), 
úgy látszik, a nyiltabb hangzó mellett foglal állást, mikor azt mondja, 
hogy «a mai esze, teste, asszonya-féle példák nyilt végvocalisukkal még a 
hajdani -ja, -je ottlétére vallanak.» Ezzel szemben áll SZINNYEI JÓZSEF 
állítása, ki (A birtokos szemólyragozásról. Nr. 17 : 5—6) bebizonyította, 
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hogy ez az e hang eredetileg zárt volt, mégpedig először hosszú é, mely 
később é'-vé rövidült, s mivel a köznyelv — néhány esetet leszámítva — 
az é hangot nem tűri meg a szó végén, azt lassanként nyilt e-vé változ
tatta. Hogy zártabb volt, arról tanúskodik először az, hogy az -e személy
rag a régi nyelvben és a mai nyelvjárásokban is i-vel váltakozik. Bizo
nyítja ezt a debreczeni nyelvjárás is, mely különösen a továbbragozott 
alakokban i-t használ az e helyén, továbbá a Bécsi- és a Müncheni-kó
dex, mert a továbbragozott alakokban itt szintén zárt <: hangot találunk. 
De ugyancsak avval a kettős ee-vel, a mely fönnebbi megállapításunk 
szerint zárt e-t jelöl, találjuk rendesen írva a továbbragozott alakokat az 
Erdy- és a Jordánszky-kódexben is, különösen az előbbiben, mely e te
kintetben sokkal következetesebb. A sok közül csak néhány példát soro
lok fel: 

bölchesseegheeben. ErdyC. 166sa, bezeedeeben. ErdyC. 6833, bezee-
deeböl. ErdyC. 119i3, bezeedoet, ErdyC. 149i4, dychöseegeere. ErdyC. 
73», értelmééről. ErdyC. 82i9, eeleteere. ErdyC. 67-24, eeleteeben. ErdyC. 
12886, eeleteen. ErdyC. 48i«, ezeeben. ErdyC. II . 474BI. elmeeye. ErdyC. 
78ta, földeere ÉrdyC. 6328, földéén. ÉrdyC. 1022s, feyeere ÉrdyC. II . 456i«. 
hyreewel II. 462si, istenéét 4822, innepeeröl 91*, ygheeye 70s4, kenywee-
nek ErdyC. 0827, kezeeben ErdyC. 59s, lelkeewel ErdyC. 89s4, newee-
nek ErdyC. 44io, neweeben ÉrdyC. 78«, öröméében ÉrdyC. 63s7, reezee-
ben ErdyC. 433*. I I . 1430, térdéére ÉrdyC. 7728, testeeben, testeere, tes-
teetwl, vyzeeben ErdyC. 84is stb. stb. 

SYLVESTER is következetesen i-t ír a továbbragozott alakokban, a 
mi szintén az e hang zártsága mellett bizonyít. Mindezekből az követke
zik, hogy a 3. szem. birtokosrag e-je eredetileg csakugyan zártabb hangzó 
volt, s mivel az esetek igen nagy számában az Erdy- és a Jordánszky-
kódex is kettős ee-vel jelöli, a melyről eddig láttuk, hogy zárt hang je
lölésére szolgál, azt hiszem, kimondhatjuk, hogy kódexeink keletkezésé
nek korában, vagy legalább a kódexiró nyelvjárásában zárt vocalissal 
hangzott ez a rag, akár rövid (-e), akár hosszú (-é) volt. Kódexeink ilyen 
alakjai a következők: 

lataa haat mynt ffeel hasadozot az háta beeree. ErdyC. II. 29329; 
kyben sem eredethbynnek bethkee, sem boczanando veeteknek boytasa 
ninczen. ÉrdyC. 24-6e; hatalma alat vala h\'v bezedee JordC. 532is; meely 
twdomannak es bőlccheseegnek eegy ceppee es nagyobb . . . ErdyC. I I . 
348sö; Istenth soha senky nem lattá ; hanem czak h\'v eggyethlenee JordC. 
624n. 543zs; Ha mellyteknek ekree az verembe esendyk JordC. 57731; 
kynek eeledelee vagyon JordC. 527is(: embernek eeletee JordC. 56932. 
64610. 64-525; myndeneknek eremee ÉrdyC. II . 3024; lelky értelméé 
ÉrdyC. 237ia; haraghnak myatta el vezee ezee ErdyC. 32135. I44*O; ff&yee 
alaa JordC. Süaas. 37117; synagoganak feyedelmee JordC. 55123. 66820. 
690s; veernek feldee JordC. 708s6; hwz fylleree vagyon JordC. 127s; 
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ygaz es éress liytee legyen ErdyC. 20428; ez vylagnak ydwezeyteyee ErdyC. 
424n ; nagy ynnepee vagyon my wrwnk ystennek. JordC. 27io; népnek 
ystenee JordC. 19i.'56aas. 15ai. 875e. 729n; hw yzee mynt az meezzel 
sylt semlyenek JordC. 4625; kynek egy drágalátos Alabástrom pohaar 
kenetéé vala JordC. 5037; Ha kynek ket kenthesee vagyon JordC. 527i»; 
aldozathnak keweree ne maraggyon the nálad reegghelyg JordC. 5925; 
wrnak kezee ÉrdyC. II . ltíia. I. 427is. 36036 stb. JordC. 977. 102a*» stb. 
25-ször ; gyenghe aga vagyon, es az liw lewelee ky yteth. JordC. 4322*. 
855B ; marianak zeplőtelen zent meehee ErdyC. 1592*; Elég az tanoyth-
wannak, hogy czak ollyan mynt hw mesteréé JordC. 383M. 73422; myn-
den embernek nyelwee JordC. 17ais; En vagyok dauidnak nemet es gye
kére JordC. 929ie; nemzetéé zerent kedegh gyryabol tamada JordC. 705i. 
hyvattateek ew neky newee Jesusnak ÉrdyC. I8O1. 254m. I I . 5302?; ky-
ralnak vala zaaz saross zekeree JordC. 326si; Az zeertartaas mynden ne-
mew yozagoknak annya zyleyee ErdyC. II . 80i»; kyben lakozyk zent 
zynee ErdyC. 210si. JordC. 849si ; embernek hw zywee JordC. 849is; az 
zyznek termeezet zerent Jeyee nem lehet ErdyC. 67i7; oly gyakortaa 
ymathkozyk hogy az ew terdee wgyan ffel chomosot vala ErdyC. 417u : 
ezysthnek drágalátos terhee ErdyC. 226s7; myvel Christusnak byzon 
embery tedee nem volth vona ÉrdyC. 41619. II . 178«. 294i2. JordC. 27a5. 
61921. 698s; az hall' teteméé akada meg torkan ÉrdyC. 2772?; Az hew 
veree my rayttwnk es my ffywnkon leegyen JordC. 44621; maga wr Isten 
leen ew vezeree JordC. 27326; kereztyen hythnek erőss bay vywo vytezee 
ErdyC. II. 55i9. I. 383si; mykoron el fogyót vona ctjzee JordC. 35ai3. 
1975. 6313„. 

Ide sorolhatók továbbá az ilyen alakok is : 

es ky meene belelee az erdeg JordC. 408it. 485a stb. ÉrdyC. 21123, 
25322. II. 74i stb.; eg garasth talalz hw bennee JordC. 409n. 61723 stb. 
ÉrdyC. 17723.4124 stb.; kynek ellenéé ÉrdyC. I 7820. 24822 stb. JordC. 
I6O27. 580i6 stb.; ky vyvee azért moyses az vezzóketh wr ystennek 
előlee JordC. 158s«. 457i«. 707»e; Lewe eswen kedyg az zolga hw elettee 
JordC. 411 só. ErdyC. 1624; óryzwen az eeynek ydeyth hw barmoknak 
felettee JordC. 522ie; az oltáron megh tvztwllyatok hw relee JordC. 20an. 
102a stb. ÉrdyC. 280st, 363s stb. 

Az alanyi igeragozás elbeszélő múltjának 3. személyét ugyancsak 
ilyen ee-ve\ találjuk jelölve a mai nyiltabb e hanggal szemben. Pl. 

Elee (éle) kaynan es hethwen eztendeegh JordC. lOais; zent ka-
therina azzonnak confessora eredee el Bononyaban ErdyC.41225; JordC. 
576e. 77328; bel zalwan Jesus az hayoczkaban, atal ewezee es ywe az hw 
varasában JordC. 378?; Erre Siluester ezenképpen felelee ÉrdyC. 28Ü35. 
45I21. JordC. 508*. 509« ; sok népeket hytetee hozya JordC. 724s; lath-
wan az haborwnnak nagy votat meg yedeer JorC. 40Ü7 ; Es ylee le hw es 
tawol hozva JordC. 43a8. 35ais. 789i stb. ÉrdyC. 285u ; ky yttetee enghe-
met JordC. 552s. 9; Vala eg czalados ember, ky zelót yltetee JordC. 
42126; Intee azért hwneky Symon JordC. 676io; az keez ky enghem ar-
czwl ytee az eebektwl eede hozattasseek ÉrdyC. 2511; Jesus yewee Jordán 
vyzeenek atala JordC. 41 2so. 530«o. 652n ; Iivee kedyg Jesus az tengher 
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elwee JordC. 4057. 435™; ffel kelee eeyel ÉrdyC. I I . 108M. 318M. 372*5 
stb.; ffel kehe azerfh Ábrahám JordC. 38aio. 36a9. 4527 s tb. ; sarth kenee 
az en zemeymre JordC. GáSsa ; kezenee ersebetnek ÉrdyC. I I . 64i3; kyt 
oly nagy ysteni malazth koicethee JordC. 706io nagyobban kezdee annál 
ees mewethny ErdyC. 34io. 288s stb.; Ezth hogy megh mondotta vona,-
lehellee, es monda JordC. 699n; nem lehetee el veghezny JordC. 580i2. 
302so; mynd az sokassaghw czorda menee nyakig az tengherbe JordC. 
377so. 45829 stb.; nem meree semyt ellene zolany ErdyC. 290is. 431ai. II . 
4983. JordC. 33a29. 3192; ffyat zyle kyt newezee Sethnek JordC. 9ai9. 22; 
ErdyC. I I . 9Ü3i; esmegh kettett nyeree vtanna JordC. 435i2; Ábrahám 
ewrelee raytta JordC. (Í57i4; kyt megh őlee kaym JordC. 9a2i; tebbet 
honnem mynt ewt zaaz embert őletee meg ErdyC. 330sá; le pokee az 
feldre JordC. 658s; megh rettenee ottan felix JordC. 7889; eedes almából 
ottan ffel serkenee ErdyC. II . 126is; Pogaczaat sytee es eweenek JordC. 
31ai9; Syethee azért Ábrahám Sarahoz JordC. 28a2*. 4922; haylokot zerzee 
magának ErdyC. II . 142so. 85so stb. JordC. 8ais 24a« stb.; nynchen ez 
vylagon eegyeb idwessegewnk hanem chak kyt az syz maria zylee ErdyC. 
II. 304s; senky érdemre való yoot nem tehetee ErdyC. II. 17i; zamtalan 
neep teree ez kerezttyenseegre ErdyC. 393s8. I I . 30s6. 69i9 stb. ,TordC. 
2üau. 104ai9. 36O27 stb. ; kyket megh terhelee hw vranak yozaghybol 
JordC. 4üa2; Annak vtanna vyzet toltee az medenczeben JordC. 674s»o; 
kyket megh veree Joswe JordC. 314ie. 610ai; kyben isten felette yo pa-
lantaat vetee ErdyC. 1332<>. II. 40IR ; JordC. 8au. 602i2; mykoron magyar 
orzagh nagyob reezre el vezee ErdyC. 43Gs2. II . 466ss. JordC. 23i«. 
5682 stb. 

Bátran rámondhatjuk, hogy ez az g-féle hang is ugyanoly fejlődé
sen ment át, mint a 3. szem. birtokosrag. BUDENZ, SIMONYI, SETÁLÁ (Zur 
Geschichte der Tempus-und Modusstammbildung in den finn.-ugr. Spra-
chen) stb. kutatásai szerint ugyanis a finn-ugor nyelvekben eredetileg 
egy ~j0 képző szolgált a praateritum képzésére, s evvel képeztetett a ma
gyar elbeszélő múlt is, a miről világosan tanúskodik az alanyi í-agozás 
első személye, mely még a mélyhangú szavakban is é-t mutat föl (pl. 
mondék) a többi személylyel ellentétben, s ez csakis valami j elem hatá
sából magyarázható. Úgy foghatjuk fel tehát a dolgot, hogy pl. a siet ige 
prjet. egyesez. 3. személye eredetileg *siete-je nek hangzott; az e leko
pása s a diphthongusnak hosszú vocalissá való összevonása után : sieté-
nek, s azután megrövidülve: siete > siete. A hangzó zártabb volta mel
lett bizonyít az, hogy a ragos alakokban, mint pontosabb helyesírású 
nyelvemlékeink bizonyítják, ennek az e hangnak zárt é hang felel meg, 
pl. BécsiC. ióuénec, s gg-vel jelölve az Erdy- és a Jordánszky-kódexben is 
(lásd a 30. lapon). 

Az előbb tárgyalt alakokhoz hasonlók a következő feltételes módú 
igék, melyek az alanyi ragozás egyessz. 3. személyében szintén ee-vel 
vannak jelölve: 

nem ysmerheteek megh, myt bezeellenee hwnekyk JordC. 66126; az 
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hw ffya eelnee JordC. G37o; ymadaa hogy ne esnee essew ez feldnek zy-
neere. JordC. 812is; ky meene az mag vethő hymteny, es mykoron 
hymtenee . . . JordC. 46330; Vala kedegh az hw nagyob ffya a' mezen, es 
mykoron megh yewnee es haza kőzelgnethne JordC. 583* ; az sanctua-
riomba kelleme zolgalnyok JordC. 132r,. ÉrdyC. 401io. 422a. 205a stb.; 
kerdee megh, myt keresnee JordC. 72a25; ygyere hwneky adny vala 
myt kernee hw thwle JordC. 398n. 714io; hogy kedeg az nap el kezdenee 
nywgodny JordC. 23ass; vg hog az hayo be kezdenee telny vyzzel JordC. 
46()2r,; Hogy kedegh kozelghetnee az varasnak kapwyahoz JordC. 54328. 
596n ; Lathwan kedegh wr ysten hogy sok gonossagh lennee ez felden 
JordC. 12aio. 199u,. 81 íu stb. ÉrdyC. 215*. 264*>. II. 683. 703u stb.; es 
mykoron mennee az wton ErdyC. 328R ; keth romay zekeer egymás mel
let raytta el mehethnee ErdyC. 254i7. 350? stb.; yar vala az tengheren 
myglen Jesushoz mennee JordC.^-OOs. 291Í* stb. mywel az zent három-
saghnak tyztesseeghet tehetnee ÉrdyC. 229u. JordC. 206so ; myg nem wr 
isten vélek yrgalmassagot tennee ErdyC. 350s. 27722 stb. JordC. 4929. 
522s. 623ie stb.; chak hogy egheesseghben meg terme az hadból ErdyC. 
352n. I I . 2tí9s. 26Ö34 ; ha volnának vala kynek zaz yohay es egy hw kez-
zelek el teewedme JordC. 41()is; eelegh értelmet velietnee belőle ErdyC. 
22436 ;,hogy senky gonozt ne veelhetnee ErdyC. 2289; ky mykoron vezteg-
lenee ErdyC. 28228. JordC. 49128. 593i7 ; hogy mynket az teyyel es mez
zel folyó feldnek erekseeghere be vynnee ErdyC. 28Ö7. 

A fölszólító mód képzőjének a hangzójában valószínűleg ugyanaz 
az elem lappang, a mely a prast.-ban (1. BUDBNZ, UA. 357), tehát a mit 
arról mondtunk, az erre nézve is áll. A 3. szem.-béli vocalis eredetibb 
zártsága mellett szólnak itt is a ragos alakok, melyek szintén a zárt é 
jelével vannak jelölve pontosabb irásu nyelvemlékeinkben, így az Erdy-
és a Jordán^zky-kódexben is, mint fentebb láttuk. 

A tárgyas igeragozás felszólító módjának 3. személyében is sokszor 
találunk ee~vel való jelölést. Pl. 

enczee ky hw veoreeth JordC. 102i4. 85g; Senky towabba ffel ne 
tamazza, es megh ne eppehee az varasth. JordC. 229is; Ercchee kynek 
erteny keel ErdyC. II. 257is. JordC. 17ais. 43110 stb.; az kwthnak wra 
megh fyzessee az baromnak araath JordC. 57s; mert awag egyket gyw-
lőlyee JordC. 3719; En nem keresem az en dyczőseeghemet; vagyon ky 
keressee es yteellye. JordC. 65627. ErdyC. II. 35022; mynden ember fa
rara kessee hw fegywereeth JordC. 7Ű4; keressen bekeseegliet, es kowesee 
hwtet JordC. 85()x«; myt haznal embernek ha el nyeryee mynd ez vyla-
got JordC. 482is; hogy magát megh ollyee JordC. 76Ö7; kyn wr ysten 
megh haragghwggyeek es be rekezzee az menyorzagot. JordC. 22Í20; hogy 
az ygassaag teetelt Cristns Jesus felette zeressee zent Dávid byzonsaag 
ÉrdyC. II. 76i9. I. 139i; ressee az zentelth vyzben JordC. 128is. '244i6stb. 
ÉrdyC. 3444. II . 31323 stb.; hogy wr istennek zent malazttyaat el ne 
vezessee ÉrdyC. I6625. 

Úgyszintén a tárgyas ragozás perfectumának 3. személyében is 
néhány helyen: 
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Mykoron ffel emeltliee vona Ábrahámh\v zemeyt JordC. 28an; ez vy 
lagh hwket megh gylőltee JordC. 68720; megh ysmertee JordC. 6383; myn-
den yozagat az orwosokra keltettee vala JordC. 55133; meg kőweztee volna 
ErdyC. 62so; ember es nem vala ky ez feldet myveltee vona JordC. 9r,; 
mert nem erdeghnek neweet neweztee ErdyC. 286i; az okaert oltee megh 
ewket az puztaban JordC. 149i; mert ky teremtottee az embert kezdetben 
JordC. 413e; ennek emlekőzetyre tettee JordC. 438ÍS. 50326. 69321 stb. ; 
hogy el vegheztee vona JordC. 563i2; el vettee vona JordC. 528ia. 

Ezekben az e féle hang zártságát szintén olyan diphthongusból 
magyarázhatjuk, mint fentebb az elbeszélő múlt és a feltételes jelen 
egyessz. 3. személyében. (Kérje < *kérjej < *kérje-je; ölte < * óítej 
< *ölte-je). 

Itt-ott, ritkán a szótő végén is találunk kettős ee-ve\ való irást. 
Például: 

legyen ty keztetek eppee es keserwseegh zylew gyeker JordC. 264a4; 
Es egy feketéé bestye el zakaztaa derekatwl ÉrdyC. 25l4i. 362s; kftfenee 
vad meg marth JordC. 59a2i. ErdyC!. II. 87* ; nylwan es nem mesee ze-
rent JordC. 1433i. 

Továbbá az ilyenekben : 

Hozd ky edee hwketh JordC. 31asa. 492i7. 746M. stb. ; Ez nemes 
pohárban mynááenfelee orwossaagh vagyon ErdyC. II . 137i2; Az zent 
írásban neeg felee zozatot talalwnk EvdyC. 1672R. 17110. II . 4821. JordC. 
34-20. 152ti. 266i3; mynee nagy mondhatatlan dychoseegöt eerdemlőt lee
gyen: ky yelenthy kywee ErdyC. II. 354?; mezzee ErdyC. 102n. II. 280s. 
JordC. 22Ío. 7017. 

Ezeknél már csak egy-két nyelvjárás kiejtéséből következtethetünk 
eredetibb zártabb hangra. így pl. a palóczoknál és Eábci vidékén ma is 
/'-vei ejtik & fekete, fejsze, esté, fene, ige szavakat, s ilyennel jelöli az utób
bit a Bécsi-kódex is. Zártabb voltuk mellett bizonyít továbbá még az is, 
hogy a felső-tiszai nyelvjárásban ezekben a szavakban ragok előtt i-t ej
tenek : feketít fej szít, igít. 

Ezzel felsoroltuk azon eseteket is, melyekben a kettős ee-\ro\ való 
jelölés a mai rövid zárt é és nyilt e hang helyén áll. Ezeknek egy részé
ről, mint már többször említettem, ki lehet ugyan mutatni, hogy vala
mikor hosszú vocalissal hangzottak, de hogy kódexeink keletkezése ide
jében, vagy akár csak a leiró nyelvjárásában is valamennyiben hosszú 
lett volna a vocalis, azt nem fogadhatjuk el kételkedés nélkül. Ellene 
mond ennek a feltevésnek először is az, hogy egynéhánynak állítólagos 
hosszú hangzója sem a környező mássalhangzók hatásából, sem a rokon 
nyelvekből nem magyarázható. Ellene mond továbbá az is, hogy egyes 
szavakban az eddig uralkodó nézet szerint a maival épen ellenkező lett 
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volna a hosszú magánhangzók helye: eegyeb, eeleg, felee (féle), peeczet, 
eersebet; s hogy a következő korban, a kódexek keletkezése után egy-két 
évtizeddel ezek legnagyobbrészt rövid magánhangzóval voltak haszná
latban. 

Azon állításunkkal azonban, hogy a kettős ee-\e\ való irás ezekben 
is a zártságot jelöli, némileg ellenkezni látszik az, hogy a zártság nincs 
mindenütt következetesen megjelölve, úgyhogy a példák jelentékeny 
részében a kettős ee-vel való írással szemben majdnem ugyanannyi egy
szerű ^-vei való irás áll. Ha azonban tekintetbe veszszük azt, hogy a 
zártság ilyen jelölése mellett igen könnyen lebetett hibát ejteni, s hogy 
ez az ingadozás csak azon szavakban fordul elő, a melyekben ma is rö
vid zárt hangzó található ; ha számba veszszük továbbá azt is, hogy a 
hosszú zárt é helyén, a melynek hangzása határozottan feltűnőbb az é 
mellett, mint az é'-é a rövid nyilt e mellett, sokkal következetesebben 
találjuk a kettős ee-t: akkor az ezekben található jelölósbeli ingadozást 
annak tudhatjuk be, hogy az illető másoló ezen szavakban nem érezte 
már oly élesen a rövid e hangzót, mint a fentebbiekben a hosszú é han
got. Ennek igazolásául szolgálhat első sorban az, hogy a mikor jelöli, 
egy-két példát leszámítva, rendesen az első szótagban jelöli, a hol a hang
súly hatása alatt jobban volt érezhető a hang színezete ; másodsorban 
pedig az, hogy azon szavakban, melyekben a rövid e a hosszú nyilt /--vei 
együtt fordul elő, mi által a két hang közötti külömbség sokkal észre
vehetőbbé vált, következetesen kettős ee-ve\ jelöli. Igen sokszor jelöli a 
szó végén is, a hol szintén feltűnőbb lehetett, mint a szó közepén. Ebben 
a tekintetben is tehát egész bátran a zárt hangzó mellett foglalhatunk 
állást. 

Eöviden összefoglalva kutatásunk eredményeit, kimondhatjuk, 
hogy mivel a hosszú zárt é hang határozott többségben kettős ^e-vel, s 
a hosszú nyilt r hang következetesen egyszerű e-vel van írva, s mivel a 
mai zárt é s a hangfejlődésbó'l kimutatható eredetibb zárt e helyén (a 
hol ma már nyilt e hangzót ejtünk) az esetek igen nagy számában szin
tén kettős ee-vel való jelölést találunk : az Erdy- és a Jordánszky-kódex 
az «e» betű kettőzésével a hangzó zártságát jelöli, tekintet nélkül annak 
hosszrí vagy rövid voltára, épen úgy, mint a Bécsi- és a Münekem'-kódex. 

Említettük már többször, hogy a többi magánhangzónak kettős 
betűvel való jelölése az ee-k számához képest aránytalanul csekély s oly 
következetlen, hogy nem tudjuk egyelőre eldönteni, mit akart itt a kó-
dexiró a betükettőztetéssel jelölni: hosszúságot-e vagy az illető magán-
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hangzó valamely más sajátságát. Az e után legtöbbször az a betűt talál
juk megkettőztetve, mégpedig az esetek nagy többségében a mai vagy a 
nyelvtörténetből kimutatható eredetibb hosszú hangzó helyén; csakhogy 
itt oly nagy a következetlenség, hogy egyazon szó hosszú hangzója 
aránytalanul nagyobb többséggel van irva egyszerű a-val, mmt kettőssel. 

Találunk azonban egynéhány esetetet, mikor a mai rövid a hangzó 
helyén kettős aa-Yail való jelölés fordul elő. Csakhogy a példa oly kevés 
s a jelölés oly következetlen, hogy ebből nem igen mernénk következte
tést vonni akár az a hangzó hosszúságára, akár más valami sajátságára. 
Összes ide tartozó példái a két kódexnek: 

baal kezeet ErdyC. 4237: baal kezeewel oldalán való zent meel se
bet Bel födőzee ÉrdyC, H . 374a>. 421». 455w. (SZIGETHY ISTVÁN téved, 
mikor azt állítja, hogy ez a szó csak egyszer fordul elő így jelölve ; NyK. 
15 : 56.); senkyt erőzaak meg nem chalhat ErdyC. II. 31222; mynt egy 
éress kew ffaal az zent egyhaaz mellee tamada ÉrdyC. 4354; hányattatik 
vala ah haab myat JordC. 39926; tenghernek haaba JordC. SSlie; ew 
attya vala haad vyselew^feyedelem ÉrdyC. 38(>*. I I . 90u; Haad el mas-
tan mert ig kel leenny ÉrdyC. II. 2Ü3o; akar meely erössen mwkalkodyk 
vala meeg ees megh haal vala ehel ErdyC. II . I8632. 22323. 288n. I. 72*. 
2927. 37s6; nem haal nem laat nem erez ErdyC. II . 314-36. 25822; a/ myt 
zemeewel laat ynkaab zokta zeretny, honnem mynt a' myt haall. ErdyC. 
I. 56e. I6810. 301i7; Haat eztendeegh zanczad az the földedet JordC. 
124io. 12225. 123*. 14. 11029; haat ezysth pénzt hagyot adny ÉrdyC. 348is. 
35322. 28?2o. 23; ymez haat yeles okaerth. ÉrdyC. II . 301i4. 20422. stb. ; 
az meennyey angyalok nem voltának kaar zerent el walaztwan eegy 
mastwl ÉrdyC. II . 347s; kaar belyek ÉrdyC. II. 349« ; Naap kelet felől 
Judas yttee meg ew taboraat JordC. 12221; Ez zent vytezők kedeeg zal-
lottak vala meg nyolcz olaaz meel feldőn ew hozyayok ErdyC. II. 332IR; 
myt yaarz eet te zaar csak ÉrdyC. II . 25114; ne hannya ember hyteet 
myndden kysded dologéért heeyaba mert nagy bynt caal benne. ÉrdyC. 
II. 29129; soha en feyemen vaa>8 nem volth JordC. 345i ; ky vonyaa ke-
zeyt az vaas zeeget (k) kőzzől ÉrdyC. 149u ; raas lanczal ErdyC. 336is; 
mynt egy zeep feyeer kőlyköchke kynek az hataa orya tarka-barka volna 
ÉrdyC. 24828; kynel dauid kwczaa, vagyon JordC. 89Ü4.; legh ottan megh 
allaa h\'v veer korssaganak folyása JordC. 5523; az ygassaghban megh 
nem allaa, JordC. 65(>io; Thyberis vyzyghen megh aradaa ErdyC. 34922; 
kyben bel hagaa ew hytynek myatta ÉrdyC. I92ni ; ottan zozatot hallaa 
mondwan ÉrdyC. 41227: Kyről wg yraa zent Isayas kenyweenek kylen-
czed reezeeben ÉrdyC. 169ss; kynek fyle vagyon, halgassaa JordC'. 8882; 
mossaa az vyzzel JordC. 129s; hogy ez es megh ne halnaa JordC.^66716; 
nem thwgya vala, myt mondanod JordC.r 483is; predicallanaa ÉrdyC. 
73IÚ ; hamegh sem kereztelködöt ronaa ErdyC. 24227; ayoytatossagaaí 
ErdyC. II . 474.<s<>; ottan meg mongyaad hol vagyon ÉrdyC. 423s; az 
vasaak ew róla el zakadozrmnak ÉrdyC. II. 442ie; az tengher bely ha-
laak egyben gyewlnek ErdyC. 831; aad énnekem feleet (add) JordC. 
54a2R ; Aad énnekem ah János baptiztanak hw feyeet JordC. 39813; teg-
napy napon ezt aadaad énnekem ErdyC. 404M ; ha teenekőd sok leend 
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bewseeggel aagy ÉídyC. II . 185so;" gonozoknak az erek yay vezyknek 
eerdemeeth aaggya ErdyC 164-26. 

Még ritkábban fordul elő a kettős oo-val való irás, úgyhogy a mai 
ó hang helyén aránytalanul többször találunk egyszerű o-t, mint kettő
set. Eövid o helyén csak a következő esetekben fordul elő oo: 

Hooz" három eztendey ynőth. JordC. 23a25; Mykoron azért mynd 
az oolaz orzag bely feyedelmek meg hallottaak vona. ErdyC. 383a: Vala 
nemynemew kew ooth akkoron myt az kew rakó mesterek stb. ErdyC. 
33822; wy'ay oorsoot fogdosanak ErdyC. IL IO827; az okaeert ees ere-
mesth zoolgal ewneky mynd ew eelteeben ErdyC. II . 6322. 

Mindezek azonban csak egyszer-egyszer fordulnak elő így jelölve, 
a miből természetesen nem vonhatunk le semmiféle következtetést, leg
feljebb azt mondhatjuk, hogy ezen hibáknak számítható esetek kivételé
vel, a kettős oo-val való irás, a mikor előfordul, rendesen a mai hosszú o 
hang helyett áll. 

Szerfelett ritka a kettős uo, úgyhogy a 5. lapon felsorolt példá
kon kivül csak ezen két szóban fordul még elő: teneezSotJoi'dC 67,vőod 
JordC. 32ftii. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt mondhatjuk, hogy az irás követ
kezetlensége miatt sem az a, sem az 0, sem az ö hang jelölésére nézve 
nem állíthatunk fel határozott szabályt; azon megjegyzéssel azonban, 
hogy valahányszor kettősen fordulnak elő, rendszerint a mai hosszú hang 
helyén állanak. 

SUHA.TDA L A J O S . 

Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift fürfinnisch-ugrische 
Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger. Unter Mitwirkung von Each-
genossen herausgegeben von E. N. SETALA und KAARLE KEOHN. Helsing-
fors u. Leipzig. — Ezen régóta tervezett folyóiratnak az -első füzetét 
(a melybe SETALA, KEOHN, SZINNYEI, WIKLUND, WICHMANN, MIKKOLA, EKMAN, 

SIMONYI és DONNER írtak közleményeket) éppen füzetünk zártakor kaptuk 
meg. Örömmel üdvözöljük ezen nagy érdekű szakfolyóiratot, a mely talál
kozó helyük lesz mindazoknak, a kik finn-ugor tanulmányokkal komoly 
módszeres alapelvek szerint foglalkoznak, és tájékoztatója a tudományos 
világnak a finn-ugor tanulmányok haladásáról. — Legközelebbi füze
tünkben részletesebben szólunk róla. Sz. J. 



Az AbeJUféle szójegyzék. 
ÁBEL JENŐ hagyatékának gondos átkutatásakor HEGEDŰS 

ISTVÁN a többi közt egy XV. századi (A. szerint a XV. sz. végéről 
való) olasz-magyar szójegyzéket talált, melyet korán elhunyt tár
sunk római tartózkodása idején másolt a vatikáni levéltárnak 
egyik kéziratából. Alább közöljük az egészet ÁBEL másolatához 
híven; az ő hozzávetéseit félkörű rekeszbe, a magunkéit szögletesbe 
zárjuk. Gondolatjellel az új sorokat jelezzük. 

A szójegyzéket talán egy MÁTYÁS király udvarába került (sza
badszájú) olasz írta élőszóbeli kérdezés és diktálás után. Az egész
ben legérdekesebb az írásmód; mert az író olasz hangértékük 
szerint alkalmazta a betűket s pl. ép úgy az ő M-jával jelölte a 
magyar o hangot és o-val az a-t (s néha i Y. y betűvel a zárt e-t, a 
nyilt e-t sokszor a-val), mint legrégibb irott emlékeink, sőt az u 
betűvel jelölte az ö ó hangokat is .— A m á s s a l h a n g z ó k közül 
a gy (és j) hangot //-vei és gi-Yel írja, az sz és z hangot s betűvel, 
az s hangot se-vel, a cs és c hangot c-vel (de a c-t 9-vel és z-Yel is). 
Nevezetes, hogy a tt és t helyett sokszor ct-t ír, mert az olasz tt, 
helyett is a latin eredet szerint ct-t ír (otto h. octo stb.). — A más-
salhangzós végű szókat igen gyakran egy-egy magánhangzóval 
toldja meg, olaszosan (pl. meneche olv. mének 9 minek ? giale e h. 
igial, igyál); innen van, hogy a, bors és a borsó nála, egy alakot ölt: 
burso). Néha szóközépi mássalhangzók közé is ilyen magán
hangzót szúr, de ebből is alig következtethetünk vmit az akkori 
kiejtésre (pl. asabelachuth =f az-ablakot, octauen == ötven). 

Szókincsünk ismerete e szójegyzékből jóformán csak azzal 
gyarapodik, hogy egy-két szóra az eddig ismertnél régibb adatot 
szolgáltat. De van egy igen nevezetes szó itt, a mely földeríti a 
lakol ige eredetét is (KASSAI J. úgy magyarázta — s utána CzF. -

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. ' 5 
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hogy lakol a. m. jól lak-ik veréssel): «grande peccato nogio locho», 
olv. nagy lak! Tehát volt a magyarnak lak szava, mely b ű n t 
jelentett s belőle lakol = b ű n h ő d i k (v. ö.forbat eredetileg , b ű n \ 
olasz forfatto, aztán ,büntetés, boszú'). 

Vat. lat. 6966. XV—XVI. századbeli collectanea különböző kezek
től, f. 214b—215b a XV. s z á z a d v é g é r ő l látszik ; a mindjárt utána 
következő mű 1438-ban Íratott. 

Parlare Ungharo. — Siamo ad dormire gere alagionchel — ziamo 
ad magnare gere giunche [együnk] — siamo ad bére gere giucho [igyunk] — 
bevi giale (giala í) [igyál] — bon vino gio borth (!) — perche meneche 
(minek'{) — chiudi la finestra thebe asabelachuth [teddbe aza.] — madio 
si hiasogia (hazudja;í jaszondja'!' madio-ban az i nagyon bizonytalan) — 
va caca ere sars — va presto ere hámor [eredj hamar] — non saccio nen 
tudum — patre apa — matre agna — dame del pane étke cheneret [olv. 
ette kenyeret, v. ö. anya, atte kenyeret. ÉrdyC. 101 e h . adj te; ecce e h. 
add-sze MTsz.l — non nagio [non aggio] figlio nem cen [nencsen] 
fiam — dame bére patre ethe giala apa [adj te igyál apa ?] — va főre ece 
(esce) echi (ere(dj) ki) — si stato főre chin uain [kinn va,n] — sta ad 
casa othoain [otthon van] — cazo fos — fregna iialaghe — dio nagioti 
(segítsen neked?) [n'ajuti = ci ajuti: segítsen bennünket] ste angegioto 
[isten adjon jót] — io vorria foctare en_basnec — et io enisi — bella 
polzella sepe leagno — bella donna sepe assem [! szép asszony] — dece 
tisi, vinti U8, XXX armiz, quaranta neguiuen [így] — cinquanta octaaen, 
sessanta otovan, sectanta ethuen - octanta gnalzase [800 e h. 80], novanta 
clálanzase, cento tisase [tíz száz]. — Dio te dia bono di, bono hono (!) 
[uomo] Ja napotu, io enbrem [jó napot, jó ember] — cazo tórchulo (ten-
chulo ? te in culo*) fos te scechebet [s... edbe] — non teluolgio dire [non 
te'l voglio dire] nem, mundum neche[d] — picholo homo clnsdem embrem 
[olv. kisded ember] — tacn (?) hay nome a ... (the??) nevet — piaceti (!) 
acaruyn — ay magnato ytali [olv. ettél-e] — ay fuctuto bastalj — ay beuto 
yatali [iottál-e], 

(f. 215a) ege, cheetu, harum, nege, ucte, oto, ethe, gna,uz chi-
lens, tisi, tisi nege, tisichectu, tisiharum, tisienege, tisienuete, tisioto, 
tisiethe, tisi gnanc, tisi chilens,-usso (!), vsnege, vsucheetu, vsuharum, vsu-
nege, vsu necte, vsu octo, vsu ethe, vsu gnauc, vsu chilens, armic, armie 
ege, armic cheetu, armic harum, armicnege, armicocte, armic oto, armiz-

*•) KÖRÖSI SÁNDOR szíves értesítése szerint Fiumében azt mondják: 
inter letto az ágyban (régebben indel letto <C innel leto = nel letto) és soter 
leto = soíío il letto az ágy alatt. Tehát terchulo — inter culo ? 

/ 
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ethe, armiz gnauz, armiz chilens, negiuem (!), neguiuenege [!], neguiuen-
chectu, neuigenharum (!), nauiuen (!) nege, neuigen ucte, neuigen octo, 
neguiuen ethe, negiuen gnauz, negiuuen chilens, uctove, uctoue ege, ucteué 
chectu, uctuue harum, uctoue nege, uctué ucte, octuue oto, uctaué ethe, 
uctove gnauz, uctuue chilens, otouan, otoua ege, otoua chectu, otouam (!) 
harum, otoué [!] nege, otoué ucte, otoué oto, otoué ethe, otoué gnauz, otouem 
cJálens, ethuem (!), ethue ege, etuem chectu, etuem harum, ethue nege, etué 
ucte, etué oto, etuem ethe, etué gnauz, ethue chilens, gnalzase, *gnalzase ege, 
gnalzase chectu, gnase (így) harum, gnalse (így) nege, gnalsase ucte, 
gnalse oto, gnalsase (f. 215b) ethe, gnalsase gnauz, gnalsase chilens, chilan
sase, chilanzase ege, chilansase chectu, chilanzase harum, chilanzase nege, 
chilanzase ucte, chilansase oto, cldlansase ethe, chilansase gnauz, chila-
sase (!) chilens, tissase (!) [tízszáz]. — 10 tisi, 20 ussu, 30 harmic, 40 
negiuuem, 50 vctuem, 60 otouem, 70 ethuem, 80 gnalsase, 90 chilensase, 
100 tisase*), melli (!) miiion, esere, tamenesere (tumenesere) [olv. tömény 
ezer, 1. NySz.]. 

que dici tu miti mon[dasz] — non couelle (!) [covelle : csekély
ség] nem siomict (szomict? nem számít) [nem semmit, sömmit] — 
que male [uale] questo vino miti rebor (!) [mit ér e bor] — denaro^0«£ — 
fiorino aram, ducato [arany dukát] — arán oro — argento exiusto — 
piombo olno — ramo rése [réz] —• ortone (áthúzva) [ottone: sárgaréz] 
badago [bádog] metallo — orsó [orsó] lo fuso — burso [bors] lo pépe — 
coporso lopelo [?] sepoltura — burso le cecere — corso la broca — bello 
garzoné sepe leginto [szép leqényt] — iuuene [giovane ?] ius (!) [hős?] •— 
grandé peccato nogio locho (!) — grandé homo nogio embre. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Az Árpád-kori kiejtéshez. A fönnebb közölt szójegyzék néhány 
szavának az írása azt a sejtelmet keltette bennem, hogy az Árpádok kora
beli oklevelek és krónikák magyar szavai végére írt u talán olyan betű 
volt, a mely n e m i s j e l ö l t h a n g o t . Erre a föltevésre más okaim 
is vannak, s legközelebb részletesen szándékozom a NyK.-ben e kérdéssel 
foglalkozni. Sz. J. 

* Látnivaló, hogy a ki a magyart diktálta, 80, 90, 100 helyett téve
désből mindig azt mondta: nyolczszáz, lálenczszáz, tizxzáz. Talán nem is 
volt magyar, hanem szintén olasz, a ki csak félig-meddig tanult meg 
hiagyarnl. Ezt sejteti pl. hatvan-n&k is ven-nel való írása: otoue, s néhány 
más furcsaság, pl. az «ádj te igyál apa». \ 

15* 
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Könyvészet 1900. 
(Második közlemény.) 

5. Román nyelvek. 
Abeille, L. Idioma nációnál de los Argentinos. Paris, Bouillon, 

(8-r. XXIV, 434 1.) 10 fr. Rövid ism., Románia 486. 1. 
d'Arbois de Jubainville, H. Etudes sur la langue des Francs á 

l'époque Mérovingienne. Paris, Bouillon. (8-r. XI, 342 1.) 6 Eres. 
Barbul Jenő. Az avasvidéki nyelvjárás. Budapest, 1900. (8-r. 71.1.) 
Barcianu, Sab. Pop. Wörterbuch der románisclien und deutsehen 

Sprache. I. Theil: Románisch-deutsch. Hermannstadt 1900. W. Kraíít. 
(8-r. 6 1ev., 751 1.) 

Berger, Henr. Die Lehnwörter in der französischen Sprache álte-
ster Zeit. Leipzig, O. R. Reieland. (8-r. III, 347 1.) 

Berlit, Ottó. Die Sprache des altfranzösischen Dichters Róbert 
von Blois. Halle. (8-r. 42 1.) Diss. 

Blondel, J. E. Philologie historique de la langue francaise. Paris, 
Guillaumin. (8-r. 499 1.) 7 fr. 50. 

Bourciez, E. Précis historique de phonétique francaise. Nouv. Edit, 
Paris. Klincksiech. (8-r. 250 1.) 3 fr. 50. 

Caballero, R. Diccionario de modismos (frases y metaforás) ; pri-
mero v úníco de su género en Espafia. Madrid, P. Núfiez. (4-r. 1198 
1.) 25 fr. 

Dalgado, Sebastido Bodolpho. Dialeitos indo-portugueses de Cey-
láo. Lisboa, Imprensa Nációnál. (8-r. XXIX, 260 1.) 

Dauzat, A. Etudes linguistiques sur la Basse-Auvergne. Morpho-
logie du patois de Vinzelles. Paris, Bouillon. (8-r. 315 1.) 10 fr. 

Densusianu, 0. Sur Faltération du C latin devant E, dans les lan-
gues romanes. Paris. (8-r.) 

Densusianu, Ovid. Scoala latinista in limba si literatura Romina 
originea, tendintele si inönenta ei Bucuresci, C. Gröbl. (8-r. 34 1.). 

Devanx, A. Etymologies lyonnaises. Róponse a M. Steyert, par 
l'abbé —. Lyon, Mougin-Rusanel. (8-r. 1601.) Rövid ism. Románia 631.1. 

Diepenbeck, R. Beitráge zur Kenntnis der altfranzösischen Um-
gangssprache des spáteren Mittelalters. Kiél. (8-r. 58 1.) Diss. 

Duffaut, Abbé II. Recherches historiques sur les prénoms en Lan-
guedoc. Toulouse. (8-r. 46 1.) — Rövid ism. Románia 632. 1. 

Fischer, Dr. Aug. Die indirecte Recle im Altfranzösischen. Ein 
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Beitrag zur altfranzös. Syntax. Berlin, E. Ebering. (8-r. VIII, 77 1.) 
2 Mk, 40. 

Forschungen zur romanischen Philologie. Festgabe f. Hermann 
Suchierzum 15. III . 1900. Halle, M. Niemeyer. (8-r. V, 6-46. u. XXXVI 
1.) 18 Mk: 

Freemann, M. és Josselyn, J. A. B. Etude sur la phonétique ita
lienne. Paris, Fontemoing. (8-r.) 5 fr. 

Fulcheri; B. II nome personale románo in Piemonte e Liguria du-
rante lo dominazione romána. Mondovi. Blengini. (8-r. 236 1.) 

Genelin, P. Germanische Bestandtheile des rátoromanischen (sur-
selviscben) Wortschatzes. Innsbruck, (8-r.) Progr. 

Girardin, JosepJi. Le vocalieme du fribourgeois au XV-e siécle. 
Thése. Halle. (8-r. 50 1.) 

Glossaire des patois de la Suisse romande. Premier rapport an-
nuel. 1899. Neuchátel, 1900. (8-r. 16 1.) 

Gramática de la lengua castellana por la Beal Aeadamia Espa-
íiola. Nueva edición. Madrid, Hernando. (4-r. 418 1.) 4 fr. 

Guerlin de Guer, C. La dialectologie normande (organisation et 
méthode), lecture faite au congrés de l'association normande, á Bagno-
les de l'Orne, le 28 juillet 1899. Caen, Delesques. (8-r. 14 1.) 

Hatzfeld. A., Bannesteter, A. & TJiomas, A. Dictionnaire général 
de la langue francaise du commencement du XVII-e siécle jusqu' á nos 
jours. 27—32. fasc. Paris, Delagrave. (8-r.) — Ism. H. Gy. Budapesti 
Szemle 104. köt. 306—309. 1. 

Henry, V. Lexique étymologiqne des termes les plus usuels du 
breton moderné. Bennes, Plihon et Hervé. (8-r. XXIX, 350 1.) 6 fr. — 
Ism. Ernault, Émile. Bev. crit. 38. sz. — Tliomas A. Bomania 452. 1. 

FLerzoq, Eugen. Materialien zu einer neuprovenyalischen Syntax. 
Wien. Progr. (8-r.' 23 1.) 

Historie de la langue et de la littérature francaise, des origines k 
1900. Publiée sous la direction de L. Petit de Julleville. Tom. VIII. Dix-
neuviéme siécle. Paris, A. Colin. (8-r. 928 1.) — Ism. Bourciez E. Bev. 
crit. 30. sz. 

Blolle, Fritz. Avoir und savoir in den altfranzösischen Mundart. 
Marburg. (8-r. 97 1.) Diss. 

Ive, Ant. I dialetti ladino-veneti deli' Istria. Strassburg, K. J. 
Trübner. (8-r. XXIII, 207 1.) 5 Mk. 50. Ism. Thomas. Bev. Crit. 48. sz. 

Jaeger, 0. Elemente der französischen Lautlehre. Für den Unter-
richt zusammengestellt. Mit 1 Abbildg: Liingssclmitt durcli die Sprach-
organe. 3. Aufl. Strassburg. Verlagsanstalt. (8-r. XII, 18 1.) 30 pf. 

Jordana y Moréra, J. Algunas voces forestales y otras que 
guardan reláción con las mismas, confrontiadas todas con el Diccio-
nario de la Beal Academia Espaüola. Madrid, Bicardo Bojas. (4-r. IX, 
320 1.) 6 fr. 

Ba Grasserie, R. Etudes de grammaire comparée des principes 
scientifiques de la versification francaise. Paris. (8 r. 444 1.) 20 fr. 

Bamjtrecht, Férd. Die mundartlicben Worte in den Bomanen u. 
Erzüblungen v. A. Theuriet. Berlin. (4-r. 27 1.) Progr. 1 Mk. 

Beite de Vasconcellos, J. Estudos de philologia mirandesa. Vol. I. 
Lisboa, Imprensa Nációnál. (4-r. XX, 488 1.) Bövid ism. Bomania 480. 1. 
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Levi), Emil. Provenzialisches Supplement-Wörterbuch. 10. Ileft. 
Leipzig. (8-r. III. Bd. 129—256 1.) 4 Mk. 

Lorenz, Dr. C. Alphabetische Zusammenstellung der französi-
schen Vérben, welche mit dem Infinitiv ni. de und á verbunden ge-
braucht werden. Wolfenbüttel. J. Zwissler. (8-r. 34 1.) 1 Mk. 

Meinecke, Fr. Der sogenannte Teilungsartikel im Französischen. 
Kiél. (8-r. 52 1.) Diss. 

Meyer-Liibke, Wilhelm. Grammatik der romanischen Spraclien. 
III. Bd. Leipzig. Reisland. (8-r.) 24 Mk. 

U. a. Grammaire des langues romanes. Traduction fran9aise par 
Aug. Doutrepont et Geo. Doutrepont. Tom. I I I . : Syntaxe. I. partié. Pa
ris, H. Welter. (8-r.) 

Mizzi, A. M. Di alcuni vocaboli gaulo-maltesi; ossei-vazioni filo-
logiche. Roma, Artigianelli. (8-r. 54 1.) 

Musatti, Ces. I nomi proprí nel dialetto veneziano. Venezia, Kirch-
mayr e Scozzi. (4-r. 11 1.) 

Nazari, Oreste. I dialetti italici. Gramatica, iscrizioni, versioné, 
lessico. Milano, 1900. Hoepli. (16-r. XVI, 364 1.) 3 lira. Ism. Sk. Liter. 
Centralbl. 3. sz. — Plánta, R. D. Lit. Ztg. 8. sz. — Mensch L. Polybib-
lion 89. köt. 240. 1. 

Novati, Francesco. Due vetustissime testimonianze deli' esistenza 
del volgare nelle Gallie ed in Itália esaminate e discusse. Milano, 1900. 
(8-r. 23 1.) — Rövid ism. P. G. Románia 638. 1. 

Nyrop, Kr. Formation du pluriel en francais, Les noms en -l. Ex
tráit du Bull. de l'acad. roy. des Sciences de Danemark. 1900. Copen-
hague. (8-r. 23—54 1.) 

Pallioppi, F. Wörterbuch der romanischen Mundarten des Ober-
und Unterengadins, des Münsterthals von Bergún und Filisur mit beson-
derer Berücksicbtigung der oberengadinischen Mundart. Deutsch-Roma-
nisch. III. Basel, Ad. Geering. (8-r. 481—720 1.) 5 ír. 

Pfeijfer, Dr. Gust. Ein Problem der romanischen Wortforschung. 
Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. (8-r. 40 1.) 1 Mk. 

Plattner, Ph. Wörterbuch der Schwierigkeiten der französischen 
Aussprache und Rechtschreibnng. Karlsruhe, J. Bielefeld. (8-r. 147 1.) 
2 Mk. 40. — Ism. Baumann Frigyes. Die Neuer. Spr. 429. 1. 

Platzmann, Jul. Der Sprachstoff der brasilianischen Grammatik 
des Luis Figueira nach der Ausgabe von 1687. Leipzig. B. G. Teubner. 
(8-r. LIV, 247 1.) 

Poewe, Jul. Sprache und Verskunst der Mystéres inédits du XV. 
siecle. (Abgedruckt von A. Jubinal. Paris, 1837) Halle, Kaemmerer. 
(8-r. 95 1.) 

Iieinholdsson, Olof. Sur les pléonasmes syntaxiques de l'ancien 
francais. Stockholm. (8-r. 65 1.) 

Sabersky, Dr. Heinr. Betonungswörterbuch der italienischen Spra
che. Berlin, B. Behr. (16-r. XX, 173 1.) 1 Mk. 20. 

Sandfeld Jensen, Kr. Rumaenske Studier. I. Infinitiv og udtrykkene 
derfor i rumaensk og Balkansprogene, en sammenlignende undersögelse. 
Kjöbenhavn 1900. S. Michaelsen. (8-r. 136 1.) Rövid ism. Roques M. 
Románia 635.1. 

Schneermann, K. Zur Syntax des Garnier v. Pont- Sainte-Maxence. 
Lübecki reálisk. progr. (4-r. 86 1.) 
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Schneider, A. Zur lautlichen Entwicklung der Mundart von 13a-
yonne. Breslau (8-r. 87 1.) Diss. 

Schuchardt, Hugó. Romanische Etymologieen. II . Wien, C. Gerold. 
(8-r. 222 1.) 

Schumann, Paul. Die amtliche Verordnung über die französi-
sche Grammatik vom 31. VII. 1900. Blasewitz, A. Arnold. (8-r. 23 1.) 
75 pf. — U. a. 3. Auü. (Verm. um den Aussckussbericht v. M. P. Clai-
rin). Blasewitz (8-r. 32 1.) 1 Mk. 

Schivan u. Behrens. Grammaire de l'ancien francaié. Traduction 
írancaise d'aprés la 4-e éd. allemande par Osc. Bloch. Avec une préface 
de F. Brunot. Leipzig, 0. B. Beisland (8-r. VIII, 278 1.) 5 Mk. 40. 

Simon, S. Grammaire du patois wallon du canton de la Poutroye 
(Schmerlach, Haute-Alsace). Paris, Cáron. (16-r. XV, 453 1.) 3 fr. 75. 

Stange, E. Beitrage zur Kenntnis der französischen Umgangsspra-
che des 16. Jahrhunderts. Kiél. (8-r. 77 1.) Diss. 

Storch, Ad. Vokalharmonie im Rumanischen. Leipzig, (8-r. 
84 1.) Diss. 

Studi italiani di filológia classica. VII. Firenze, B. Seeber. (8-r. 
504 1.) 20 fr. 

Taylor, M. L. Allitteration in Italian. New-Haven. (8-r. XV, 151 
1.) Ism. Arcb. f. lat. Lexikogr. XI, 597. 1. 

Voretzsch, Carl. Zur Geschichte der Dipbthongierung im Altpro-
venzahscben. Halle, M. Niemeyer. (8-r. VI, 79 1.) 2 Mk. 40. 

Weigand, Gustav. Die rumánischen Dialekte der Kleinen Wala-
chei, Serbiens und Bulgariens. Leipzig, Barth. (8-r. III, 92 1.) 2 Mk. 

Wimmer, Dr. Kati. Spracheigentümlichkeiten des modernsten 
Französisch, erwiesen an Erckmann-Chatriari. Zweibrücken. (8-r. IX, 
82 1.) 1 Mk. 

Zauner, Dr. Ad. Romaniscbe Sprachwissenschaft. (Öammlung 
Göschen. 128.) Leipzig G. J. Göschen. (12-r. 167 1.) 80 pí. 

6. Latin és görög nyelv. 

Ábrahám, Franz. Über Quellén und Mundart des delphinatischen 
Mysteriums : Istoria Petri et Pauli. Halle, M. Niemeyer. (8-r. 66 1.) 3 Mk. 

Allcroft, A. H. & Haydon, J. H. Latin composition. 5-th edit. rev. 
London, Clive. (8-r. 200 1.) 2 sh. 6 d. 

Baljon, J. M. S- Grieksch- theologisch woordenboek hoofdzake-
lijk van de oudchristelijke letterkunde. II. Utrecht, Kemink & Sobn. (8-r. 
VIII, 11081.) 

Bartoli, Alfr. La lingua e la metrica di Virgilio. Pistoia. (8-r. 
135 1.) 1 lir. 

Brvgmann, K. Griechische Grammatik. (Lautlehre, Stammbil-
dungs- und Flexionslehre und Syntax.) 3. Aurl. Anhang; Griechische 
Lexikograpbie von L. Cohn. (Müller, I. Handb. d. klass. Alterth.-Wiss. 
II. 1.) München, Beck. (8-r. XIX, 632 1.) Ism. My. Rev. Crit. 31. sz. 

Consoli, S. II neologismo negli scritei di Plinio il giovane. Palermo. 
(8-r. 133 1.) 3 Mk. 

Corpus glossariorum. latinorurn. Vol. VI. fasc. 2. L. Thesaurus 
glossarum emendatarum confecit Geo. Gcetz. Pars I. fasc. 2. Lipsiro, P. 
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G. Teubner. (8-r. 369—754 1.) 18 Mk. — Ism. Bueoheler Fr . D. Lit. 
Ztg. 1. sz. 

Dobos Károly dr. A legrégibb római inscriptiok nyelvtanának 
főbb sajátságai. Aradi fó'gymn. értés. 3—13. 1. 

Dokkum, Tlt. De constructionis analyticae vice acusativi cum infi-
nitivo fungentis usu apud Augusfcinum. Groningen. (8-r. 112 1.) Diss. 

Frese, Rieh. Beitrage zur Beurtheilung der Sprache Ceesars mit 
besonderer Berücksichtigung des bellum civile. München. Diss (8-r. 72 
1.) — Ism. Schiller H. Berl. Plnlol. Woch.-Schr. 38. sz. 

Gerber, A. & Greef, A. Lexicon Taciteum. Fasc. XIV. edidit A. 
Greef. Lipsiíe, B. G. Teubner. (8-r. 1489-1600 1.) 3 Mk. 60. 

Harder, Ch. Schulwörterbuch zu Homers Ilias und Odyssee. Leip
zig. (8-r. XXVI, 339 1.) 4 Mk. 

Hatzidakis, G. N. Zur Betonúiig der griechischen Composita, de
rén zweiter Theil e. Verbaladjectiv trocháiser Messung ist. Berlin, G. 
Eeimer. (8-r. 61.) 50 pf. 

Heerdeqen, F. Lateinipche Lexikographie. (Müller, I. Hdb. d. 
klass. Altert.-Wies. II . Bd. 2. Abth.) 3. Aufl. München. Ism. Arch. f. lat. 
Lexikogr. XI, 588. 1. 

Johnson, F. G. Bhymes and reasons in Latin Svntax. London. 
Simpkin. (8-r. 32 1.) 1 sh.6 d. 

KrumbacJiér, Kari Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer 
Sprichwörter. München, Franz. 3 Mk. —Különnyomat a bajor Akadémia 
Sitzgber. 1900 III.-ból. 

Kuzmics Ferencz. Birtokviszony a latinban. Budapest,. 1900. 
(8-r. 27 1.) 

Landgrqf, Gustav. Beitráge zur historischen Syntax der lateini-
schen Sprache. München. (8-r. 34 1.) (Progr.) 

Lautensach, G. Grammatische Stadien zu den griechischen Tragi-
kern und Komikern. Hannover, Hahn. (8-r.) 4 Mk. 

Liljeblad, J. De assimilatione syntactica apud Thucydidem qua3s-
tiones. I. Ad genera numeros casus pertinentes. Commentatio acade-
mico. Upsaliaá. (8-r. XII, 114 1.) 

Meisterhaus, K. Grammatik der attischen Inschriften. 3. Aufl. 
besorgt v. Ed. Schwyzer. Berlin, Weidmann. (8-r. XIV, 288 1.) 9 Mk. 

Meltzer, Dr. Hans. Griechische Grammatik. I. Formenlehre. 
(Sammhino-Göschen. 117.) Leipzig, G. J. Göschen. (12-r. 167 1.) 
80 pf. 

Mohi, F. G. Les origines romanes. Etudes sur le lexique du latin 
vulgaire. Prag, F . Eivnac. (8-r. 144 1.) Különnyomat a Sitz.-Ber. d. k. 
böhm. Gesellsch. d. Wiss.-ből. — Ism. Thomas A. Románia 433—437.1. 

Mohi, F. George. Introduction á la chronologie du Latin vulgaire. 
Paris. Bouillon. (8-r.) 10 fr. 

Nolan, Fdmond. Two Greek Grammars of the Thirteenih Century. 
(Edit. by —.) Cambridge, Univ. Press. (8-r.) 

Persson, P. De origine ac vi primigenia gerundii et gerundivi la-
tini. (Skiifter utgif. of k. Humanist. velensk. samfandet i Upsala). Up-
salffi. (8-r. III, 138 1.) 2 Mk. 80 pf. 

Prestel, Franz. Zur Entwickelungsgeschichte der griechischen 
Sprache. Münnerstadt gym. progr. (8-r. 67 1.) 
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Przyqode, O. Das Konstruiren ina altsprachlichen Unterrichte. Pa-
derborn, F . Schöningh. (8-r. III , 67 1.) 1 Mk. 20. 

Rouse, W. H. I). & Sing, J. M. Exercises in the Syntax and 
Idioms of Attic Greek. London. Bivington. (8-r. 184-1.) 3 sh. 6 d. 

Schunck, Jul. Quantum intersit inter dativi possessivi usum Cice-
ronis et Plauti. Erlangen. (8-r. 37 1.) Diss. 

Sjögren, H. De particulis copulativis apud Plautum et Terentium 
quaastiones selectae. Commentatio academica. Upsalia?, 1900. (8-r. VIII, 
158, 2 1.) 

Stöcklein, I)r. Joli. Entstehung v. Analogieformen bei lateinischen 
Verba. München. (8-r. 32 1.) Progr. 40 pf. 

Stolz, Fr. und Schmatz, J. H. Lateinische Grammatik. 3. Auíi. (I. 
v. Müllers Handb. d. klass. Alterthumswiss. II, 2.) München, Beck. (8-r.) 
11 Mk. — Ism. Leiay P. Eev. crit. fi. sz. 

Szeremlei Béla. A múltra vonatkozó igealakok használata Home-
rosnál. Szászvárosi ref. fó'gymn. értés. 

Thesaurus linguas latina?. Editus auctoritate et consilio acade-
miarum quinque germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, 
Monacensis, Vindobonensis, Vol. I. fasc. 1. Leipzig, B. G. Teubner. (4-r. 
XIV lap és 1—224. hasáb.) 7 Mk. 20 pf. 

Thumb, Alb. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenis-
mus. Beitráge zur Geschichte u. Beurteilung der Koivr'/. Strassburg, k. 
J. Trübner. (8-r. VIII, 275 1.) 7 Mk. 

Tróger, Gust. Der Sprachgebrauch in der pseudolonginianischen 
Schrift HÍ-QI vipovqxmd derén Stellung zum Atticismus. I. Erlangen. (8-r. 
65 1.) Diss. 

Ujjpgren, Anders. De verborum peculioribus et propriis numeris 
ad antiquas linguas et sermones et poesin facta disquisitio et disputatio. 
I I . Lund, Möller. (8-r. 89—200; 1.) 

Wiese, Dr. Leo. Die Sprache der Dialógé des Papstes Gregor. 
Halle, M. Niemeyer. (8-r. V, 194 1.) 

Wilpert, Osk. Das Schema Pmdaricum und áhnliche grammati-
sche Konstruktionen. Gr. Strelitz. Wiepert. (4-r 11 1.) 

Zueker, Adolf. Beobachtungen über den Gebrauch des A.rtikels 
bei Personennamen in Xenophons Anabaeis. Nürnbergi gym. progr. 
(8-r. 67 1.) 

7. Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás. 
Brugmann, Kari. und Delbriick, Berth. Grundriss der verglei-

chenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. V. Bd: Verglei-
chende Syntax der indogermán. Sprachen v. B. Delbriick. I I I . Thl. 
(Nebst Indices zu den 3 Thln. der Syntax v. C. Cappeller). Strassburg. 
K. J. Trübner. (8-r. XX, 608 1.) 15 Mk. - - Ism. Henry V. Kev. 
•crit. 33. sz. 

Geiqer, Wilh. und Kuhn, Ernst. Grundriss der iranischen Philo-
logie. II. Bd. 4. Lfg. Strassburg, K. J. Trübner. (8- 481—640 1.) 8 Mk. 

Grundriss der indo-arischen Philologie und Alterthumskunde. 
Begründet von Geo. Bühler, fortgesetzt v. F . Kielhorn. I. Bd. 8. Heft. : 
Pkchel, R. Grammatik der Prakrit-Sprachen. (8-r. 430 1.) 21 Mk. 50 pf. 
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I. Bd. 10. Heft: Geiqer, Wilh. Litteratur und Sprache der Singhalesen.-
(8-r. 97 J.) 5 Mk. 

Hirt, Herm. Der indogermanische Ablaut vornehmlich in seinem 
Verháltnisse zur Betonung. Strassburg, Trübner. (8-r. VIII, 224 1.) 5 Mk. 
50. — Ism. Liter. Centr.-Bl. 2. az, 

Holder, Alfr. Alt-celtischer Sprachschatz. 12. Lfr. Leipzig, B. G. 
Teubner. (8-r. 769-1024 hasáb.) 8 Mk. — Ism. Dottin G. Bev. crit. 37. sz. 

Karst, Dr. Jos. Historische Grammatik des Kiiikisch- Armeni-
schen. Strassbnrg, K. J. Trübner. (8-r. XXIII, 444 1.) 15 Mk. 

Lidén, Ev. Studien z. altindisch. u. vergleichenden Sprachge-
schichte. (Skriften utg. af. K. bum. Vetensk.; Upsala VI. 1.) Upsala. 

Makas, Hugó. Kurdische Studien. 1. Eine Probe des Dialekts v. 
Diarbekir. — Ein Gedielit aus Gáwar. 3. Jezidengebete. (Materialien 
zu e. Geschicbte der Sprachen u. Litteraturen d. vorderen Orients. 1.) 
Heidelberg, C. Winter. (8 r. VIII, 54 1.) 4 Mk. 

Monier-Williams, Sir Monier. A Sanskrit-English dictionary 
etymol. and philol. arrang. with special reference to cognate Indo- Eu-
ropean láng. New Edit. greatly enlarg. With collabor, of E. Leumann 
& C. Cappeller. Oxford, Clarendon Press. (4-r.) 3Va Guin. 

Osthofft Herm. Vorn Suppletivwesen der indogermanischen Spra
chen. Erweiterte akad. Rede. Heidelberg, A. Wolf. (4-r. II, 95 1.) 

Pulié, Fr. L. Studi italiani di filológia indo-iríinica. III. Firenze. 
G. Carnesechi. (8-r. XXXII, 152 1.) 

Stokes, W/t. und Windiscli, K. Irische Texte mit Úbersetzungen 
u. Wörterbuch. IV. Serié. 1 Hft. Leipzig, S. Hirzel. (8-r. XIV, 438 1.) 
12 Mk. 

Stokes, Whitley & Straclian. Thesaurus Palaíohibernicus, Edited 
by —. Cambridge, Univ. Press. (8-r.) 

Zachariae, Th. Qnellenwerke der altindischen Lexikographie. III . 
Mahkhakosa mit Auszügeu aus den Commentaren und drei Indices. Wien, 
Hölder. (8-r. VII, 73 és 1601.) 

8. Sémi nyelvek. 

Bacher, W. Ein hebráisch-persisches Wörterbuch aus dem 14. 
Jahrh. Strassburg, K. J. Trübner. (8-r. I I I , 135, 76 1.) 4 Mk. 

Bittner, Dr. Max. Der Einflus des Arabischen u. Persischen auf 
das Türkische. Eine philolog. Studie. Wien, C. Gerold. (8-r. 119 1.) 
2 Mk. 60. 

Brönnle, Dr. Paul. Contributions towards Arabic philology. Part. 
I. The Kitab al-Maksür. Wál'l-Mamdud by Ibn Wallád, being e trea-
tise lexicographical and grammatical, from manusciipts in Berlin, Lon
don, Paris. Ed. with text-critical notes, introduction commentary and 
indices, Leiden, E. J. Brill. (8-r. VIII, 167 1.) 6 Mk. 

Chahot, Mgr. Alphonse. Grammaire hóbráique ólémentaire. 5-éd. 
Freiburgi/Br. Herder. (8-r. VIII, 177 1.) 1 Mk. 60. 

Delitzsclt, Frdr. Assyrische Lesestücke. Mit grammat. Tabellen 
und vollstand. Glossar. Einführung in die assyr u. babylon. Keilschrift-
litteraturbishinauf zu Hammurabi, 4. Aurl. (Assyriologische Bibliotbek, 
XVI.) Leipzig, J. C. Hinrichs. (4-r. XII, 193 1.) 18 Mk. 
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Erman, A. Die Flexión des aagyptischen Verbumé. Berlin, G. Rei-
mer. (8-r. 37 1.) 2 Mk. 

Glossarium latino- arabicum. Ex unico qui exetat codice Leidenei 
undecimo saeculo in Hispánia conscripto. Nunc primum edidit, prffifa* 
tione notisque instruxit,tabulam phototypicum adiecitChrn. Freder. Sey-
bold. (Semitistische Studien. 15—17. Heft.) Berlin, E. Felber. (8-r. XX, 
574 1.) 40 Mk. 

Kampjf'meyer, Dr. G. Die arabische Verbalpartikel b (m). (Bei-
trage zur Dialectologie des Arabiechen. II.) Marburg. (8-r. 54 1.) Diss. 

Maclean, J. J. A dictionary of vernacular Syriac. London, 
Frowde. (8-r.) 

Mannes, S. Ueber den Einfluss des Aramaisclien auf den Wort-
echatz der Misnah an Nominal- und Verbal-Stámmen. I. Posen, Rze-
özeweki. (8-r. 55 1.) 

Margoliouth, Mrs. A compendious Syriac Dictionary. Part. I I I . 
London, Frowde. (8-r.) 

MusH-Arnolt, W- A concise dictionary of the Assyrian language. 
(Assiryan-English-German.) Part IX. Berlin Reuther k Reichard. (8-r. 
5 1 3 - 5 7 6 1.) 5 Mk. 

Nallino, C. A. L'Arabo parlato in Egitto. Grammatica, dialoglii 
di circa 6000 vocaboli. Mailand, Hcepli. (8-r. XXVIII, 386 1.) 4 lira. 
Ism. Liter. Centr.-Bl. 40. sz. — Houdas O. Rev. crit. 35. sz. 

Rosenak, Leop. Die Fortechritte der hebráischen Sprachwissen-
schaft von Jeliuda Chajjűg bis Dávid Kimchi (X. bis XIII. Jahrh.) I. 
Bremen, Frankfurt, a/M. J. Kauffmann. (8-r. VIII, 47 1.) 

Rosenberg, <•/. Assyrische Sprachlehre und Keilschriftenkunde für 
das Selbetstudium. Wien, A. Hartleben. (8-r.) 2 Mk. 

Schulthess, Friedr. Homonyme Wurzeln im Syrischen. Ein Bei-
trag zur sémit. Lexikographie. Berlin, Reuther & Reichardt. (8-r. XIII, 
104 1.) 4 Mk, — Ism. R. Liter. Centr.-Bl. 44. sz. 

StbawaiJns Buch über die Grammatik. ÍJbersetzt von G. Jahn. 30. 
(Schluss-) Lfrg. Berlin, Reuther u. Reichard. (8-r.) 4 Mk. 

Silberstein, Emil. Conrad Pellicanue, ein Beitrag zur Ge-
schichte des Stúdiuma der hebráischen Sprache in der ersten. Halfte 
des XVI. Jahrhunderts. Erlangen. (8-r. 104 1.) Diss. Berlin, Mayer & 
Müller 2 Mk. 

9. Altalános nyelvészet. Különfélék. 
UAlfonso, N. II. Elementi di grammatica logica. Roma. (8-r.) 
Breton, 11. P, Raymond. Dictionnaire francais-caraibe. Róimprimé 

par Jules Platzmann, Ed. fac-simile. Leipzig, B. G. Teubner. (12-r. 415 
1.) 20 Mk. 

Breymann, Ilerm. Die neusprachliche Reform-Literatur von 
1894—1899. Eine bibliographiech-krit. Übersicht. Leipzig, A. Deichert. 
(8-r. III . 97 1.) 2 Mk. 25. 

Campbell, A, A Santali-english dictionary. I. Manbhum. Santal 
Mission Press. (8-r. 288 1.) 

Clodd, E. Story of the alphabet. 90 illuttr. London, 1900. Newnes. 
(12-r. 234 1.) 1 sh. 
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Debesse, P. A. S. J. Petit dictionnaire franeais-chinois. Chang-
Hai. Mission cathol. (8-r. VI. 533 1.) 8 fr. 

Eggert, Dr. Bruno. Phonetische und methodische Studien in Pa
ris zur Praxis des neusprachlichen Unterrichts. Leipzig, B. G. Teubner. 
(8-r. VII, 109 1.) 2 Mk. 40. — Ism. Liter. Centr.-Bl. 25. BZ. 

Erdmann, Kari Ottó. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, E. 
Avenarius. (8-r. IX, 218 1.) 3 Mk. 60. Ism. Streitberg Vilmos. Liter. 
Centr.-Bl. 48. sz. Balassa G. Nyelvtud. Közi. 479. 1. 

Ereudenberger, Dr. M. Beitráge znr Natnrgescliichte der Sprache. 
Leipzig, E. Avenarius. (8-r. V, 147 1.) 2 Mk. —Ism. W. W. Liter. Centr.-
Bl. 48. sz. 

Geiger, Wilhelm. Literatur und Sprache der Singhalesen. Strass-
burg, Trübner. (8-r.) 5 Mk. 

Gilmore, Dávid. A grammar of the Sgau- Karén. Bangoon, Phin-
ney. (8-r. 51 1.) 

Gradenwitz, Ottó. Einführung in die Papyruskunde. 1. Hft. Er-
klárung ausgewáhlter Urkunden. Nebst e. Contrár.-Index. Leipzig, S. 
Hirzel. (8-r. XV, 197 1.) 5 Mk. 

Grierson, G. A. Essays on Kacmiri grammar. Kalkutta, Tliacker 
& Spink. (8-r. XVI, 257, XCÍII1.) 

Ilahn, Férd. Kurukh grammar. Calcutta. 1900. (8-r.) 
Hansen, O. A grammar of the Kachin language. Bangoon, Phin-

ney. (8-r. 232 1.) 
Heigl, Fd. Chinesische Sprache, Schrift und Litteratur. Berlin. 

(8-r. 174 1.)1 Mk. 50 pf. 
Jochelson, W. Über die Sprache und Schrift der Jukagiren. 

Bern. (8-r.) 
Kainz, C. Praktische Grammatik der chinesischen Sprache fűi

den Selbstunterricht. Mit Lesestücken, e. cliinesisch-deutschen, und 
deutsch-chines. Wörterbucli u. 10 commentirten Schrifttafeln. (Die 
Kunst der Polyglottie. 29.) Wien, A Hartleben. (12-r. VIII, 191 1.) 2Mk. 

Krueger, Dr. Gust. Die Uebertragung im sprachlichen Lében. 
(Neusprachliche Abliandlungen a. d. Gebieten der Phraseologie, Realien, 
Stilisztik u, Synonymik. etc. IX.) Dresden, C. A. Koch. (8-r. 501.) 1 Mk. 

Lingvo Internacia. Monata Gazeto por la lingvo Esperanto. Eldo-
nata je la nomo del' Klubo Esperantista en Upsala. V-a jaro. 1—7. 
szám. Nyomatja Lengyel Pál Szegzárdon. 

Lonsdale, A. W. Burmese grammar and analyse. Rangvoon, 
Burma Press. (8-r. 473 1.) 

Meinhof, Carl. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen. 
(Abliandlungen íür die Kundé des Morgenlandes. XI. 2.) Leipzig, Brock-
haus. (8-r. VIII, 245 1.) 

Möllendorff, P. G. On the limitations of comparative philology. 
Shangai 1900. (8-r.) 

Morris, Max. Die Mentawai-Sprache. Berlin, C. Skopnik. (8-r. 
VII, 356 1.) 10 Mk. — Ism. Grünwedel Alb. Glóbus 78. köt. 16. 1. 

Ramptatáp, Shanna. English-Hindi dictionary. Benares, Khem-
raj Shrikrishnadas. (8-r. 296 1.) 

Sangaji Iiao, S. Hindustani and English dictionary. Madras, 
Thompson. (8-r. 944 1.) 
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líeiniseh, Leo. Die Somali.-Spraehe. I. Texte. (Südarabische Expe-
dition. I . Bd.) Wien, A Hölder. (4-r. VIII, 287 1.) 18 Mk. 

Robinson, C. H. Dictionary of the Hausa Language. Cambridge, 
Univ. Press. (8-r. 270, 217 1.) 21 sh. 

Schmidt, P. W. Ueber das Verhiiltniss der melanesiscben Sprache 
zu den polynesischen und untereinander. "Wien, C. Gerold. (8-r. 93 1.) 

Seidel, A. Siiahili-Conversations-Grammatik nebst einer Einfüh-
rnng in die Schrift u. den Briefstil der Suaheli. Heidelberg, Groos, (8-r. 
XVI, 404. 1.) 

Seshagiri, T. M. Telugu philology-verbs. Madras, Varadachari. 
(8-r. 91 1.) 

Spat, G. Maleische taal. I. Overzicht der grammatica. Breda, 
Broose. (8-r. VIII, 247 1.) 5 frt. 

Sweet, Henry. The history of language. London, Dent. (8-r.) 1 sh. 
Tilbe, H. Pali grammar. Eangoon. Baptist. Mission. (8-r. VII, 

115 lap.) 
Velics, Anton Dr. v. Über die Urquelle aller Spachen. Eine Studie. 

Leipzig. (8-r. 184 1.) — Ism. Hirt H. Lit. Centr.-Bl. 27. sz. 
Weehssler, E. Giebt es Lautgesetze'? Halle, M. Niemeyer. (8-r. 

III, 190 1.) 5 Mk. 
Wundt, Wilhelm. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der 

Entwickelungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitté. I. Bd.: Die Spra
che I. Th. Leipzig. W. Engelmann. 14Mk. —Ism. Strehlis T. Petermanns 
Mitteil. Liter.-Bericht 141. 1. — B. M. Journ. d. Savants 620. 1. — yg. 
Liter. Centralbl. 48. sz. 

Összeállította: HELLEBEANT ÁRPÁD. 

Adalék a magyar nyelv mongol elemeihez. — Az egyéb szónak 
BüDENz-adta magyarázatát, a mely szerint ez az *ed- (ooez) névmás 
középfoka (UA. 283), kétségessé teszi a b-nek magánhangzók közötti 
rövidsége (pl. egyebet, nem: egyebbet). Alkalmasint nem is eredeti szó, 
hanem a mongol nyelvből való, a melyben eldeb : «v e r s c h i e d e n, ver-
schiedenes, mancherlei; pa3Hbiíí, paMfreHHÜ, HHOÍI» (SCHMIDT); 
«BCHKÜi, pa^JiHqHMÍi, MHOropasjiMiiHLiü; • • . quoi que ce sóit, quicon-
que, d i f f é r e n t , divers . . .» (KOWALEWSKI) ; kalmük eldeb «v e r s c h i e-
d en, mancherlei» (B. JÜLG, Márchen des Siddhi-Kür 143. 1.). 

Sz. J. 



Ismertetések és bírálatok. 
Ős-lapp hangtan. 

K. B. WIKLUND. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I. Einleitung, 
Quantitátsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale. (Suoma-
lais-ugrilaisen Seuran Toimituksia X. 1. Helsingfors. 1896. 319 I. — 
Ára 7 fm. 50 p.) 

1878-ban állította fel BUDENZ a lapp nyelv hovatartozásáról való 
elméletét; rá egy esztendőre DONNER OTTÓ Uber die gegenseitige Venvandt-
schaft der finniseh-ugrisehen Sprachen czímü munkájában BUDENZ elmé
letével ellenkező eredményre jutott. DONNEK álláspontja, egyes részlete
ket nem tekintve, általában megfelel mai felfogásunknak; újabban senki 
sem vonta kétségbe azt, hogy a lapp nyelv a finnséggel van legközelebbi 
rokonságban, bár e nézetet részletesen, tudományos alapon senki sem 
okolta meg. 

Erre a feladatra vállalkozott WIKLUND, elődeinél bizonyára kedve
zőbb körülmények között. Nemcsak az egyes lapp nyelvjárásokról való 
ismereteink gyarapodtak BUDENZ említett értekezése óta (részben éppen 
a szerző fáradozása folytán), hanem elkészült, legalább részben, az a 
munka is, a melyre WIKLUND összehasonlító hangtani kutatásait biztosan 
alapíthatta, SETALA Yhteissuomalainen aannehistoria-}&. Megkönnyítették 
WIKLUND munkáját a finnség és a lappság régi germán, litván és szláv 
elemeire vonatkozó újabb kutatások is.*) 

*) THOMSEN, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-
lettiske) Sprog. Köbenhavn 1890. QVIGSTAD, Nordische Lehnwörter im 
Lappiscben. Christiania 1893. MIKKOLA, Berührungen zwiscben den west-
finniscben und slavischen Sprachen. I. Helsingfors 1894. Ezzel a kérdéssel 
foglalkoznak (részben vagy egészen) WIKLUND következő munkái is: Laut-
und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte. Stockholm 1891. Die nor-
dischen lehnwörter in den russisch-lappischen dialekten. Journ. de la Soc. 
Finno-Ougr. X. 
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A nyelvtörténeti, nyelvfejlődési vizsgálatokat minden finn-ugor 
nyelvnél (még a magyart sem véve ki) nagyon megnehezíti a régibb 
nyelvemlékek hiánya. Aránylag a lappra nézve vagyunk a legkedvezőbb 
helyzetben, mert a nyelvemlékeket részben pótolják a különböző korok
ból való germán és finn jövevényszavak, a melyeknek alapalakját elég 
pontosan meg lehet állapítani; másrészt az egymástól távolabb álló 
nyelvjárások összehasonlítása becses nyelvtörténeti következtetésekre 
vezethet. 

Mivel e rövid ismertetésnek úgysem lehet czélja WIKLUND össze
hasonlító hangtani kutatásainak részleteire is kiterjeszkedni, megeléged
hetünk a bevezetés főbb pontjainak reprodukálásával; evvel egyszersmind 
a munka általánosabb érdekű eredményeit is ismertettük. 

Oslappon WIKLUND azt a ma már kihalt egységes nyelvet érti, a 
melyből a mai lapp dialektusok fejlődtek. Az egész rendelkezésére álló 
nyelvanyag pontos átvizsgálása WIKLUNDOÍ arra a meggyőződésre vezette, 
hogy az öslapp az (kfinn-nek (yhteissuomi) egy igen regi fokával azonos. 
Az őslappot az ősfinn azon fokától, a melyből a mai finn nyelvek közvet
lenül fejlődtek, fontos fonetikai különbségek választják el. íme a leg
fontosabbak : 

1. Az ősi. megőrizte a szó kezdetén a két mássalhangzót olyan 
esetekben, mikor az ősf. az elsőt elejtette, pl. lpF. skippat «kránklich 
sein» = f. kipua*. 2. Az ősi. megőrizte az eredetibb dentalis spiransot, a 
mely az ősf.-ben í-vé lett, pl. lpF. ada «mark» = f. ytime-. 3. Az ősi. 
megőrizte a szókezdő dentalis explosivát, a mely az ősf.-ben s-szé lett, 
pl. lpF. don «du.» = f. m/na. 4. Az ősi. megőrizte az eredeti g-et, a mely 
az ősfinnben (bizonyos helyzetben) //,-vá vált, pl. lpF. son «er» = f. 
han. 5. Az ősi. megőrizte az eredetibb s-et, a mely az ősf.-ben h-vá vált, 
pl. lpF. vasse «hass» = f. ciha. 6. Az ősi. megőrizte az eredeti s'-et (c-
alakban), a mely az ősf.-ben s-szé lett, pl. lpF. cuötte «hundert» = f. sata, 
md. éada, sado, cser. südö, suda, zürj. éo < zend. cata-. 7. Az őslapp meg
őrizte a palatális n-et, a mely az ősf.-ben a dentalis n-nel összeesett, pl. 
lpF. njíiolla «pfeil» = f. nuoli. 8. Az ősi. megőrizte az m-et olyan esetek
ben is, mikor az az ősf.-ben w-né vált, pl. lpF. vuövddet «verkaufen» 
(<.-md-) — f. antaa. 9. Az ősi. megőrizte a nasalist, vagy a nas. + explo-
sivát, a mely az ősf.-ben eltűnt, pl. lpF. jiegtja «eis» = f. jáá. 10. Az ős-
lappban az explosiva nem gyengül i vagy M-ra végződő diphthongus, 
nasalis és liquida után, pl. lpF. algget «anfangen», prces. sg. 1. algám = 
finn alkaa co alán. 11. Az ősi. valószinüleg egy eredetibb o-t őrizett meg 
(uö alakban), a mely az ősfinnben a-vá vált, pl. lpF. guölle «fisch» =s 
f. hala. 

Végeredményképen tehát kimondhatjuk, hogy az ösfinn nyelvnek 
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az a foka, a mely az őslapp-pal azonos, jóval régibb annál, a melyből a 
mai finn nyelvek közvetlenül fejlődtek. 

A nyelvi adatok tanúsága szerint valamikor a finn ós a lapp egysé
ges nyelv volt; ebből azonban nem következik szüksógszerüleg, hogy a 
lapp és a finn nép is egységes volt valamikor. Az anthropologia ered
ményei ennek egyenesen az ellenkezőjét bizonyítják; hogy csak a laikus
nak is rögtön felötlő különbségeket említsük fel, a lapp kis termetű, 
aránylag gyenge, rövid koponyájú, sötét szemű ós hajú, a finn pedig közép 
termetű, erős testalkatú, csekély mértékben rövid koponyájú, kék vagy 
szürke szemű, szőke hajú. A finn és a lapp faj anthropologiai tekintetben 
annyira elüt egymástól, hogy lehetetlen feltennünk, hogy e nagy különb
ségek rövid kétezer esztendő alatt fejlődhettek volna ki. Az anthropologiá-
nak és a nyelvészetnek egymással ellenkező, de külön-külön kétségbe alig 
vonható eredményét szem előtt tartva, csak azt a magyarázatot fogad
hatjuk el, hogy a lappok afinnség hatása alatt valamikor eredeti nyelvü
ket a finnekével cserélték el, ép úgy, mint Hispánia vagy Gallia lakói elta
nulták a hódító rómaiak nyelvét. Hogy az őslappok eredetileg milyen 
nyelvet beszéltek, azt nem tudjuk. Igen valószínű, hogy a mai lapp szó
készlet megfejtetlen része részben ezen ősnyelvből származik, bár ezen 
elemek pontos kiválasztása ma még lehetetlen. A többi finn-ugor nyelvek 
szókészletéről való ismereteink annyira fogyatékosak, hogy sohasem tud
hatjuk, mikor kerül elő valamely eddig megfejthetetlennek tartott lapp 
szó megfelelője egy távolabb eső finn-ugor nyelvből. 

A nyelvcsere természetesen nem egy csapással történt. Hosszan
tartó és élénk etimológiai érintkezés volt szükséges ahhoz, hogy a lappok 
eredeti nyelve nemcsak szókészlet, hanem morphologia, sőt syntaxis 
tekintetében is a finnekéhez idomuljon át. Nehéz megmondani, hogy az 
érintkezés mikor kezdődött meg. Ha meggondoljuk, hogy az őslapp az 
ősfinn-nél hangtani tekintetben egy fokkal régibb állapotban van, s ha az 
ősfinn nyelv korát (THOMSEN-nel) a Kr. utáni első századokra teszszük, 
úgy az őslapp kornak kezdetét nagy valószínűséggel a Kr. előtti első évezred 
végére tehetjük. Nagyjából ugyanerre az eredményre vezet az őslapp 
nyelvnek finn közvetítéssel kapott litván elemeinek tekintetbe vé
tele is. 

Az őslapp korszak alsó határára,, vagyis a nyelvjárásokra bomlás 
kezdetére vonatkozólag szintén meg kell elégednünk hozzávetőleges 
meghatározással. A lapp nyelv finn jövevényszavaiból megállapíthatunk 
annyit, hogy az őslapp még mint egységes nyelv ólt az osfinn és az ős-
északi, valamint a speciális finn korszak kezdetén. Ha ehhez hozzávesz-
szük, hogy az őslapp még mint egységes nyelv kapta első szláv elemeit 
a finnség közvetítésével, végeredménykép kimondhatjuk, hogy az őslapp 
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a VIII. században meg egységes nyelv volt; hogy a nyelvjárásokra való 
szétválás mikor kezdó'dött, azt nem tudjuk. 

WIKLUKD az ó'slapp nyelvterület határait is igyekszik megállapítani. 
Szerinte a lappok az ó'slapp korszak második felében a Skandináv-félsziget 
északi részét, a Kola-fólszigetet, Finnország középső részeit s a vele hatá
ros orosz területeket lakták. Ősi lakóhelyükről legfeljebb annyit mond
hatunk általánosságban, hogy valószínűleg kelet felől nyomultak a Skan
dináv-félsziget felé. Talán északi Oroszország archeológiai viszonyainak 
pontosabb ismerete fényt fog deríteni a lappok őstörténetére is. 

Az őslappok említett nagykiterjedésű hazájukban íolytonos élénk 
érintkezésben voltak a környező népekkel, délkelet felől a finnekkel, az 
Atlanti-óczeán, a Jeges-tenger, valamint a Bottniai-tengeröböl nyugati 
partjain a skandináv gyarmatosokkal. Ezen érintkezések nyomait Őrzi a 
nagyszámú jövevényszó, a mely egyszersmind az ó'slapp nyelvről való 
ismereteinknek is fő forrása. 

A lappoknak a finnekkel való érintkezései nagyon régi korba nyúl
nak vissza; hiszen ezt már a fentebb kimondott hypothesis is feltételezi. 
A nagyszámú finn jövevényszavak nagyon különböző korokból valók. 
Egy részük a fentemlített hangtani sajátságokat tünteti fel: ez a leg
régibb réteg, az ó'slapp nyelv alapvető szókészlete. Egy fiatalabb réteg 
szavain már speciális ősfinn hangváltozások tükröződnek, pl. s > h; 
lpP. haha ((bősei)' < finn paha; de megvan mellette a régibb buösse «hart, 
dreist, übel.» A finn jövevényszavak száma nem minden dialektusban 
ugyanaz; legtöbb van az északiakban, míg délfelé a számuk csökken. 

A lappoknak az oroszokkal való érintkezése aránylag újabb keletű. 
Az oroszok valószínűleg csak a XIII. században jutottak el a Kola-fél-
szigetig, de az érintkezés valami élénk még akkor sem lehetett. A köz
vetlenül az oroszból átvett jövevényszavak nem tüntetnek fel őslapp 
hangváltozásokat, pl. lpF. morssa «wallross» < or. Mopact-

Néhány finnmarki helynév tanúsága szerint a skandinávokkal való 
érintkezés már a VIII. század előtt, tehát még az őslapp korszakban 
megkezdődött. Az érintkezés pontosabb idejére vonatkozólag nyelvtörté
neti megfontolások alapján annyit kimondhatunk, hogy az ős-északi 
jövevényszavakata lapp bizonyos, sok esetben határozott dátumokhoz 
kötött ó-skandináv hangváltozások végbemente után, de viszont néhány 
hangváltozás megkezdődése előtt vette fel. A legrégibb jövevényszavak
ban sincs pl. nyoma a hosszú cg-nek, a mely az ó-északi korszakban íí-vá 
lett. LpF. nallo «nadel» < ős-ész. *nalö > ó-ész. nál; evvel szemben finn. 
neula < gót, nepla. Viszont még nem ment végbe az átvétel korában az 
ai > á hangváltozás, pl. Lul. laiene<. ős-ó. Haihna > ó-ész. Ián «lehn.» 
Ehhez hasonló esetekből WIKLUKD arra következtet, hogy az ős-északi 
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szavak átvétele, vagy a mi ugyanaz, a lappok és skandinávok érintkezése 
az említett hangváltozásokat elválasztó időközben kezdődött meg. De az 
említett hangváltozások idejét feliratok alapján elég pontosan meg tudjuk 
határozni. Az 77> > (i változás pl. Kr. u. 300 előtt ment végbe; az ai > a 
hangváltozást már egy Kr. u. 550-ből való felirat is feltünteti. Az érint
kezésnek ezek tanúsága szerint tehát a III., IV. században kellett meg
történni. Az ős-északi jövevényszavak száma az egyes lapp nyelvjárások
ban különböző; északkeleten, a Kola-félszigeten van legkevesebb, dél 
felé a számuk egyre nő. 

Hangtani kutatásoknál nagy fontosságuk van azoknak az ős-északi, 
litván, gót és szláv jövevényszavaknak is, a melyek finn közvetítéssel 
kerültek a lappba. 

Hogy valamely ős-északi szó közvetlenül vagy közvetve került-e a 
lappba, azt legkönnyebben eldönthetjük abban az esetben, ha a jövevény
szó valamely speciális finn hangváltozás nyomait viseli magán. Finn 
közvetítésre mutat, ha pl. ős-északi magánhangzó előtti f-nek őslapp 
b (p) felel meg. A szókezdő f a lappban különben megmaradt, míg a 
finnben a régibb jövevényszavakban p-vé vált, pl. lpF. bvoidde fett < 
finn *paita < ős-északi *faita; ó-ész. feitr «fett»> (adj.). 

A fent kimondott tételt, hogy t. i. az ősfinn azon foka, a mely az 
őslappal azonos, régibb annál, a melyből a mai finn nyelvek közvetlenül 
keletkeztek, érdekesen bizonyítják a lapp nyelvnek finn közvetítéssel 
kapott litván elemei is. A közvetlen átvétel ebben az esetben már csak 
azért is ki van zárva, mert az őslappok sohasem érintkezhettek földrajzi
lag a litvánokkal. Az ősfinn említett két fokát elválasztó időközben több 
finn hangváltozás ment végbe, a melyben természetesen a litván elemek 
is részt vettek; pl. az .sr > // változás: lit. zansls «gans» > finn hanhi 
( > Ip. cuöijja). 

WIKJUNI) könyve a röviden felsorolt általánosabb eredményeken 
kivül annyi részletes hangtani kérdés megoldását tartalmazza, a melyek
nek ismertetésére e helyen természetesen nem terjeszkedhetünk ki, 
fejtegetéseiben annyira módszeres s következtetéseiben annyira szigorú, 
hogy méltán állítható SETALÁ hangtörténete mellé. 

GOMJÍOCZ ZOLTÁN. 



KiseW) közlések. 
Szószármaztatások. 

Gyűrű. A gyűrű növénynév a mai irodalmi és köznyelvben nincs 
meg, de a régiségben elég gyakori s a nép nyelvében ma is nagy terü
leten él. Alapjelentését a rendelkezésünkre álló adatok segítségével nem 
könnyű megállapítani; vidékenként, különböző jelzó'kkel ellátva, más
más növényt jelölnek vele. íme a gyűrű jelentései a régiségben és a nép 
nyelvében: 

1. Acer tartaricum. Fekete gyűrű, fekete-gyűrű-jávor CzF. 1258 
gyűrű fa. Hallottam 1825 ápr. 24. KRESZN. 210. | fekete-gyűrű acer tart. 
BORBÁS V. Term. Közi. 18 : 349. 

2. Cornvts sanguinea (virga sanguinea). Gyűrű fa, nehezkős asszony
állatoknak ártalmas (BEYTHE A. Fiv. K. 24) | somfa = gyreubuknr Term. 
Közi. 6: 351. | gyűrűvessző MA. (idézi KRESZN. 210) j gyűrű-fa, vagy 
fattyú som fa N. Spindel-baum, mellynek ízetlen folytós fekete gyümöl-
tseit a' gerlitzék kiváltképen szeretik, néhol a paraszt gyermekek-is meg
eszik. Majd hasonló gyümöltsű a' Kutya-fa (Alnus nigra) MÁTYUS I. 0. és 
Uj. Difet. 1787. 368. | Úgy látszik, a nép nyelvében is ez a jelentése van 
leginkább elterjedve, legalább kérdezó'sködéseimre egymástól elég távol 
eső vidékekről kaptam adatokat: vörös gyűrű (BORBÁS V. Term. Közi. 18 : 

349.) | vörös gyűrű corn. sang. Göcsej. KÁROLYI J. | veres gyűrű id. HOR
VÁTH J. Bihar m. | veres gyűrű Szabolcs m. | veres gy. Hétfalu. 

3. Ligustrum vulgare. Gyűrűvessző hartriegel PPB. | fenyős, fűzes, 
gyűrűs erdő FAL. Jegyz. 934. [hartriegel-?] NySz. 1216. | A népnyelvben 
nem akadtam e jelentés nyomára. 

4. Daphne Cnidium L. Thymekea gyűrő fa Kellerhals (MEL. Herb. 
f. 20. NySz. hibásan: 10.) 

5. Daphne mezereum. Gyűrű-fű máskép farkas boroszlán CzF. 
6. Solidago virgaurea. Vörös gyűríí-fű CzF. 
7. Corylus avellana. Gwreff'a 1499. Uj. M. Muz. 7: 467. 
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8. Calendula officinalis. Gyurii virág. CSAPÓ. [id. KRESZN. 210.] Úgy 
látszik a %ring» jelentésű gyűrűvel függ össze s a német elnevezés fordí
tása. CSAPÓ régibb növénytani munkákból vehette, vö. calthula ( = calen
dula) ringelblumen gyűrő virág. MEL. Herb. 71. 

9. Nem lehet meghatározni, milyen növényfajra vonatkoznak a 
gyűrű szóra előforduló legrégibb adatok. Quoddam nemus nomine Girus-
berek 1291. (WENCZEL, Arp. Okm. 10: 52) | mátrix—gwru—gyűrű, mátrix 
gyroufa Beszt. Sz., Schl. Sz. 51. 71. SZAMOTA nem ismeri a mátrix szót. 
FINÁLY szerint az utánálló sambucus közelsége azt sejteti, hogy a mátrix 
nem egyéb, mint csonka tamarix (?) | dumus, que vulgo dicitur Gyrou-
bukur Mon. Str. 1: 556. [id. SZÁM.] 

Hogy a gyűrű szó a régiségben általánosabb volt, mint manapság, 
bizonyítják a következő helynevek: Gyürüsd: Guerusd 1270. JERN. 48.1 
Gyürüs-fő : Gurus-fio, Gynrus fey. JERN. 4-8. Bészben ma is meglévő hely
ségek ós puszták: Gyüriifű Baranya m. | Gyűrűs Baranya m. j Oláli-
Gyűrűs Szatmár m. | Gyűrűs Zala m. | Gyürüsalja Fehér m. | Gyűrű
szeg Bihar m. [Helységnévtár, 1873.] || Veres-Gyűrűs, ^nezta, Bihar m.' 
Fekete-Gyűrűs Bihar m. [Helységnévtár, 1863.] Megjegyzendő, hogy az 
előbbi adatok tanúsága szerint ugyanezeken a vidékeken él a gyűrű 
növénynév is a nép ajkán. Hasonló eredetű helynevek: lliaros, Gyertyá
nos, Bükkösd, Bikszád, Szilfás, Tölgyesfalva stb. 

Speciális jelentése eleve valószínűvé teszi, hogy gyűrű szavunk 
jövevény; hangalakja (szókezdő gy, szóközépi ű, szóvégi//') a törökség 
területére utal. A tatár nyelvekben csakugyan megtaláljuk pontos meg
felelőit : 

Kaz. tat. jirek ógerfa | erle (alnus) BÁL 84. | aciipeK (§irek) ojibxa 
OCMP. 76. BOCKP. 175 a. | d b * j \ (ziriku) ojitxa (^epeBO) || mis. tat. jirek 
erle (PAAS. Türk. Lehnw. 48.) || alt. tat. CJ55J jörük Ke;tprb, Pinus cem-
bra (Bur>. II . 372.) \ jürük Ke ,̂pi> (Alt. Gr. 41. | 180.) || csuv. sirik 
(CLHpHK) OJiBxa (ZOL. 69.b.) || jak. mik (CÍCÍK) erle (BÖHTL. 168.b.) Mint 
újabb csuvas jövevényszó, megvan a mordvinban is: mdM. sij-dlí (BE-
GULY) I sireks mdE. sirie, siri e. Kazl. sirRkü (gen. -in) e. Kai. sirX esche 
(im gouv. Tambor) ulme, rüster (PAAS. id. m. 48.) Talán ide tartozik még 
votj. sir-pu nyolczhimű szilfa, Ulmus effusa (kleinbláttrige ulme, rote 
rüster MUNKÁCSI, Votj. Sz. 461.). 

A magy. gyííríi alakilag pontos megfelelője a tat. jirek-nok.*) A mi 

*) A szókezdő gy-re nézve v. ö. gyarló, gyapjú, gyalu, gyékény, gyalom, 
gyertya, gyöngy, gyűszű, gyűrű (ring) gyúr- stb., a melyekkel szemben a 
török nyelvekben szókezdő j - van (1. erről alább). Szóvégi tör. -0/r, -gk > 
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a jelentést illeti, mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a md. éitf9jc PAASO-
NEN szerint ,rüster', a mi tudvalevőleg nemcsak az Ulmus effusanak. 
hanem a jávorok egy nemének, az Acer platanoides-nek is a neve. Ter
mészetesen nem lehet tudni, hogy PAASONEN melyik értelmében hasz
nálja a ,rüster' szót; az utóbbiban mindenesetre egyeznék a magyar 
gyűrű Acer tartaricum jelentésével.*) 

Különben ismeretes, hogy a növénytani nomenclatura mennyire 
ingadozó. Igaz, hogy gyakran a gyűjtők botanikai ismereteinek fogyaté
kossága sok félreértésnek lehet okozója, de azért nem lehet tagadni, 
hogy igen gyakran etymologiailag azonos szavak, nemcsak különböző 
nyelvekben, hanem különböző nyelvjárásokban is más-más növény
fajokatjelelnek, pl. oszm. karaagac ,ulme' co kaz. tat. kara-agac Járchen-
baum' oá kirg. kara-agas ,erle'. 

Már CzF. megjegyzi, hogy a gyíírű-fát néhol sürje-fának is hivják. 
Sürgyefa LINNÉ alkotmánya szerint a jávorok neme alá tartozó cserjének 
népies neve; héja fekete, levelei színesek, ftírészesek, ötkaréjúak; fürtjei 
billengesek; másképen sülje vagy fekete gyűrű; növénytani néwen fekete
gyűrű-jávor. (Acer tartaricum.) Sudár ágai pipaszárra alkalmasak. A MTsz. 
a következő adatokat idézi: sörgyefa (Somogy), sürgyefa Duna mell. 
(KASSAI Szók. II . 327.) = feketegyűrűfa, | KRESZNEEicsnél: sürgyefa, 
ebből szokott lenni a fekete pipaszár. (II. 190.) Előfordul mint helység
név is : Sörgyefalva: Lacz- Sorgye- és Nigrefalvam versus . . . (TAGÁNÍI. 
Erdész. Okmányt. I. 650.) | Sörnye Somogy m. | ? Nagy-Sűrű, puszta, 
Somogy m. (Helységnévtár, 1863.) 

Azt hiszem, e jelentésre egyező két szó etymonját tekintve is azo
nos ; két különböző török nyelvjárásból kerültek nyelvünkbe s viszonyuk 
olyanforma, mint a gyűrű és szűrű szavaké. (V. ö. BUDENZ, NyK. 15: 4-64.) 
Igaz, hogy a köztörök j-hÖl fejlődött réshangnak a magyarban rendesen 
sz felel meg (v. ö. szél, szőllő, szeret, ? szárny), de van s-es megfelelésre 
is biztos példánk: magy. süveg oo csuv. A. sél'ék (sil'ik, sil'ék), V. éslék oo 
csag. jelek ,egy sapka, a melyet a fejedelmek szoktak viselni'. (MŰNK.) 

magy. -ó, -ú, -o, -ű: gyüszü, karó, szárú, szollő stb. (kbl. 60 esetben). Török 
i-vel szemben álló m. ű-fó'-Jre nézve v. ö. tör. inek <-o m. ünő; tat. jizlák <--> 
m. szollá. 

*) Valószínűleg ezt kell felvennünk a gyűrű alapjelentéséül v. ö. 
alább. Később a legtöbb vidéken a szláv eredetű ihar, juhar, jávor kiszorí
totta a használatból, a inely okleveleink tanúsága szerint a 13. századtól 
kezdve általánosan elterjedt szó. V. ö. ad arborem ihor-fa, cruce signatam 
1232. arbor emse vocatur ihor 1266 | sub arbore iJior 1255 stb. ENDLICHER. 
Die Gesetze des heil. Stephan. 1849. 141 1. 
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A szóvégre nézve hasonló megfelelést mutat gyapjú oo oszm. japak, laine 
non travaillée' | c'dg.japuk ,decke, pferdedecke; feine wolle'. Nagy-Sűrű 
helynév, ha csakugyan összetartozik a sü.je szóval, a szabályos szóvéget 
tüntetné föl.*) 

Nem lehetetlen, hogy ugyanilyen viszonyban vannak egymással a 
gyümölcs (gyümőcs) és a szűmőcs, szömó'cs. (N. B.) Ez utóbbinak ,warze' 
jelentése ebben az esetben metaphorikus átvitel volna. 

Az eredmény, röviden összefoglalva, a következő: köztörök szó
kezdő j'-vel szemben jövevényszavaink hol gy-s, hol sz-(s)-es szókezdetet 
tüntetnek föl. 

Néhány esetben ugyanazon török szó megvan nyelvünkben gy-s 
és sz-es szókezdettel is (gyűrű CVJ szürü, gyűrű c*o sűrje; ? gyümölcs oo 
szűmőcs). Megjegyzendő, hogy egyéb hangtani kritériumok szerint az 
idézett alakok egy összefüggő nyelvterülethez tartoztak. (-Ji -gk > -ű, -ú.) 

BUDENZ szerint (NyK. 1 5 : 4 6 4 ) e jelenségnek kétféle oka lehet. 
Vagy hosszabb ideig tartott az érintkezés a magyarság és a törökség 
között s a magyar nyelvbe előbb a gy-s, majd később az sz-es alakok 
kerültek át. Ebben az esetben az átadó ó-csuvas nyelvben (nevezzük így 
MUNKÁCSI után rövidség kedvéért azt a török nyelvet, a melyből régibb 
jövevényszavaink valók) a j > é változás a két időpont közé esnék. 
A másik lehetőség, hogy az átadó nyelv ebből a szempontból több 
dialektusra oszlott s a magyar kettős szókezdet nyelvjárási eltéréseket 
tükröztet. 

Azt hiszem, ez utóbbi föltevést kell elfogadnunk, mert azokat a 
hangokat, a melyekből a magyar szókezdő gy és sz fejlődött, nem lehet 
egy folytatólagos hangfejlődés egyes fokainak tekinteni. A köztörök alap
hang mindenesetre,; volt, a mely ma is tisztán megvan a mis. tatárban. 
A m. gy azonban nem lehet egy ilyen j tükrözője. Ha az átadó nyelvben 
a szókezdő hang tiszta j lett volna, nincs semmi okunk föltenni, hogy 
az a magyar nyelv külön életében gy-\é változott volna. Az eredeti hang 
g vagy g-hez közel álló palatális explosiva volt. A hangmegfelelés tehát 
schematikusan föltüntetve ez: 

. / S- > SZ-, s-

\ lg-] > gy-
Ez utóbbi hangfejlődésnek egy későbbi fokát tünteti föl a kazáni 

tatár, a hol a szókezdő j - nyelvjárások szerint j-szerüen hangzik.**) 

*) A MTsz. a sűrű ,diclit' szónak gyűrő mellékalakját is említi. 
A MUSz. szerént sűrű megfelelője a cser. éire ,oft'; de vájjon ez utóbbi 
nem orosz eredetű-e ? (cf. or. iniipe) SZILASI, Cser. Szót. 

**) BÁL. Kaz. tatár nyvtan. 16. 
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Ér. A MUSz. a következő alakokat egyezteti ér- igénkkel: 
íinn kerkeá-, kerkiá-, kerkii- (inf. kerjeta, keretá, kerita): properare, 
tempestive parvenire ; vaeare ; maturescere ; kerkeá : celer, festi-
nans, alacer || észt kerge: behend, hurtig, leieht. Az egyeztetés 
hangtani nehézségeire már MUNKÁCSI rámutatott (Nyőr 12 : 298.); 
magy. 'ere- ~ finn *kerge-féle megfelelésre a MUSz. csakugyan nem 
nyújt biztos analógiát. Az erő szó, a mely a MUSz. szerint sok 
tekintetben hasonló hangfejlődést mutatna, mint kétségtelenül 
török eredetű jövevényszó nem vehető figyelembe. Azt hiszem, az 
idézendő török alakok kétségtelenné fogják tenni, hogy az ér- ige 
sem tartozott eredeti szókészletünkhöz. 

Számos jelentésárnyalatai közül csak a főbbeket idézem: 
Ér-: ankommen (haza ér), reichen, langen (földig ér), berühren 
(hozzáér), wert sein (sokat ér), zeit habén (rá-ér) • ér-ik: reif 
werden, reifen. TovábbképzésseLí^rmí-: berühren | érdekel-: be
rühren, betreffen | érkez-ik: aríkommen; zeit habén (nem érkezi],: 
reá). BUDENZ figyelemre méltónak tartja, hogy mennyire találkoz
nak egymással a magyar és a finn ige speciális jelentésej^is. Ugyan
ezt mondhatjuk a magyar és az alakilag pontosan egyező török 
igékről is. 

V. ö. oszm. dUol (ir-mek, er-mek) : parvenir, atteindre, arri-
ver (Z. I. 146.) | dU^wf (eris-mek) : arriver, atteindre, aboutir, 
toucher, műrir. || kaz. tat. ires-: érni, jutni, megérni (B. 26.) || kun. 
krm. aris-: erreichen, gelangen, ankommen, einholen; 2. berühren, 
anfassen : 3. zur reife gelangen, reif werden, reifen; 4. (oszm.) ge-
rinnen; 5. jemanden anrühren, ihn necken, zum bestén habén; 
6. (krm.) launisch sein, launen habén, unartig sein (E. 772.) || oszm. 
Jiriitir- (dLcwűiiof) : erreichen, erlangen, erholen, lassen, anzeigen, 
benachrichtigen, wissen lassen (R. 773.) || v. ö. mong. ire-kii: kom-
men (SCHM. 39. c.) | burj. ere-, jeré-: jőni, megérkezni (NyK. 
13 : 234.). A török alapige (er-, ir-) (a szótárak szerint) a magy. 
ér-nek csak «ankommen» alapjelentését tünteti fel, s így még min
dig eldöntetlen marad, hogy a specziális jelentések egyezései mikép 
magyarázandók. Azt hiszem, egyirányú, de egymástól függetlenül 
végbemenő jelentésfejlődésre nem igen gondolhatunk. 

BALASSA véleménye ellenére is azt hiszem, nem szabad elvá
lasztani az ér- igétől a «verstehen» jelentésű ért-et. Az «észszel 
fölérni)) kifejezés mellett, a melyet rendesen az összetartozás bizo
nyítékául szoktak felhozni, egy egészen hasonló török kifejezésre 
ig hivatkozhatunk: akii drmak: mit dem verstande fassen, errei
chen (E. 755.). Bizonyító ereje van az érték szónak is, a mely nem 
az alapigének, hanem a momentán vagy intenzív -t- képzős ért-
igének származéka. 
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Tapod stb. Mélyhangú alakok : tapod-, tipod-, tapog-, tapon-
gat-, tapos-; magashangú alakok: tipeg-, tipes-; alakpá^ok: tipeg-
tapog-, tipid-tapod-, tipod-tapod-. Nyilván egy Hap- ill. Hip- alap
ige származékai. A jelentésbeli nagy eltérés miatt nem tarthatjuk 
a MUSz. idézte alakokat (votj. tub-: hinaufsteigen ; tubán : treppe ; 
tubit- (caus.): hinaufbringen, tragen, führen | osztjB. tupa, tuba: 
копыто, huf j cser. toík- treten auf etwas | észt touze-: aufsteigen j 
finn nouse- surgere stb.) a Hap- (Hip-) ige megfelelőinek. Jelen
tésre és alakra pontosan megfelelő török nyelvi adatok e szót is 
jövevénynek bizonyítják ; t. i. oszm. V£JLA3' (tepmek) dL-><3 : ruer, 
regimber, donner des coups de pieds j z+jj (tepme): coup, 
ruade | kel. tör. iJUfv-o (tipremek) : s'agiter, sauter | (j^<>jjUe 
(tapirdamak, tápurdamak) : stampfen, treten, trampeln, auftrap
pen, geräusch durch fusstritte machen, hüpfen (ZENK.) j kel. tör. 
^оллЗ (tipemek) ruer (ZENK. I. 331.) || kaz. tat. tapta-: tapodni; 
taptat- v. caus. | tih-: verni, lüktetni, rúgni; tipkälä-: tapodni, 
rugdalni || csuv. tap-: лягать, пинать, tabin-: нападать, tapta-: 
топтать, попирать ногами (Z.) [| alt. tep-, tabar- || jak. tob- id. 

Az idézett alakok egyszersmind azt is valószínűvé teszik, 
hogy a *tap-, *£г/>ре1 nyilván összefüggő tapor-, tipor-, tipródik, 
tiprong- igék -r- képzőjet sem szabad magyar frequentativ képző
nek tekinteni. A tapor-, tipor- alakok minden valószínűség szerint 
képzőstől a törökségböl kerültek. A magy. r- frequ. képző különben 
is olyan kevés példára támaszkodik, hogy joggal kételkedhetünk 
létezésében. 

Váj: aushöhlen, ausgraben; vájkál, graben, ausstehen PPB.: 
vájkó, höhlung; vájkos, hohl < oszm. (̂ J-t-Jjf (oj-mak): tailler, 
moucheter, chantourner, découper, taillader, denteller, creuser, 
arracher les yeux, graver, sculpter, ciseler (Z. I. 135.) |j alt. tel. leb. 
sor. sag. kac. küár. kir. tar. cag. ói-: herausgraben, ausmeisseln, 
aushöhlen, herausschneiden, zusammenbiegen, durchstossen, 
durchbohren (E. 970.) || kaz. tat. uji-: vájni, kivájni || mong. uyu-
yo: ausgraben, aushöhlen, ausstechen (SCHM. 48. a.). Mivel а 
labiodentális szjkezdet a köz-török magánhangzós szókezdettel 
szemben nem tekinthető önálló magyar fejleménynek, fel keli ten
nünk, hogy az о-, u- > ve- másodlagos változás már az átadó török 
nyelvben megtörtént. A mai török nyelvek közül leginkább a csu-
vast jellemzi ez a hangváltozás, a mely különben is legközelebb 
áll ahhoz a nyelvhez, a melyből régibb török jövevényszavaink 
valók, pl. csuv. vis: конецъ <v kar. t. oc, alt. ne, üs kirg.us | csuv. 
vot: огонь ~ k. tat. ut, alt. ot. Ugyancsak labiodentális szókezde
tet tüntet fel a ktör. magánhangzós szókezdettel szemben vályú 
szavunk is : oszm. ^öJJ . v j í (óluk, iduk) : rigole, gouttiere, égout 
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eanal ~ kaz. tat . alak: abrakvályu, csatorna ~ csuv. volak: 
KOÖHTO, nojio.na || > magy. válú. 

Az adott magyarázat mellett a MUSz. származtatását (váj-
< való- < vBjelo- < vsgJo-, vagyis váj- = a vág- ige -l- képzős 
írequentativuma) azt hiszem, mellőzhetjük. Nem lehet hivatkozni 
a máj szóra sem ( = osztj. müyol), a hol a magyar *;'- egészen más 
finn-ugor előzményből kiinduló fejlődés eredménye. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

A magyar helyesírás szabályait újra átvizsgálva adta ki a M. T. 
Akadémia. Ez az új szabályzat az előbbihez képest több tekintetben 
haladást és javulást mutat. Sokkal rendszeresebben, czélszerúbben van 
megszerkesztve, mint a régi, s meglátszik rajta, hogy az eredeti tervezet 
szakember tolla alól került ki. A régi szabályzatnak több önkényes ren
delkezése elmaradt s némely szónak az írásmódja helyesebben van meg
állapítva vagy a helyesebb írásmód kötelezővé van téve. Az írásjelek 
használatáról szóló szakasz és a szójegyzék egészen új. S hogy a szabály
zat korántsem helyezkedik (mint némelyek hangoztatják) mereven ellen
tétbe az élettel, mutatja az, hogy sok szónak régibb írásmódja mellett 
az újabban szokásossá váltat is részint egyaránt helyesnek mondja, 
részint legalább megengedi. Ez azt a reménységet kelti bennünk, hogy 
idővel majd belekerül a szabályzatba az a néhány czélszerű újítás is, 
a melyet a nyelvészek sürgetnek, t. i. a ez helyébe a e, a vonatkozó név
mások egybeírása (aki, ami, amely stb.) és a kettős betűk egyszerűsítésé
nek a ragos alakokra való kiterjesztése (pl. arannyal, ősszel). Nagyon 
kívánatos volna az idegen eredetű szavak írásáról szóló szakasz átdolgo
zása is, mert ez a szakasz éppen azon szavakról nem rendelkezik, a melyek
nek az írása kétséges. Megemlíthetjük egyébiránt, hogy a M. T. Akadémia 
a szabályzat folytonos javításáról már gondoskodott is. Sz. J. 
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HALÁSZ IGNÁCZ, 
(1855—1901.) 

A magyar nyelvtudománynak ismét halottja van. Még egy 
évtizede sincs egészen, hogy meghalt a magyar nyelvtudósok nesz
tora, HUNFALVY PÁL, s azóta elköltözött BUDENZ JÓZSEF, BARNA FER
DINÁND, SZARVAS GÁBOR, VOLF GYÖRGY, és most, április 9-én megint 
veszteség érte kis körünket. Elvesztettük HALÁSZ iGNÁczot, a kiben 
sokan tiszteltük ós becsültük az érdemes tudóst ós szerettük a 
derék, szerény, szeretetreméltó embert. Legjobb munkabíró korá
ban váratlanul ragadta el a halál. 

HALÁSZ nagyon fiatalon kezdte meg írói munkálkodását. Már 
1874-ben irogatott a M. Nyelvőrbe, eleinte kisebb dolgozatokat, de 
csakhamar szélesebb körű tanulmányon alapulókat is. Leginkább 
a szóképzéssel, a szófejtéssel és a magyar-szláv kölcsönhatással 
foglalkozott. E mellett BUDENZ vezetése alatt belemélyedt a rokon 
nyelvek tanulmányába is. Megismerkedett valamennyivel (finnül 
folyékonyam beszélt is), de legbehatóbban a lapp nyelvet tanulta s 
a Nyelvtudományi Közleményekben közzétette a svéd-lapp nyelv
járások és az orosz-lapp nyelvjárás nyelvtanát, a melyet az addig 
közölt anyagból állított össze. Ezek azonban csak előtanulmányok 
voltak. Később a M. T. Akadémia támogatásával három ízben 
tanulmányútra ment a lappok földjére ós aránylag igen rövid idő 
alatt több kötetre való anyagot jegyzett össze, a mely azután az 
Ugor füzetekben jelent meg (szövegek, szótárak). Terjedelmes tanul
mányt írt a svédországi lappok nyelvjárásairól s legutóbb egy déli
lapp nyelvtanon dolgozott, de az befejezetlen maradt. (Közlését 
éppen ebben a füzetben kezdjük meg.) 
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A finn-ugorságon kívül a szamojéd nyelvjárásokkal is foglal
kozott és összeállította a két nyelvcsalád szókészletbeli egyezéseit. 
Ezen tanulmányának legnevezetesebb eredménye annak a kimuta
tása volt, bogy BüDENznek a szókezdő n^rl megfelelés eredetére 
vonatkozó föltevése és erre alapított elágazási elmélete (a melyet 
mások is megtámadtak) teljesen tarthatatlan. 

Az utóbbi években keveset bocsátott közre, pedig nagyon 
sokat dolgozott. Nemcsak lelkiismeretes tudós, hanem lelkiismeretes 
és buzgó tanár is volt és előadásait nagy gonddal dolgozta ki, 
újra meg újra átírta őket, s ez nagyon sok munkájába és idejébe 
került, azért láttunk tőle nyomtatásban kevesebbet. De nemcsak 
az egyetemen terjesztette a tudományt, hanem régibb működése 
terétől, a középiskolától sem vált meg teljesen ; magyar nyelvtanai
val, a melyeket már kolozsvári egyetemi tanár korában bocsátott 
közre, tovább is részt vett a középfokú oktatásban. Sőt még a 
kisebb gyermekekről sem feledkezett meg, mert ő volt az a Móka 
bácsi, a ki zamatos magyarsággal írt kedves meséivel sok ezer 
gyermeknek szerzett gyönyörűséget. 

Derék embert, érdemes tudóst vesztettünk benne, s veszte
ségünk érzete annál fájdalmasabb, mert időnek előtte hagyott el 
bennünket. Sz. J. 

% 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbizásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlókbeszódeket, jelentéseket, birála'tokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az ((Akadémiai Értesítő »-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fill. 

Arcliaeologiai Értesítő. Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi arcliaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat- a 
közönséggel megismertetni, és kisebb arcliaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára í°2 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

Atheiiaeuni. Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Tizenegyedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilddy Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XIX, kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémiá
i n , osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az 'elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesitő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotása altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
udományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 
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