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A déli lapp nyelv rövid alaktana. 
(Második közlemény.) 

Névmások. 

Széna élynévm ások. 

E l s ő s z e m é l y . 
Egyes szám: 

Nom. St., J. manm, mánns 
acc. St. manm}), mannoj), J. mannom, mannom 
gen. St., J. mü, müu 

com. St. mannim, J. mannem, mánnens 
ess. St. mánnens, J. mannene, mánnens 

iness. St. mannesne, F. mannesne, mannesne, Sk., U., H. mannesne, 
mannesn, mannesne, mannesn 

elat. St. manneste, F. manneste, manneste, Sk., U., H. manneste, 
manneste 

állat. St. munne, mannije, J. munnen, U., H. munndn. 

Kettős szám: 
Nom. St. monníii, monnüh, F. monnüh, monnühk, munnah, Sk., Ü., 

H. mannáh, mannáh 
acc. St. monnii}}, J. munnom 
gen. St. monnün, J. munnen, munnon 
com. St. monnuins, monnui, J. munnene, F. munnons 

ess. id. 
iness. St. monnesne, munnesne, F. munnosne, Sk., U., H. munnesne 

elat. St. monmáste, munneste, F. munnoste, Sk., U., H. munneste 
állat. St. munnese, munnesse, F. munnose, Sk., U., H. munnese. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 17 
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Többes szám: 
Nom. St. mijeh, mijjeh, mejih, J. mijeh, mijjeh, U., H. mejjah, F. 

mijah, mijjah*) 
acc. St. mijjej), mijjits, J. mijem, mijjem, U(a). mijits 
gen. St. mijjen. miji, mijji, J. mijén, mijjen 
com. St. mijjim, mijim, J. mijjem, mijem, Sk. miji kaimé 

iness. St. mijjésne, F. mijesne, Sk., U., H. mijéén, mijeim 
elat. St. mijjiste, F. mijeste, Sk., U., H. mijjéste, mijésts, mijéste 

állat. St. mijjise, mijjite, mejjise,F. mijjese, J. mijjise, mijése. 

M á s o d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

Nom. St., J. tatns, tátns, U., H. taam 
acc. St. tatnsp, tatnop., J. tatnom, tátnom, U., H. ta'anom 
gen. St. ÍM, ítl" 
com. St. tatnine, J. tatnem, tátnem, U., H. ta'anem 

ess. St. tatnem, J. = com. 
iness. St., F . tatnesne, Sk., U., H, tatnesne, tatnem, U., H. ta'anesn 

elat. St. tatneste, F. tatmste, tátmste, Sk., U., H. tatneste, U., H. 
ía'ane.ste 

állat. St. tiitne, tatnije, J. tiitnen, tytnen, F. tatmse. 

Kettős szám: 
Nom. St. tonnúi, tátnűi, F. totnúh, totnúhk, tatnak, Sk., U., H. í«í-

Wtt/í, tátnah, U., H. ta{anah, ta'analt. 
acc. St. tonnűp, J. tutnom 
gen. St. tonnün, J. tutnon, tutnen 
com. St. tunnim, tutnim, J. tutnem 

ess. id. 
iness. St. tunnesne, tntnesne, F. tutmsne, Sk. tdtnesne, U., H. ítí£-

wesw, tuhmesn 
elat. St. tunneste, tutneste, F. tutneste, Sk. tatneste, U., H. íi/í-

neste, tu'uneste 
állat. St. tunnese, tutnije, tutnite, F. tutmse, Sk. tátnese, U. H. íttf-

wgse, tu'unese. 

Többes szám: 
Nom. St., J. íiJ7'efo, íi;e//, St. í^'iA, F. %'&&, tijjah, U., H. tejjah, 

tejjah 

*) Úgy látszik, csak olyan szó előtt, melynek első tagjában 
a magánhangzó van: e&% mijah kanau mi sem. 
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Többes szám: 
acc. St. tijjep, St., J. tijjits, tijits, J. tijjem, tijem 
gen. St., J. tijjen, tijen, tijji, tiji 

com. St. tijjins, St., J. tijjem, tijem, Sk. tiji kuime 
iness. St. tijjisne, F. tijjesne, Sk., U., H. tijjesne, tijesne, tijisne, 

U(a). tijéne 
elat. St., J. tijjiste, tijjéste, tijiste, Sk., U., H. tijeste 

állat. St., J. tijjise, tijjese, tijjite. 

H a r m a d i k s z e m é l y . 
Egyes szám : 

Nom. St., J. satne, sátm, U., H. sa'ans 
acc. St. satno}), J. satnom, U., H. sa'amwi 
gen. St., J. sü, sü11 

com. St. satnins, J. satnem, U., H. saanem 
ess. St. satnem, J. = com. 

iness. St., í \ satnesne, Sk., U., H. satnesne, satnesn, U., H. 8a'a?i€ÍH 
elat. St., J. satneste, Sk., U., H. satneste, U., H. sa'aneste 

állat. St. sütne, satnije, J. sutnen, sutnen, U., H. su'umn (?). 

Kettős szám: 
Nom. St. sotnúi, F. sotnüh, sotníihk, sutnak, Sk., U., H. satnah, 

satnah, U., H. sa'anah 
acc. St. sotníq), J. sutnom, Sk. sotnom 

gen. St. sotnún, J. sutnon, Sk. sotnon 
com. St. sutríim, J. sutnens, Sk. sotnene 

ess. [St. sutnem], J. = com. 
iness. St. satnesne, J. sutnesne, sutnesn, Sk. sotnesne 

elat. St. sutneste, J. satneste, Sk. sotneste 
állat. St. sütnese, satnite, sütnite. 

Többes szám: 
Nom. St., J. sijjeh, sijeh, F. sijah, sijjah, U., H. sejjah 

acc. St. sijjej), St., J. sijjits, sijits, J. sijjem, sijem 
gen. St., J. sijjen, sijen, sijji, siji 
com. St. sijjim, <J. sijjem, sijem, Sk. siji kuime 

iness. St. sijjisne, J. sijjesne, Sk., Ú., H. sijjesne, sijjesn, sijesn. 
elat. St. sijjiste, J. sijjeste, sijeste, Sk., U., H. sijjeste, sijeste 

állat. St., J. sijjise, St. sijjite, sijjiti, J. gyigg. 
17* 
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V i s s z a h a t ó n é v m á s : St,, P. jice, jtfée, Sk., U., H. ice, 
llce, ritkábban Sk., U. jlce, jtfce ; plur. jlc\ ji'c, ic , Pé* magam, 
magad, maga, magunk stb. 

A ragozás alkalmával Vijtce, ice névmáshoz a rendes eset- és 
személyragok járulnak. A személyragok a déli lappságban más 
névszóknál nem igen vannak használatban s én csupán a követ
kező alakokat jegyeztem föl: 1. vocativus szerepű nominativusként: 
St. djjumq, öregatyácskám, Sk. párneme fiam; 2. illat. sing.: U. 
éüUmésann* szemembe. — Második személyben accus.-ban ebben 
a szólásban: Sk. ihkemt-aimomt örökké (tkp. idődet-korodat). 

Magánál a visszaható névmásnál se minden esetben haszná
latos a személyrag. Azokat az alakokat, melyeket nem szövegből s 
talán nem teljesen megbízható nyelvtudású egyéntől jegyeztem 
föl, zárójel között közlöm a következő paradigmákban : 

E l s ő s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. ^St. jiceji, F. jicsem , U. tcem [iőeme], 
gen. St., F.jicen, jióene, U., H. iéen, Sk. fcen 
com. St. mannins jicens, U. mán néne icens v. ice mánnene 

ess. F. jicen, jicens adv. magam, 
iness. iSt. mannesne jicsens, U. Ice mdnneirt vagy léHéni (— ic 

sisné)] 
elat. [St. mannette jicseste, U. manneste icsenste], K. manneste 

léiten 
állat. St. jiesene, jlcsessene, F.jicssm, U. icsenss, H. Iéen], 

Kettős szám: 
acc. F. jicsemem, jicsenem, U. Ice munnsm] 
gen. [U. ice munnon] 
com. [U. munnen(e) icene] 
iness. [ü. munnens leene 

elat. U. munnests létté] 
állat. U. ice munnvse1. 

Többes szám: 
acc. [St. jiéemög, F. jicemem, jicenesem, jicsenem, jicsevkhn, U. 

leemem' 
gen. [St. jicenne, U. iéeme, icimi] 
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Többes szám: 
com. [St. jiéeninnh, jiéeninne', TJ. iéeméns, mijjéns icens] 

iness. St. mijjesne jic-sinnc vagy jic-sisné, TJ. icemcsn 
elat. LSt. mijjests jic-siste, TJ. mijjésts teste] 

állat. [St. jiéséssem, jléaens, TJ. léemése]. 

M á s o d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. St. jléept, F. jiéemt, TJ. iéemt 
gen. St., F.jiéet, Sk., TJ. Fíeí, Sk. Péet, H. i«f St., F. jiéset] 
com. [TJ. tatnem iéem 

iness. St. jicet sisnr j TJ. t<íe ta'anesn, iesisnet] 
elat. U. ta'anest teste) 

állat. St. jiéset, TJ. i&eí. 

Kettős szám: 
acc, F. jicemtitr, jiésemté, TJ. 

iéemte 
gen. [U. ítfeíj 
com. [U. tu'unem iéem] 

iness. [U. tu'unon iééte sisnr 
elat. U. tu'uneste icste 

állat. U. icsete1. 

Többes szám: 
St. jiéept, TJ. Fíemí 

St. jiéeté, TJ. ícttfe [idei 
TJ. tye/íe leem 
TJ. tíéíe Siéné] 
TJ. tijjést? iésteA 

[TJ. u'set^. 

H a r m a d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. St. jiéepse, F. jicem.se, Sk.. U. I6em.se, TJ. icemse 
gen. St., F. j«cstf, Sk., TI. í&e, Sk. i^se, U. id#e, H. i<5l, uv 
com. [U. tyiné iéem] 

iness. [TJ. lése iiéné] 
elat. [TJ. tutte icste] 

állat. St. jiésesse jicae, F.jiése , Sk. Vésesse, U. iésese iésese, iéese, 
H. Fr-áf's . 

Kettős gzám : 
acc. U. icems' 
gen. [U. ídse] 
com. U. ié tui koppaki kuime 

iness. [U. tui lese sisné] 
elat. [U. tytté kekts teste] 

állat. U. tcsise . 
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Kettős szám : Többes szám : 
•mi', -ne] [•me, -ne, -me, -ne 
-t<\ -te, -t] •te, -te, -t 

[•*, -se] -s', -ae 

Többes szám: 
acc. F. jicems\ U. icems' [icemse] 
gen. St. jícs', U. ics' Llése, tcsé] 
com. [U. ic tui kuimé], E. tdi lei kuime 

iness. | U. tui ic sisne] 
elat. [U. íMí'sté teste', B. icstiste v. íaisíf- íísté 

állat. St. jicsesse, U. Mesése [tdiüe] 

A visszaható névmáshoz járuló birtokos személyragok a 
következők: 

Egyes szám: 
I. -m -mé], -n, -ne 
i. -t 
3. -se, H. 

Visszaható névmás gyanánt szolgál még St., F., Sk. altse, 
áltse, F . dlte, U. altes «az ő, eius» (áltse pdrene az ő fia; altit dhee 
az ő atyja). Megjegyzem azonban, hogy az altén alakot nem a leg
megbízhatóbb egyéntől hallottam. 

M u t a t ó n é v m á s o k : 1. St., J. tihte ez, az; der, die, das; 
•1. St., J. tdts, taats ez, emez; '.$. St., J. tuhts az; 4. St., J. tuots az 
amaz. — Eitkábban St. tap, Sk., U., H. tam, tamm, tamm* is elő
fordul «azi> jelentésben mint mutató névmás (pl. St. tdste tap poata 
onnan jön az; Sk. tamms \>arns bárd a medve aluszik; H. tam iéét 
koatsne a te házadban; tamm kanakse a királynak). tihte és tuhte 
egész Jemtlandban azonkívül mint személynévmások is használatosak 
«ő, er» jelentéssel és a satne «ő» névmástól abban különböznek, 
hogy az utóbbit csak akkor használják, mikor a beszélőre vonat
kozik ; pl. tallé la hujjemene, 8 atn om siHe' kanakane kr'ó"nih ekkor 
jajgat, [hogy1 őt királyul akarják koronázni, a tihte és tuhte-t pedig 
akkor, ha nem a beszélőről, hanem más személyről van szó : kui-
nepe jedhtd, satne tasne az asszony [azt mondja, [hogy] ő itt van 
(t. i. ő maga), ellenben : kuinege jédhta, tihts v. tuhts tdmé az asz-
Bzony mondja, [hogy] ő (t. i. más valaki) itt van. 

A mutató névmásoknak casusbeli tövei: ta-, td-, itt-, ítto-. 
Bagózásuk : 1. tihts ragozása : 

Egyes szám : Többes szám : 
Nom. tihte St., J. tah, F. tahhe 

acc. St. tap, tapp, tappt,tav, J. St., J. taite, táite, taite, Sk. ti't<\ 
tam, tamm, tamm* U. tité 
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Egyes szám: 
gen. St., J. tan, tann, tanti*, tán, 

tdnn, tánn* 
com. St., J. táiné, táiné, U., H. 

tainé 
iness. St., F.tasné, J.tainé,táíné; 

mint jelző : St., J. tanné, 
tanné, tanné 

elat. St., F., Sk. tasté, lásté, 
tásté, J. tásté, tásté; mint 
jelző : St., J. tahté, tahté. 
tahté 

állat. St., F., Sk. tésss, J. tasss 

2. tuhtz ragozása: 
Egyes szám: 

Nom. tuJits 
acc. St. Utj) (toj/J, tupp, J. 

tumm, tumm1 (F. tomm, 
tomm*) 

gen. St., J. tun, tann (F.tonn), 
U. tunnt 

com. St., J. turné, tuiné (F. toiné) 
iness. St. tusné, U. tó/né ; mint 

jelző : St., J. tűnne, tűnne 
(tűnne, tűnne) 

elat. St.,J. Puste, J.tuSté; mint 
jelző : St., J. tuhte, tuhté, 
U. tutte 

állat. St., J. tóss; (F. tossz) ; 
mint jelző: Bi.,S.tun,tunn. 

3. tó"í^ ragozása: 
Egyes szám : 

Nom. St., J. tóaís, töíe 
acc. St. táp 
gen. St. tó?i 
com. St. táiné 

iness. St., J. tásné, J. toiné 
-elat. St., J. tásté; mint jelző: 

tahté 
állat. St. /««*' 
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Többes szám : 
St., J. tói, J. tói ('tó;5, taj*-, tdjj*, 

St. fái kuimq, J. tói v. tat kuimé, 
U.. H. H*//̂ ; 

St. táisné, F. laisne, Sk., U., H. 
taisné, Sk. táiné, U. tótó^ 

St., J. tó/sí/-, J. taüté, Sk., U., H. 

táisté, táisté 

= plur. accusativus. 

Többes szám : 
St., J. fit/i (F. íoo, fo/i/<9 
St., J. ítttté, íttiíé (F. foiíé )̂ 

St., J. tui, tui. U. tój£, tujf (F. 
tói, to;'», (q;;^ 

= génit, -f- kuimq,, huime, kPmé 
St., J. tuisné, tuisné, F. tuisné, 

U. tuisné 

St., J. tuiste, tuiste, U. ítrtifé (F. 
toisté) 

= plur. accus. 

Többes szám : 
St., J. táh 
St., J. tóifr: 

St., J. tói, F. táj'-
= gen. + kuimq, stb. 
St. táisné 
St. /atsír-

= acc. plur. 
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4. tuote ragozása: 
Egyes szám: Többes szám: 

Nom. St., J. tuote St.. -I. tuoh, St. toh 
acc. St. tuo[i St. t unité 
gen. St., J. űtttm, Sk., U. ítítm, St. íwo/ 

tiiön, H. íttMw 
com. St. tuoine, tunienc St. gen. -f- kuimq 
iness. St., F. tuosne ; mint jelző: St. tuojisnc 

U. fuöni 
elat. St., F. tuoste, F. tuoHé St. tuojiaté, Sk. tiiöjisté 

állat. St., F. /?ít»se ; mint jelző : St. = acc. plur. 
tüunan 

Nyomatékosított mutató névmás is előfordul a déli lappság
ban, de én csak a következő alakot jegyeztem föl: Sk. tannshk ; 
pl. tanns'k samma sivalks ugyanabba a hasadékba; tannshk nalne 
arra rá, mindjárt. 

Tulajdonságra mutató névmások : St., J. takkars, plur. takkarlt 
ilyen ; Sk. takkaracs, plur. Iakkarac' id.; St. takkarss id.: U., H. 
taptems id.; U. namtems id.: St. tuokkars, plur. tuokkarh olyan ; 
U. tűkkor id.; U. taptems, Sk. téptems id.; Sk., U. tiiptems id.; U. 
tiimtems, tüptems id.; St. námhtemess, plur. námhtemet' id.; U. 
numtems id.; St. numhtemese (pl. numhteme»')t F. nnmtemes, U. 
níjmtems id. — * olyan, ilyen» jelentésűek ezeken kívül még a 
ít/ifs és mi névmásoknak genitivus sing. alakjai: St., J. ía//, ía?m, 
íd», í(/«», U. íenn,- St., J. man, mann, St. mans, F. manns (tan 
stuors, man stvors oly nagy) és U. manncs (m. flnc varaltahks 
olyan szép idő); továbbá St. sö (sö cappc* olyan szép), St., F., Sk., 
U. tan BÖ, tan sö (tan sö viákseks olyan erős). 

Más mutatók: St., F., Sk. samma, V., H. samma, H. íamma 
ugyanez, ugyanaz; U. tihts s. ugyanez, tuhts i. ugyanaz (plur. 
tali ,<?., tuh §.). 

Kérdő és vonatkozó névmások: St.. J. kie ki (sing. acc. St. 
kiep, J. kicm ; gen. St., J. kién, kienn, J. kmn; com. St., J. kieiné, 
keinc; iness. St., F. kiesni:, U., H. kiesne, F. I/iesnihte ; elat. St., F. 
kieste, U., H. kieste; állat. St., J. kiese, U. kiesse; — plur. nom. 
St., J. kieh ; acc. St., F. kieite, klHe, U. ketté, keité; gen. St., J. kei, 
kei, U. kiéi; com. id. -f- kuims stb.; iness. St., F. kieisné, ki'sné, 
U. kei a<"•; elat. St., F. kieisté, kPgté. U. kieiété; all. = acc ) .— 
2. St., J. ml, mi, mij, mije, Sk., U. mijje ki, mi, aki, ami, amely 
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(sing. acc. St. ma}>, J. mam, mam; gen. St.. J. man, mann, F. 
mann1; com. St., J. mainé; iness. St., F. masni;, U., H. masné ; 
jelzőként: U. maúné; elat., St., F. musté Sk., U.. H. musté; 
jelzőként: U. matté, mgtté; állat. St., J. matté; jelzőként: man, 
mann. — plur. nom. St., J. mah ; acc. St.,J. maité; gen. St., J. maif 

U. mai; com. id. -f kuimq, stb.; iness. St. maisné, U. mainé; elat. 
St., F. maisté, Sk., U.. H. maiité; állat. = acc) .— 3. St., J. kúhte, 
St(t). kiülte aki, amely (sing. acc. St. kuhtejj, J. kuhtem; gen. St., J. 
kuhtn,!'. künn; com. St. ktthtins, U. kuhtem; iness. St. kuhtsne 
(kusne), U. kumé; elat. St. kuhtste (kusti), U. kuhtsté; állat. St. 
kuhtse (kussej, U. kuhPte; — plur. nom. St., J. feuftí', U. fcafc; acc. 
St., J. kuité; gen. St., J. tó ; com. St., J. id. + kuimq, stb.; iness. 
St., F. kuitné, U. kuiiné; elat. St., F. kuisté, U. fetiüító; állat. = 
acc). — 4. U. t̂Atej H. ?Aí^ aki, amely (acc. U. ;'aTO, janim, H. am, 
a77imE; gen. U. ;'an, H. an ; com. U. ;af/í/' ,• iness. U. jasné; elat. U. 
jasté; all. U.;6'ss^; —plui'. nom. U. jah, H. afe; acc. U. jciité; gen. U. 
,7'a'í; com. V.jai kuimé; iness. jaimé; elat. ü . jáisté; állat. U. jciité). 

Tulajdonságra kérdők : St., J. makkor, St. makkars, plur. 
nuikkar milyen?; St. makkares id.; Sk. makkárace id.; F. kiiktemss, 
Sk., U. kitktems iá. — «Milyen» jelentésben szerepel ezen kívül 
még a mi névmásnak nom.-a és gen.-a: pl. U. mi aiámuce tuhts 
milyen ember az? mah alámuó lievés tali miféle emberek ezek? Sk. 
mi tihts jiieroksité miféle ördöngösség ez ? St. mi He tihte jnenite 
miféle kutya az? — U., H. mann ttüors milyen nagy? — Mennyi
ségre kérdők: U. mann jentt mén jéu mennyi?: St. kille hány? 
mennyi ? 

Határozatlan névmások: U. ki-akt, kie-akt valaki: J. kuht-
akt, kuhU-akt id.; J. mi-akt valaki, valami; U. letek valaki. — Ta
gadó mondatokban: St., J. i . . . kie-kan v. -kanna v. -ken, -kenna, 
U. ? . . . kie-ké v. -kik, -kj senki (acc. St. i... kiep kanna, U. i . . . 
kiem kili ; all. i. . . kiese kenna senkinek): St., J. i. . . mi kan stb., 
XJ. i . . . mi ke, i . . . mi kih senki, semmi (acc. i mam kan wuiné v. 
i mam wuiné senkit sem lát); St., J. i.. . kuhte ken stb., U. i . . . 
kulite kih, plur. nom. H. táh kuht' senki. 

St., J. akté valaki; egyik: F. i... akté ken senki; St., Sk. 
nakene, nőkén, U., H. nagen. St. naan, J. nan valaki, valamely, 
valami, némely: i . . . n. senki, semmi; Sk., U. no°kots, F. nakate 
valaki, valami, némely, némi: — U. mi-tarhk (acc. mam-tarhk) 
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bárki, bármi; Sk. ahk'epe kl-jrs, H. ihkipe kl-jés bárki; H. ihkipe 
kuhte bárki; Sk. dhkepe mijés, H. ihkepe mi jés bárki, bármi, bármily. 

St. soqmés, F. söntés valamely, némely, valaki, egy; J. müete, 
mü*te, plur. müet, mü"t némely, néhány; U. ains néhány; H.nouds 
néhány; St., J. halié, St., F. kálié néhány; sok, sokan; J. moatté 
sok; St., Sk. jéne, plur. jenh, J. jéne, plur. jén' sok (comp. jénep'e 
több ; jénemus legtöbb); St. kalhk sokan ; St. kdppacshk, kdppáéeU, 
U. kdpice, kupéé, St. kappa, J. kdppok, U. kapok ketten, mindaketten, 
mindakettő, mindkét; F. kdppcueks, koppaseks mindakettő, mind
ketten ; St. farhts,ft'r]its, J.förhne,ferhne minden ; St., J. kéiihks, 
V., H. kaiks mind. minden (omnis); J. kaiks, F. kaihks : mije1 k. 
mi mind; St., F., Sk., U. íié*ne, H., U. tüupe, plur. ÍM"/;', U., H. 
tüup* mind, minden, egész; St., F. kaihke tü*ne, J. tüPns kaiks, 
tti"))' kaik valamennyi, minden; F. kaiks-tüunes, U. tü^rj'-kaiks, Sk. 
tüunes-kaiks (állat. plur. tüunesité kaikslté) id.; H. keire minden. 

St., J.jdcá, jécs más, másik; St. jdcáks, St(t). jacaté id.; St., 
F., Sk. muppé, muppé, U., H. nuppé, nyppé más, másik; második; 

- St. sinsatnan, sénsitnin egymásnak, egymáshoz; U. kaskom egy
mást (wuinüh k. látjuk e.); F. kaskomét (tah aéés kampa arrst k, 
ök jók legyenek egymáshoz); II. kasksms, kaíkems, H. kaskoms 
egymást; egymás között (tah wuinéh k, látják egymást; tah kekte 
krannés alámuc trahtaméné k. a két szomszéd ember czivakodik 
(pöröl) egymással; H. tah karindnejjeh kaskoms warjasijjin az em
berek egymásra néztek); H. kaskomse (wálté* páhéem k. a fiút ma
guk köze veszik). 

Mondatszerkesztő segédszók. 

A) Önálló kötőszók: 
Mellérendelt mondatok kötőszavai: St., F. juh, jdh, St., F.,. 

U. jéh, St., J. jih, U., H. ih és; St. o, ó és; Sk. konns, konn ós; St., 
•J. jéss is, szintén, aztán, meg, pedig, há t ; U. sánlé, sím aztán | St. 
jalhh, F., Sk. jill, Sk., U. hélle, Jiéll, F. el vagy J., St. mán, H. 
nuinne de, hanem, azonban; Sk. láikan mégis, IL, H. U'k mégis, 
íj . . . I. mégsem; St. ánto, F. dnto St. még . . . is, sőt, F. mégis 
Sk. ihké, ihke, jihke ugyanis | tállé, tille, tlje, tle hát, tehát. 

Alárendelt mondatok kötőszavai: St., .T. atts, U. ahts hogy ; 
St. ihté, H. ihte hogy; St. ihké, ihke id.; Sk. helle, kell hogy; St., F. 
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aca- hogy, «ut» linale (személyragozását lásd az igeragozásnál); 
Sk., U. ukté, ukte hogy, damit, dass; F., U. sats, sat id.; F. suole' 
id. | St., J. huh (időhatározó és hasonlító kötőszó): mikor, midőn, 
amint; mint; St. autsne k., U. autin k. mielőtt; St./ore k. mielőtt; 
St. rriinúeln /.:., H. mannán k. miután; F. talla k. mihelyt; .T. án k. 
mint, mintsem; H. ámté k. úgy mint; - - S Í , F., Sk. kusse midőn, 
mikor, ha ; St. kucce id.; J., St. kuktr ahogyan, amint, mikor, mi
dőn, ha, hogy, úgy hogy, mivel, minthogy; St.. J. jukte, jukte mi
vel, mert, minthogy, mikor, hogy, úgy hogy; Sk., ü . armi, U(m). 
armude, F. arr ha, mikor, hogy; U. annán, énnan míg, mire. mi
előtt; U. éejjan míg, mielőtt; St. for, főre, foren, F., U., Sk. fórén 
id. ; St. auötsns főre mielőtt; U., H. madan, U. madans míg, mi
alatt, mivel | F . muito mivel; H. dmme, dmme ha; F. jut, St.. J. 
jéss ha; U. viss id.; — ü . ihké mai ámbár; kuh mint: J. án, 
U. dn id.; H. dmmté, dmmSté a hogyan, a mint; á. kuh úgy amint; 
St. ökuh, űkuh, oku', uku' mint, mintha. -— F. altmán amennyire, 
ahogyan; — Sk. tisn — tiss mennél — annál. 

B) Enclitikus kötőszók és nyomatékosító particulák : 
1. Tagadó particulák: St., J. kanna, kann, henna, J. ken, F., 

U. konne, F. konn «is» (pl. F. mánns mielh kanna v. im manns 
mielh kanna nem tudom; St., J. i mi k. senki sem, semmi sem); — 
St., Sk. kuh, F. koh id. (icéi k. mahte supestallet nem tudott be
szélni) ; U. kih St(t). kj iá. (manns taloiv' kih nem jövök; i.. kie kih 
senki); — St. anne, ánne, -úe, St., F., Sk. -ns, Sk. -n id. (St. iccin 
anne tairéh kennd nem tudták; F. e-ne jaks kanna, St. ij-
ne jaks kenud nem érte utói; Sk. iccé-n mami kann kukkéit s 
tásté nem oly messze onnan); — Sk., R. misss, U., H. minne (tiltó 
mondatokban): ullum misss manns tarejam semmikép se tegyem; 
iyie minne waccih ne menj; ----- -m (v. -ám?): Sk. tdllö-m (tagadó 
alakú, de fölszólító értelmű mondatokban: t. iepu waécili men
jünk !); tagadó igéhez járulva ugyanilyen értelemben vagy tagadó
lag is: émms-m noqsket hisz kimehetek; émmsm viele i'xen pátnsk 
nahkst nem költöm többé a pénzemet; éyá-m poqiket hisz ki
mehetsz ; éyám mannám fatterlne siH' nem akarsz engemet komá
nak?); - Sk., U. k- (a tagadó ige elé járulva): k-ih (k-ih wuihé 
nem látod; k-alle' lem i%cen willokom tüuns tálléms nem ajándékoz
tam el a vadrénszarvasomat mind). 

2. Kérdő particulák: St., Sk. takka, Sk. taka, takk, U. ka, ka 
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vájjon, -e?; St. maité id.; St., J. mah 1. id., 1. nyomósító (F. 
mah tamté jlcset fönn ismerd el hibádat): Sk. milik vájjon, ugyan. 

3. Nyomósító particulák: St. pö, pu (tatns pö Mé' paihpág 
hiszen te megkaptad a sípot); St. se (tali se lie' pára xaievui nieif 
ime ezek saivo-láuyók): F. iw, Sk. ho (F. toll hö pissema hisz már I 
most megsült; mah lea-ho kanakalaccen taktere tanné ráresn vájjon 
a királylány ezen a nézeten van-e?); Sk. huh (tállá hiti; támé sterie 
akkor hát ott visszatartotta). 

Indulatszók, hangutánzók. 

St. puarsk, U. p/uerek, H. puerg (üdvözlő formula találkozás
nál); St., Sk. kaunete, P. könát, H. kounet (üdvözlő formula az el
válásnál) ; F. nono id.; St. küvV ime, halld, biz; — St., U. 
májic ime, sieh, n u n ; — St. no, Sk. ná no; — Sk. thüle'rá'J&n-
haliéra1 kan (káromkodó formula); - Sk. tappta-mannta hejhxíj! — 
U. cfi-cü gúnyoló szócska ; — St. huliü hu ! (ijesztő szó); — o oh! — 
St. ufftiv oh ! ja j ! — U., H. as» tuhka kusti! (kutya elkergetésére); 
— krá (holló hangját utánzó szó). 

Az igeragozás. 

I g e tő . 
A déli lapp igék, tigy mint a névszók, két csoportra oszla

nak : egyenlő és egyenlőtlen tagú tövekre. 
Az egyenlő tagú igéknél az északibb lapp nyelvjárásokban, 

pl. az arjepluogiban (1. Svéd-lapp nyelv VI. k. XXXI. lap) meg
különböztetünk : 1. -é tővégüeket, mint páhti-- jönni; 2. -a tő-
végűeket, mint hulla- hallani; 3. -o végűeket, mint p&rro- enni; 
és 4. -ü (u) vegűeket, mint cwgjü- állni. 

Ezek a tővegzetek az arjepluogi nyelvjárásban már az inrini-
tivus -t képzőjének elhagyásával is világosan kitűnnek: páhtr-t, 
kulla-t, párro-t, cwfáü-t. A déli lapp nyelvben azonban az eredeti 
tővegzet az infinitivusban már nem tűnik elő. Sk., U., H.-ban a 
kéttagú tövek főnévi igenevének végzete általánosan -ih (= i-h), 
melyben az i az eredeti é, a, o, ü tővégi magánhangzókat egyaránt 
helyettesíti; pl. püetih = pahtet; hüHih = hullat; tamátih = 
to'lfdot; qccih = áfáüt. Skalstugantól északra, a mint odavaló 
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lappokkal való néhány órai érintkezés közben meggyőződtem, a 
magánhangzó ugyanaz, vagyis i, csakhogy a h helyett legtöbbször 
eredetibb t lép föl a a fentebbi szók intinitivusa így hangzik: 
pöqtét, küHit, taviatit, dóéit. Ez az infinitivusi t képző tovább 
északra, Frostvikenben és Stenselében mindig megmarad, a ma
gánhangzók azonban már kezdenek különödni. Froetvikenben az 
•é tövüek infinitivusában a t előtt kivétel nélkül e-t találunk; az -a 
tövüeknél a t előtti magánhangzót majd a, majd e s egy-két eset
ben o-nak jegyeztem föl. Minthogy könnyen lehet, hogy a magán
hangzók színezetet nem jól hallottam, ugy mint az e (eredetibb a) 
végű névszóknál tettem, az infinitivus előtti különböző magán
hangzót közösen itt is t betűvel jelzem, vagyis küHst hallani, 
ménnet menni stb. Megjegyzem azonban, hogy egyes esetekben a 
délibb -ét (-it) végzet is hallható; pl. tamátét tapint. Az -u tövű-
eknél a -í előtt részint a, részint e s nagy ritkán u magánhangzó 
is van ; pl. arrat lenni: arjepluogi orrút; a ecet kapni: arj. djjűt; 
taréjét tenni: lpF. doarjot; hátút eltűnni: arj. káhtüt. — Stenselé
ben az -é és a tövűeknél szintén e, é van a t előtt, az -it, végűek 
azonban itt már az intinitivusban is föltüntetik az eredeti u-t; pl. 
orrút lenni'; toalövnt: arj. to'lovüt követni, üldözni; taréját tenni 
stb. Az u helyett azonban elég gyakran e-t is találunk a t előtt, 
mint dóéet : arj. á$$üt; jmsset: arj. pun sut fűjni; viaset v. viasut: 
arj. véssüt élni. 

A déli lappságban tehát, a mint látjuk, az infinitivus í-je 
előtt levő magánhangzó általában kiegyenlítődött, a ragozásban 
azonban azért itt is megtaláljuk az északibb lappságnak fölsorolt 
töveit. Itt is megkülönböztethetünk 1. eredeti -é tővégűeket, mint 
jielé- (infin. Sk., U., íí.jielih, F., St. jielet: Arjepluog eüé-t) élni; 
2. -s (eredeti a) tövüeket, mini j>djs- lintin. Sk., U., H. pájili, F., 
Bt. pdjet: Arj. pildd'a-, paja-, infin. pad'da-l) hagyni; 3. -ü tövüeket, 
mint Sk., U., H. háta-, F., St. kate-, kátu- eltűnni: Arj. kdiitu-, 
kátü-, inf. Sk., U., H. katiíi, St., F. kdtet, katut: Arj. kdhtii-t). Ez 
az eredeti ü a ragozásban csak Stenselében van meg még, a többi 
déli lappságban, ül. egész Jemtlandban azonban d, a lép föl he
lyette ; pl. J. arrajém voltam — St. orrujip. — Külön -o végű 
töveket a déli lappsag nem ismer. Ezek itt nem váltak külön az -s 
tövüektöl. 

A déli lappsagban az egyenlő tövű igék csoportjába soroz-
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hatjuk az északi lappságnak azon egyenlőtlen tagú töveit, melyek 
a ragozás bizonyos alakjaiban kéttagúak, némely alakjaikban pe
dig/'- vei bővülő három tagú tövet tüntetnek föl, mint arjepluogi 
sMdi- küldeni: praes. plur. 3. saddije; svárru' felelni: praes. plur. 
3. svarmje. Az ilyen igékhez ugyanis a déli lappságban ugyanazok 
a ragok járulnak, mint a többi egyenlő tagúakhoz. Csak az -i tő-
végűekhez járul a jelen idő egyes sz. 3. személyében az ered. je 
végzet, mint srtti- dobni: praes. s. 3. settije. 

A déli lapp egyenlő tagú igéknél a tővégzet szerint összesen 
ötféle tövet különböztethetünk meg: 1. -é tővégűeket; 2. -s (ered. 
a) ; 3. -ú; 4. -u; 5. -i végüeket. 

Az egyenlőtlen tagú igék részint egy-, részint háromtagúak. 
Egytagú csak kettő van : lie- lenni és ie- tagadó ige. A többtagú 
igék az infinitivus t-jét minden nyelvjárásban megőrzik és előtte 
részint rövid i (é, e)-t, részint hosszú i (P)-t tüntetnek föl: pl. 
St.. J. jiatnenit, jjatneniH, U., H. }>a'ane7ú't elsülyedni. Az északi 
lappságnak azon j tövű egyenlőtlen tagú igéi, melyekben a -/' előtt 
hosszú a magánhangzó van, a déli lappságban a j-t a ragozásnak 
minden alakjában megtartják; pl. arjepl. odoa-, odoáje- inün. 
ooda-t: déli lapp oarajct lefeküdni: praet. s. 1. oarajem stb. 

Hangváltozások az igeragozásban. 
1. Egyenlő tagú igéknél. 

Az igeragozásnál a tő belsejében a következő szótagbeli é, á 
(a), i és II, magánhangzók ugyanazokat a változásokat idézik elő, 
mint a melyeket a névragozásnál láttunk. E változásokat a jenit-
landi területen legrészletesebben a skalstugani nyelvjárásban 
figyeltem meg s példáimat nagyobbrészt innen fogom idézni. 

Az é hatása. 
A tővógi é előtt Skalstuganban és WIKLUND szerint Offerdal-

ban is, a tőbeli a magánhangzó, bármilyen eredetű, á, a-re, a 
hosszú a pedig a, a-re változik. Ez a változás az -é tövű igéknél a 
jelen idő egész kettős és többes számában, továbbá a múltnak 
minden számában és személyében megtörténik, az -c tövűeknér 
azonban csak a jelen idő kettős és többes számának minden sze
mélyében. Az •(' tövű igéknek infinitivusában is megtaláljuk e vál-
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tozást, mert eredetileg l volt a mai i helyén; pl. wáécih menni: 
Arjepluogi vagijét}, ivaltih venni: arj. valltet,• kdttih megölni: arj. 
koddet. A tővégi é különben más helyen is eltűnt egyes ragozási 
alakokban, de azért a hatása megmaradt. A változásra példák: a) 
-(> tövűek: iváccé- menni: praes. dual. 1. tvacéeu, 2. waccetn, 3. 
wacce; plur. 1. waccAf, 2. wdccete, 3. mácéé'; praet. wáccéjim stb.; — 
kdtte- ölni: dual. 1. kdtten, 2. kdttetn, 3. kdtte; plur. 1. kdttu , 2. 
káttete, 3. kdtt(v; praet. kdtte jim stb.; — íoté- írni (arj. cálle-J: dual. 
1. etilen, 2. caletn, 3. cctir; plur. 1. cViZw', 2. éálete, 3. cYiír'; praet. 
calejini stb.: - fr^ -e tövűek: namms- (infin. íiammih = arj. 
nammat) szopni: dual. 1. námmhi, 2. námmetn, 3. namme'; plur. 1. 
námmu\ 2. námmete, 3. namme'; de praeteritum : nammijim stb. ; 
nahks- (infin. nahkih : arj. iiohkut) elmúlni: dual. I. náhken, 
náhken, 2. ndhketn; plur. 1. nahku'', 2. nahkete, 3. nahké; — cttíjc-
(infin. cáyih: arj. eáknat) belépni: dual. I. éanen, 2. éapetn; plur. 
1. canü'', 2. cdnete, 3. cdye'. 

Az a (a^) hatása. 
A következő szótagbeli a hatása a megelőző szótag magán

hangzójára 'az egész déli lappságban észlelhető. Ez az eredeti 
hosszú « nem marad meg mindig ebben az alakjában, hanem 
nyelvjárásonkint félig hosszú á v. rövid a lesz belőle, a befejezett 
cselekvés igenevében pedig o, á, w f = •>,), e is föllép helyette. A tő-
beli magánhangzó az a hatása folytán az -Í1 tövű igéknél a jelen 
idő egyes szám 1., 2. ós 3. személyében s a befejezett cselekvés 
igenevében, az -s tövűeknel pedig csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében változik. A változások a következők : 

1. Eövid i magánhangzó d (a, a)-re változik; pl. -e tövűek
nel : Sk. j)issih, U. pissih sütni: praes. s. 1. Sk. püssam, U. pássam,, 
2. Sk. pássá1, U. pássá', 3. Sk. jidssá, U. j'ássá; part. praet. Sk. 
pássoma, U. nássoma; s tövűeknel: Sk. i/issét, U. inssih mosni: 
praes. s. 3. Sk. pássá, U. pássá ; sittili lenni: praes. s. 3. sdttá, sattd ; 
pillih félni: />állá stb. 

2. Hosszú ? (P) hangzó di (ái, ai)-t& változik; Stenselében' 
az i helyett többször ei van, mely ai (ái)-vn változik pl. -é tövűek
nel: kiüli, kl'tih köszönni: praes. s. 1. káietám, ^.káietá'/Á.káietá; 
p. praet. kaietáma ; Sk., U., H. jitih, jlHih, St. jaihtet előttinni, 
megjelenni: praes. s. 1. Sk., U., H. jáiétam, 2. jáietd', 3. jáietá, St. 
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l.jaihtap, 2. jaihtá', S.jaihtd; e tövüeknél; U., Sk., H. sitik, 
si'tih, P., St. si'htst v. aeihtst akarni: praes. s. 3. xdiHd, SáiUd, F., 
St. mihtd, sdikta; tipih, ti'pih venni, fogni: prses. s. 3. tdcepa stb. 

3. Kövid u («, ÖJ hangzó a-ra változik, Stenselében, Frost-
vikenben pedig néha d-ra; pl. -á tövüeknél: ntm- habere: prses. s. 
1. J. atnam, St. utiidp, 2. atná\ 3. atnd ; p. praet. atnema; juhts-
(jiihts-) költözködni: praes. s. I. Sk., U., H. jahtdm, F. jdhtdm, St. 
/dfefaj?, 2. Sk., ü., H. jahtd\ ¥., St. jdhta, 3. Sk., U., H. jahtd, ¥., 
Htjáhta ; p. praet. Sk., U., H. jahtdma, F., St. jáhtama. s tövű 
igét e változással nem jegyeztem föl. 

4. Hosszú a (üu) hangzó aw-ra, kivételesen ow-ra változik; 
pl. c tövtíeknél: jükih, jfiPkih, jüul,st inni : praes. s. 3. jauká; 
küHih, kü"let hallani: praes. s. 3. kauld; — mwih zúgni: praes. s. 3. 
aouwd. — Ez utóbbinál az ü : ou változást a part. praeteritiben és 
a gerundiumban is megtaláljuk: souwuma; áounwmene. — -é tövű 
igét e változással nem jegyeztem föl. 

5. le tőhangzó ea (éd)-XB,, néha id-?&, az e (= *e) diphthon-
gus pedig h' f = ea, i'dj-re változik; pl. -/tövüeknél: jielih élni: 
praes. s. 1. jédldm, 2. jéála, 3. jedld; p. praet. jédldma; hiewih 
birni, posse : pra?s. s. 1. heawam, 2. héáwa', 3. hedwd; p. praet. 
hédwdma; kiesik, St. kieset húzni: praes. s. 1. kinaam, St. kiásSp, 
3. hidad,, kidsa. — -s tövüeknél: éiehtih illeni: praes. s. 3. sédhtd, 
xeálita ; plejih tenni, helyezni: praes. s. 3. pedjd, jiedjd; — cekcih 
rúgni: praes. s. 3. níkéd; sekóih meglesni: praes. s. 3. sakóá . 
neiekili ellentmondani: ndiekd stb. 

(>. üe, üe (üo, üw, iiw, no, üö) diphthongus Sk., U., H.-ban az 
•é tövüeknél wY/'-re, Undersikerben ezenkívül még ud, ud-ve is vál
tozik; pl. wüecilt lőni: praes. s. 1. wüdédm, 2. wíldedh, 3. wüaca ; 
U. wuaéám, íruácah, wuaóa; p. praet. wüdéema, U. wuaéema; wüejih, 
wüijih kocsin stb. menni: pnses. s. 1. tcüdjam stb. — Az -e tövüek
nél az ile részint ö^-ra (Sk.), részint uő-re (U.), részint ed (Sk.), 
le-re változik; pl. Sk. nüewih megnyúz, levág: praes. s. 3. nüqwd, 
U. úiidwd v. niewd; nüolih feloldozni: praes. s. 3. nnald; kderik 
nyomot követ: praes. s. 3. knard, U. kudrd; küecik mászni: praes. 
s. 3. ktdcd; cüekpilivágni; praes. s. 3. céiihpd, cedhpa v. cüehpd, 
U. ciehpd, cédhpd. 

7. ni (ue, ué) diphthongus Sk., U., H.-ban it//-re változik ; 
pl. -i tövüeknél: icuílkih menni: praes. s. 1. wuii'Jkam, 2. wualka, 
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3. wualka ; p . praet. tviiaikama; jmíktih hozn i : praes. s. 1. intaktam, 
2. jntakta', 3. iniaktd ; p . praet. jntaktama. -- -s tövű igét e válto
zással nem jegyeztem föl. 

8. Eredetibb uó-hó\ lett u Sk.-ban az -r tövűeknél uatite vál
tozik ; pl. indítih ége tn i : praes. s. I. jmdíltam, 1.]nidUta\ 'Á.jmaüta; 
p. praet. jmd'Utavia (vö. az előbbi pont ta l ) . 

9. üo (eredeti öq,) diphthongus oa-ra változik ; pl. -e tövűek
n é l : üorih a l u n n i : praes. s. 1. öq,ram, 2. öqra\ 3. oq,rá ; p . praet. 
ög.-roma; uostih venni, vásárolni : praes. s. 1. öastam, 2. oqsta, 3. 
öqstá; p . praet. oqstoma. Ide tartozik a hasonló eredetű üe diph
thongus a püetik jönni igében: praes. s. 1. poatam, 2. pöatah, 3 
pöatá; p . praet. jiöatama; — -e tövű igét e változással nem jegyez
tem föl. 

10. úi ( = ered. uoi) diphthongus az •<• tövűeknél az egész 
déli lappságban uai, iiai-ra változik; pl. wuiuih l á tn i : praes. s. 1. 
J. wuainam, St. wadindjt, 3. tvuainá, St. wudiena, wuaiend; p . praet. 
wuainama; luitih ereszteni : praes. s. 1. J . luaitam v. luáitam, St. 
htdihtaj}, 3. litaita, ludita; p . praet. htditema, biditema. - A z - e 
tövűeknél Sk.-ban az /'/'?' diphth. ó'i-re változik; pl. jiiikih da lo ln i : 
praes.1 s. 3. joika (de így i s : jituickih : praes. s. 3. jnóiekd). U.-ban 
az uai t r iphth. kü lönben megmarad s a 3. személyben éai változa
tát is följegyeztem ; pl. cuviekih hótalpon futni : praes. s. 3. cuéieka 
v. ceaieka. 

Az u hatása. 
A következő szótagbeli eredeti rövid u előtt, mely ma leg

többször c-re változott, a tőszóbeli magánhangzó szintén változni 
szokott, még pedig a jelentő mód jelen idejének egyes sz. 3. szemé
lyeben s rendesen a bef. cselekvés igenevében is. E változások a 
következők : 

1. Hosszú a hangzó ö-ra változik; pl . St. katet, katut, Sk., U., 
H. katih e l tűnni , odamaradn i : praes. s. 3. kdte (vö. WIKLUND : Ent-
wurf einer urlappischen Lautlehre 160.1.), de káta, kdtit, is ; p . praet. 
kotorna, St. kö°tumq,. 

2. Eredeti rövid a hangzó o-ra változik; pl. xarniít mondan i : 
praes. s. 3 . sorns; p . praet. sörnoma. 

3. Eredeti u, o-ból lett a hangzó u (o, o^-ra változik; pl. St., 
F . taréjét, Sk., U., H . tarejih t e n n i : pra^s. s. 3. titrujs (de St. tarejit, 

Nyelvtudomi'oiyi Közlemények. XXXI. 18 
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toröju, E. turüja is); p. praet. turitjuma ,- kqhcih parancsolni: praes. 
s. 3. kuhcs ; p. praet. kuhcsma; jtq,asih fújni: praes. s. 3. ftmse; 
arrih lenni: orrs, urrs ; táitiJi csinálni: praes. s. 3. toits. 

4. Eredeti a-ból (ül. i-ből) lett á, a /t-re változik ; pl. Icáhcih, 
káhcih felakasztani: praes. s. 3. kiihcs ,• sdielih elfáradni: praes. s. 3. 
süiéls; p. praet. süiUoma; nallcili ugorni: praes. s. 3. nnlléd stb. — 
St.-ben hasonló eredetű a hang u (o)-xo. változik; pl. kjalejet 
kiált: praes. s. 3. kjuleje, kjgloje. 

5. áu diphthongus ü (ü)-ra.; pl. kjauniJi felakasztani: praes. 
s. 3. kjüns; p. praet. kjünoma; táuwih gyógyítani: praes. s. 3. tüiis 
(de táuiva is); p. praet. tüuuma (de: tduivuma is). 

6. é'a (eredetibb te) diphth. ö-re változik; pl. céarih sírni: 
praes. s. 3. córd (de : cörük is). 

7. öq, diphth. o-ra változik; pl. St. köq,ret, köarut, Sk., U., H. 
köariJt varrni: praes. s. 3. körs ; p. praet. köroma; St. töaret, töqrut, 
F. töaret, Sk., U., H. töqrih harczolni: praes. s. 3. tors, törrs; p. 
praet. töroma, törroma. 

8. a (= °q, u(i) diphthongus szintén ö-ra, ill. félig hosszú 
ó, á-ra változik; pl. ijccet, accili kapni: praes. s. 3. öccz ; p. praet. 
öccsma; hakkih horgászni: praes. s. 3. hakks ; p. praet. hdkkoma ; 
kqieivih meríteni, kimerni: praes. s. 3. kóiövu ; St. aieset, Sk. JihiesUt 
képesnek lenni: praes. s. 3. St. óiss, Sk. hóiss. - Ugyané csoportban 
a caccet állni igének a-ja nemcsak J-ra, hanem o-re is változhatik: 
praes. s. 3. cóces, cóccü v. cÖéés ; p. praet. cóccoma v. cÖccsma. 

Az i hatása. 
A ragbeli i hatása a praeteritumban érvényesül. Jemtlandban 

kevés adatom van e hatás kimutatására s úgy látszik, kisebb terje
delmű. Én legalább nagyobb részt -ü tövüeknél találtam s csak egy 
példában -e tövű igénél is. A jemtlandi területen az igéknek két
féle múlt időbeli alakja van: egy rövidebb i (éj képzővel és egy 
teljesebb -jé képzővel (1. Igeidők és igemódok ez. fejezetet). A rövi
debb múlt ritkább használatú s talán azért van rá kevés adatom. 
Az i előtt Jemtlandban a múlt idő minden számában ós személyé
ben a következő változások történnek : 

1. -h tövüeknél: a) a : tt-rft; pl. tarejih tenni, csinálni: praet. 
s. 1. turüjém, 2. tunijih, 3. turuji; dual. turüjimen; plur. turüjimTC 
stb. (Másik praet. tarejajim, taréjajih stb.); -• b) ea: o-re; pl. 
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éearih sirni: praet. s. 1. őorijim stb. (Másik praet. ('Parajim stb.); — 
c) a (°q, uq) : o ; pi. F. carvut kiáltani: praet. s. 1. Ő&rvim stb. (má
sik múlt: carvajem stb.); éapkih törni: praet. s. 1. copkim stb. (má
sik nnilt: cqpkajim). 

'2. -I tövűeknél: q,: a-ra : irqttih adni: prést. s. 1. wuttim, 2. 
wvttih stb. (másik múlt wattéjim stb.). 

Sokkal kiterjedtebb az / hatása a megelőző szótag magán
hangzójára a stenselei nyelvjárásban. Itt az i hatása folytán az 
egész múlt időben következő változások történnek : 

1. A rövid a magánhangzó á'-re, a hosszú a pedig a (e)-xe 
változik; pl. -/-tövűeknél: iraltet (tő: walte-J venni: praet. s. 1. 
wálltip, 3. wal'ti stb.; jamet (tő : jámr-) meghalni: praet. s. 1. jamip 
stb. — -s tövűeknél: kaunst találni: praet. s. I. jeaunig stb.; pqjst 
hagyni: praet. s. \.p<ljip. 

2. Az a hangzó t (r)-xe változik; pl. -<• tövűeknél: kátémét 
(tő : kalemé-) fagyni: praet. küémip stb. — Más tövű igét e válto
zással nem jegyeztem föl. 

3. Az (Í magánhangzó ti-ra változik; pl. icqttet (tő : watté-) 
adni: praet. wuttip stb. 

4. Az 'ie diphthongus i'-re változik, az e (•=• 'e) diphth. pedig 
?-re; pl. -I tövűeknél: kieset húzni: praet. kPsíp stb.; jt'/itet mon
dani: pr83t.jthtip stb.; — -s tövűeknél: jneset szabadulni: pnet. 
plhip stb.; leihket önteni: praet. llhkip stb. 

5. Az öq diphthongus é* (oö)-te} az a (= °q) pedig iv-re vál
tozik; pl. •<'• tövűeknél: //oatrt jönni: pra?t. pé'tip stb.; — -ii tövű
eknél : acéet kapni: praet. ecéip stb. 

6. Az la diphth. ö"-re változik; pl. -// tövűeknél: viajut meg
részegedni : praet. vö"jij>. — Más tövűeknél ilyen változást nem 
jegyeztem föl. 

7. Az üo, üe diphth. ü!1-ra változik ; pl. -é tövűeknél vüecet 
lőni: praet. rR"ci}> stb. — Más tövű igét e változással nem jegyez
tem föl. 

8. Az uo (ae, ui) diphth. ü-ra változik szintén csak -e tövű
eknél; pl. puoktet hozni: praet. püktip stb. ku'ttet hordani, vinni: 
Jcüttép stb. 

18* 
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2. Az egyenlőtlen tagú töveknél. 

Az egyenlőtlen tagú igetöveknél, ép úgy mint a hasonló tövtt 
névszóknál, a második szótag hosszú a és % (ie)-je változik, még 
pedig a következőképen: 

A hosszú a hangzó c-re, az é pedig e-re rövidül a prses. s. 1., 
2. és 3. személyében, ezeken kívül azonban, főleg Stenselében, 
gyakran a prsesens kettős és többes számában is. Ez a rövid z és e 
ugyanitt többször egészen el is vész; pl. Sk., IL, H. cahkdsit ülni: 
pra?s. s. 1. cahktism, 2. éahks', 3. cahkss; dual. 1. caJtkásén v. cahksén ; 
prset. St. éahkásip, J. éahkdéim stb.; St. éajánit eltévedni: prses. 
s. 1. cdjenup, 2. éájen, 3. cajene; prast. s. X.éajanip, 2. cajánih stb.; 
Sk. kállaiit fekünni: prses. s. 1. küllsssm, 2. kálles, d.Mlless, dual. 
1. kottásén, 2. kéillásétete; prset. Lüllasim stb.; — é : e : Sk. nülléhtit 
elbolondítani: prEes. s. 1. nülletem, 2. nüllet, 3. nüllete; dual. 1. 
tiiillehtin; prset. s. 1. nülléjitim stb.; jáitéstét fejni: prses. s. 1. 
jüitetem, 2. jastst, 3. jaststs ; plur. !. jatíétt&guh, ,• prset. s. 1. j&ütés* 
tini stb.; St. ráréstit tanácsolni: prtes. s. 1. rárestup, 2. rdrest, 3. 
rarests; prses. s. 1. raréstij) stb. 

Mássalhangzóváltozások az igeragozásnál. 

A magánhangzóváltozásokkal kapcsolatban, megfigyelésem 
szerint, a déli lappság skalstugani ós undersakeri (Dovre-fjeldi) 
területén néha sajátságos mássalhangzóváltozások is történnek. 

1. Az / v. W (7 v. //j mássalhangzó közvetetlenül í előtt /' v. 
Z7'-lyé változik az -r tövű igéknél, valahányszor a következő szótag
ban é van, vagy eredetileg volt; pl. waltih venni (tő watté-): dual. 
1. wattén, 2. waltetn, 3. ival'téh ; plur. waZtuh v. wcil'tuh; pra't. ipá£> 
téji'»(. stb. (de prsesens s. I. /valtam, 2. ivalta', 3. wattá) ; — Sk. 
jiaU'tih (tkp. puál'l'tih), Dovrefjell pal'l'tih megijeszteni: Sk. páUtén, 
I). palltén stb., prset. pal'l'téjim, jml'ltéjim stb. (-de praes. 1. pattiam, 
2. pattta,, 3. />atttá) ; Sk. puíítih, D. paltih égetni: praes. dual. 
1. Sk. puUtén, D. pattén ; plur. 1. Sk. putt'tu, J). i/al'tü'; prset. 1. Sk. 
Hittt'téjim, 1). yáttéjim stb. (de prses. 1. Sk. pualltam, D. paltam, 2. 
Sk. puá'tttah, I). jialtah, 3. Sk. puallta, D. pattá). 

2. Az 88 mássalhangzó Dovre-fjeidben ugyanezekben az ese
tekben ss-re változik ; pl. )>issih sütni: prses. plur. 1. jiiixuh, 2. 
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piééete, 3. piééé; dual. l.jpiiééit; pra±t. pissijim stb. (de prsea. s. 1. 
pássám, 2. pássá', 3. pássá). 

3. x\z / és /• mássalhangzó megnyúlik a magánhangzóválto
zással kapcsolatban némely -u tövű igék egyes számának 3. szemé
lyében; pl. coq,lih a beleket kiszedni; prses. s. 3. cölh ; toarih har-
czolni: pra?s. s. 3. tőrre. 

A tővégi magánhangzók főbb változásai. 

1. Az é tővégi magánhangzó a jelen idő egyes sz. 1., 2. és 3. 
személyében <x-ra változik, mely Jemtlandban gyakran félig hosszú 
á-ra rövidül vagy egészen rövid lesz; pl. jáhkr- hinni: St. 1. jáh-
káp, J. jáhkám, 2. jáltkáli, 3. jakká. A jelen idő kettős és többes 
számában St.-ben megmarad az é, Jemtlandban azonban a többes 
és duális 2. személyében rövid e-re változik; pl. dual. 2. jahketn, 
plur. 2. jahkete. Kiesik az e a pnet. egyszerű ? (é) jele és Sk., U., 
H.-ban a prsesens plur. 1. személyének ü' ragja előtt; pl. St. pnet. 
l.jiihkij), J.jáhkijim stb.; pnes. plur. 1. jáhkü'. Azon kívül több
ször előfordul, hogy az imperativus egyes sz. 2. sz.-ben is elmarad 
az é tővégi magánhangzó. 

2. Az e (ered. a) tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes 
sz. 1. személyében marad meg, de helyette itt is gyakran a, o, u 
(= o) magánhangzót találunk. A jelen idő egyes 2. személyében, 
valamint a múlt idő i jele előtt eltűnik, a jelen idő egyes számának 
3. személyében pedig hosszú <7-ra változik. A jelen idő kettős és 
többes számában az z helyett ugyanazokat a magánhangzókat ta
láljuk, mint az -é tövűeknél, a két csoport igéinek a ragozása tehát 
itt egybeesett. 

3. Az ú tővégi magánhangzó csak Stenselóben marad meg 
végig az egész jelen és múlt időben s csak a jelen idő egyes 3. sze
mélyében lép föl helyette az igék egy részénél s. Az eredeti ú tő
végi magánhangzó egész Jemtlandban á v. á-ra változott. Ez az á, 
á csak a jelen idő egyes 3. s a többes és kettős szám 2. személyé
ben változik c (e)-xe. 

4. Az u tővégi magánhangzó az egész déli lappságnan meg
marad a ragozási alakok legnagyobb részében. Eltűnik a jelen idő 
egyes sz. 2. személyében és néha a prset. i jele előtt, a jelen idő 
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egyes sz. 3. személyében pedig rendszerint ú (ii*, u-) diphth. lesz 
belőle. 

5. Az i tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében tűnik elő s néha az 1. személyben is. Az első személy
ben gyakran e, o, u van helyette, az egyes sz. 2. személyében s a 
praeteritum i jele előtt eltűnik. A jelen idő kettős és többes számá
ban helyette ugyanazokat a magánhangzókat találjuk, mint az é és 
e tövű igéknél. 

6. Az egyenlőtlen többtagú igék tővégi magánhangzója i, i. 
Ezek helyett a személyragok előtt a következő magánhangzók 
vannak: a jelen idő egyes sz. 1. személyében 5 v. s> (= a, o, u), 
a 3. sz.-ben g v. d (a), a dual. 1. személyében I v. i, a dual. 2., a 
többes sz. I. és 2. sz.-ben J.-ban é v. e\ St.-ben i. Az egyes sz. 2. 
személyében semmi magánhangzó sincs a személyrag előtt; szint-
így a többes szám 3. személyében, itt azonban sok igénél <• v. i 
magánhangzó is föllép a személyrag előtt. St.-ben gyakran a praes. 
dual. 1. és pr;et. plur. 3. személyében is eltűnik a magánhangzó. 

A tővégi magánhangzók változásáról különben legjobban a 
paradigmák tájékoztatnak. 

Igemódok, igeidők, szám. 

A déli lappságban háromféle módot különböztethetünk meg: 
indicativust, imperativust és conditionalist. Nyelvjárásonkint azon 
kivül előfordul egy megengedő mód is. 

A jelentő módnak nincs külön jele. Az imperativus kifejezé
sére a jelen idő alakjai szolgálnak; de csak a 2. és legfeljebb még 
a harmadik személyben. A többi személyek kifejezésére körülírás
sal élnek. Csak a tagadó igének van teljes, minden személyre ki
terjedő imperativusa, még pedig kettő is, egy a gyengébb, másik 
az erősebb parancsnak jelzésére. A föltételes módnak sincs kü
lön jele. — Összetétellel alakul a lie- segédigével. Ennek a jelen 
és múlt alakjait kötik össze a főige befejezett cselekvósü igenevé
vel ; pl. Sk. mdnne lijim wualkama, jia lijim aÁtama utaznék, ha 
ráérnék; vagy: utaztam volna, ha ráértem volna. Külön föltételes 
módja csak a lie- segédigónek van, még pedig a legdélibb lappság
ban II., H.-ban: llpmm, lípnh, lü^nie stb. alakban. Ez is segédige
ként szerepel a főige befejezett cs. igenevével összekötve; pl. mánne 
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lyPnom icdccema, jis Ivánom ástam atnama mentem volna, ha rá
értem volna. — A lie- igének Stenselében potentialisa is van 
licéfj), licc', liccie stb. alakban. 

A jelentő módnak két egyszerű ideje van : prassense és pr»-
terituma. A jelen időnek általában nincs jele. Stenselében azonban 
az egyenlő tagú igék kettős és többes számának 2. személyében 
-ji- elemmel s tapasztalatom szerint Skalstuganban, Undersáker-
ben, Herjedalban s úgy látszik más nyelvjárásokban is, szintén egy 
•jé- elemmel bővülhet a tő, meg pedig itt a kettős és többes szám 
minden személyében. Az utóbbi nyelvjárásokban tehát két jelen 
idejű alak van, egy rövidebb és egy hosszabb. Hogy mi a kettő kö
zött a jelentésben' különbség, azt nem tudtam megállapítani. 

A jelentő mód múlt idejének jele Stenselében leggyakrabban 
i, az -ú, tövüeknél -ji is. Ez egyszerű i megtalálható az egész déli 
lappságban, de Stenselétől délre helyette inkább -ji, -ji, a legdélibb 
részekben pedig leggyakrabban -jijjé, -jijé használatos. Az egyszerű 
i-vel való prseteritum mellett Stenselében is rendes egy -iji alakú 
múlt. Ezek alapján a déli lappságban nemcsak kétféle alakú jelent, 
hanem kétféle alakú praeteritumot is különböztethetünk meg, egy 
rövidebbet és egy hosszabbat. A prseteritum tulajdonképeni jele az 
i, ji, az ezekhez járuló jé pedig minden valószínűség szerint ere
detileg inchoativ képző volt. 

A jelentő mód perfectumot összetétellel képezik a lie- ige 
jelenével és a főige befejezett cselekvésű igenevével; manns liem 
jahkama hittem ; a plusquamperfectumot pedig a lie- ige múltjával 
és a főige bef. cs. igenevével: manns lijim jahkama hittem vala. 

A jelentő módnak jövőjét szintén összetétellel képezik. Sten
selében és Frostvikenben leginkább az aca-, a többi déli lappság
ban pedig a kaláka- igének jelenét kötik össze a főigénék infiniti-
vusával; pl. St. mdnn-aeeeg supcstit, F. mann-acsm supcstet, Sk., 
XJ., H. manns kalákom supcstit mesélni fogok. Megjegyzendő azon
ban, hogy St.-ben és F.-ben a kaláka- és viszont délebbre, bár 
nagy ritkán, az aca- is használatos a jövő segédigójeként. - A fu
turum exactumot úgy fejezik ki, hogy az egész többi déli lappság
ban leginkább a kaláka- segédigének a pra?teritumát kötik össze a 
főige infinitivusával. 

A föltételes mód jelenét és múltját egyféle alakkal fejezik ki 
(1. fent). 
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Szám a déli lappságban három van: egyes, kettős és többes. 
A többes és kettős szám Stenselében már nincs mindig megkülön
böztetve s a kettőt Hatfjelddalnak azon részében, a hol én gyűj
töttem szövegeimet, egyféle alakkal fejezték ki. A tulajdonképi 
stenselei kerületben azonban még nagyobbára megkülönböztetik 
egymástól a kétféle számnak az alakjait. Frostvikenben is össze
zavarják gyakran a kétféle számot, tovább délre azonban már pon
tosan megkülönböztetve használják a kettős és többes számot. 

Az igékhez járuló személyragok áttekintése. 
Egyenlő tagú töveknél. 

Prsasena: 
Sing. 1. St. -p, J. -m 

2. St., J. -h, -' 
3. St., J. — 

Dual. 1. St., J. -n 
2. St., J. -té, -te (-téri), J. -f/t, -teii, U., H. -ni, -rsn, D. -thi, 

U. -n 
3. St., J. -h, -', J. -s, Sk., U., H. -pan, -pun, Sk. -ponk 

Plur. 1. St. -n, -pé, F., Sk., D. -//«, F. -#e, Sk., U., H. -uh, •«', Sk. 
uh, «', U. -up 

2. St. -te, St., J. -te, H. -te, Sk., ü., H. -re, U. -re 
3. St., J. -h, -', J. -s. 

Praeteritum: 
Sing. 1. St. -p, J. -m 

2. St., J. -h, -' 
3. St., J. —, F., Sk. -n 

Dual. 1. St. -mh, -me, F. -m\ -p, Sk., U., H. -men, -mén 
2. St. -te, -tté, J. -tn, -ten, D. tén 
3. St., J. -n, St. -kan 

Plur. 1. St. -m/f, -me, F. •ni', -p, Sk., U., H. muh, mü', Sk., U. -mé, 
•uh, -ü\ D. -me, -mh 

2. St. -té, -tté, J. -te, Sk., U. -té, F. -t 
3. St., J. -». 

Egyenlőtlen tagú töveknél. 
Ezeknél a személyragok a jelen idő s a múlt idő egyes számá

ban, a jelen idő duális 1., továbbá a múlt idő dual. és plur. 3. sze
mélyében a ragok mindig ugyanazok, mint az egyenlő tagú tövek-
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nél. A többi igealakoknál azonban részben eltérő ragok is fejlődtek. 
Nevezetesen: 

Preesens: Prseteritum: 
Dual. 1. — St. -mé (-mén) 

2. Sk. -tén, Sk., ü. -tetn, St. í-tén), Sk., U. -tetn, Sk. 
U. -terén, -petn -titetn, U. -té, -tan 

3. U., H. -vés, -vas Sk. -pdpetn (? — praas.plur. 2.sz.) 
Plur. 1. St. -ve, St., F., Sk. -$e, St, -mi-

Sk. #á, Sk., ü., H. -puh 
2. St., F.. Sk. -té, Sk., U. [J. -tete 

-tete, U. -tere, H. -tre 
3. U., H. -ívs, -ras 

Paradigmák. 

4^ Egyszerű időalakok. 
1. -é t ö v ű e k r a g o z á s a . 

Stenselei nyelvjárás. 
(jahket hinni; waltet venni; kalemet fagyni; wattét adni; kieset 
húzni; jehtet mondani; jeihtet megjelenni: poatet jönni; utnet bírni, 
habere; juhtet költözni; piiktet hozni; vuinet látni ; wüocét lőni}. 

Jelentő mód. 
Prsesens 
Sing. 1. 

2. 
jahkap 
jalt kah 

ivaltdp kaláiiidp 
waltd' kaid in a 

ivattdj) 
wattá 

í jahkd ivalta kalamd wattá 
Dual. Plur. 1. jahken walten ka lémén wattén 

2. jdltkété v. waltété v. kalémété v. wattété v. 

3. 
jahkéjité 

jdlikéh 
wnltéjité kaléméjité wattéjité 

walié' kalémé iratté 

Sing. 1. 
2. 

kiasdj! 
kiéisá' 

jah tdp (=jeahtdp) 
jahta' 

i wuálákdp 
wuáláka' 

Dual. Plur. 
3. 
1. 

kidsd 
kiesen 

jahta 
jehtén 

wuáláka 
vidékén 

2. kiesété v. jeli tété v. vidékeié v. 

3. 
kieséjité 

kiesé' 
jéhtéjité 

jelit é' 
vulékéjité 

vidéké'. 
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Első praeteritum. 
Sing. 1. jdlikij) wdltip kilémip ívuttip 

2. jakkik wálti' kilemih wutti' V. 
3. jáhki (-ij) wdlti kilemi wutti 

Dual. , p lu r 1. jáhkimh wdltimh kilémimh wuttimh 
2. jahkité, -itté wattité kilémité •wuttité 
3. jdh kin wdttin kilemin wuttin 

• dual. jahkikan 

Sing. 1. ki'sij) jihti/i 
2. &?'*' v. ki'sih jiht' 
3. ki'st jihti 

vulékip 
vulekih 
vidéki 

Dual , plur 1. ki'ximli jihtimh vulékimli 
2. kilsitc jlhtité vulékitté 
3. fet*»iu jihtin vul'ékin. 

wutt 

Második pneteritum. 
Sing. 1. jdhkijip wál'tijip wuttijip 

2. jdhkiji wálti ji' wuttijih 
3. jdhkije wáltijé wuttije 

Dual. , plur. 1. jahkijimé wáUíjimé wuttijimé 
2. jdhkijité wattijité wuttijité 
3. jdhkijin wdltijin 

Praesens. 

wuttijin. 

Sing. 1. jaihtdn pöatdp atndp jáhtáp 
2. jaihta' pöatd' atnd' jáhta' 
3. jaihta pöatd atnd jálita 

Dual ,plur. 1. jeihtén poatén utnén juhtén 
2. jeihtété v. pöatété v. utnété v juhtcté v. 

jcihtéjité poatfjité utnéj !íl jiihtéjité 
3. jeihté' poatc' ütné' juhté' 

Sing. 1. puáktáp vudvndj! wüq.cáp 
2. puáktá' vuáina wüq,cá' 
3. pudktd vuáiná wüq,cá, 

Dual ,plur. 1. puíktén vuinén ivüocén 
2. puíktété v. vuinété v. wüocété v. 

puíktéjité vuinijité wüocéjité 
3. puíkté' tminét wüocé'. 
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Sing. 

Dual.,plur. 

1. jeihtijj 
2. jeiht' v. jeihti' 
3. jeihti 
1. jeihti mh 
2. jeihtité 
3. jeihtin 

Első praeteritum. 
pe^tij) 
p9*t' v. -ih 
péti 
])Ö('tÍ))l}t 
pe"tité 
p<90tin 

utnip 
utnih 
ütni 
utnimli 
utnité 
utnin 

Sing. 1. juhtáp püktip vuinip wüwcip 
2. juhti' pükt', -ili vuinlt wüucih 
3. juhti pükti vuini wRuci 

Dual.,plur. 1. juhtimh pükti mh vuinimh wu"éimh 
2. juhtité püktité vuinité wüwcité 
3. juhtin püktin vuinin wüucin. 

Frostvikeni nyelvjárás. 
(utnet babere ; wuinet látni wu ilket menni ; jiehtet mondani) . 

Preesens. 
Sing. 1. atnam wuacndm icuitlkam jéá'htám 

2. atna' wuaind' wualká' jédhta' 
3. atna wuaind wui'ilkd jédhta 

Dnal.1. utnén wuinén wuílkén jiehtén 
2. utnetn wuinetn icuílhetn jiehtetn 
3. ütné' wuiné' wuílké jiehté' 

P l u r . l . utnepe wuinepe wuílkepe jiehtepe 
2. utnéte, 

utnéte 
icuinete, 

wuinété 
wuilkete, -i Hé jiehtete, jiehtété 

ütné' wuiné' wuílké jiehté'. 

Pneter i tum. 
Sing. 1- ittnejem ic uinejem, wuílkéjem jieh tejem 

wuinijem 
2. utneje' ic ui neje' wuílkéje' jiehté je' 
3. utnéji, 

utneje,ütni 
wuinéjé, 

H wuinije 
wu'dkéjé, -1 je jiehté jé, -ije 

Dual. 1. utnejim' wuinéjim' wuílkéjim' jiehtéjim' 
2. utnejitn wuinéjitn wiiílkéjitu jieh t éjit n 
3. ütnejen wuiné jen wuílkéjén, -ijen jiehtéjen, -ijen 

Plur. 1. utnejim' wuinéjim' wuílkéjim' jiehtéjim' 
2. utnéjite wuinéjite wuílkéjite jiehtéjite 
Q utnéjén, wuinéjén, • ijen wuílkéjén, -ijen jielitéjén, -ijen. 

-ijen 
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Skalstugani nyelvjárás. 
(hapsik szagolni; kdttih ölni; calih írni; jielih élni; pissih sütni • 
kiHih köszönni; utnih bírni; püetih jönni; Rorih alunni; pulttih 
égetni; wüejih menni kocsin stb.; wwinih látni; luitih ereszteni; 

wuílkih menni). 
Preesens. 

Sing. 1. poatam őaram pualjtam umajam 
2. pöatah oqrah puá'lltah WÜájah 
3Í pöatá öqra pudllta wüája 

Dual. 1. jiüetén üorén pulttén wüején 
2. püetetn üoretn pulltetn wüejetn 
3. jiüetéh v. üorih , -éh v. puUté' v wüeje v. 

püetejpn üor •epan pulUtej >an wüqjegon 
Plur. 1. püetnh üoruh pulltu' tcüejij 

2. Uüetete üorete putt'tete wüejete 
3. püetéh üorili puWté>; wuejé' 

Sing. 1. wuainam luaitamwluaitam wualkam 
2. wuainah lugita wuá'lka 
3. wuaina ladit a wualka 

Dual. i . louinén luiten wuílkén 
2. wuinetn luitetn wuílketn 
3. wuinéh v. luitéJi V icuílké' v. 

ívuinejpn luiteppn wuílkepcm 
Plur 1. wuiniih luitiih wutlkuli 

2. wuinete luitete wuilkete 
3. iviáne luitéh wuílki'. 

Első praeteritum. 
Sing. 1. püetéjim, -éjim, püetim üorcjini, aonjun 

2. püetéjih, -éjik, püetih 
3. püetéji, püetéi, -ije, püeti 

Dual. 1. püetéjimén, -éjimén, püetimén 
2. püetéjitén, -ejitn 
3. püetéjin, -éjin 

Plur. 1. püetéjimuh, püetéjimuh, püetimé üoréjimuh. iivrijiinuh 
2. püetéjité üoréjité, üorijité 
3. püetéjin, -éjin, püetéjin uorésin, üorijin. 

üoréjili, üorijih 
uöréji, üoréi, üoriji 
üoréjimén, üorijimen 
üorejitén, üorijitn 
üoréjin, üorijin 

Második prteteritum. 
Sing. 1. püetéjijjim wuílkéjijjim, wuélkéjijjim 

2. güetÉjijjih wuélkéjijjih, wuélkéjijjih 
3. püetéji)ji wuelkéjijji, wuélhéjijji 
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Dual. 1. püetéjijjimén 
2. j>üetéjijjitén 

wuélkéjijjimén, wue'lkéjijjimén 
ívuelkéjijjitén, wue lkéjijjitén 

3. jiüetéjijjin wuelkéjijjin, wuelkéjijjin 
Phir. 1. püetéjijjimü', püetéjijjü? wuelkéjijjimü', miélkéjijjü' 

2. püetéjijjité wuélkéjijjité, wuélkéjijjité 
3. püetéjijjin wuelkéjijjin, wuelkéjijjin. 

Priiesens. 
Sing. 1. 

2. 
o 

waltam 
waltah 
waltd 

kattant 
k itták 
kattd 

cdlam 
cáld' 
cálá 

Dual. . 1. 
2. 

wattén 
wál'tetn 

káttén 
kdttetn 

cdlen 
édletn 

o watté v. watté )>an , kátte v. kdttepon cdlé v. calepon 
Plur. 1. 

2. 
wáttuh 
wáttete 
wattéit 

kdttu 
káttete 
kátteh 

cdluh 
cdlete 
cáW 

-

Sing. 1. jéálam poétám káietam atna-m 
2. jéálah jmssáh kaiítah atnali 
3. jéála pássá kaietá atua 

Dual. 1. jíelén pisién ki'ten utnen 
2. jieletn jnssetu kiHetn utnetn 
3. jidí'h v. jiisséhv. klHch v. ütne' v. 

jielepan pissepan kiHepon utnejpn 
Plur. 1. jieln jiissu ki'tuh utniV 

2. jielete jnssete kiHe\e utnete 
3. jieléh pisséh ki'téh ütné*. 

Első prseteritum. 
Sing. 1. wdl'tejim, wattéjim utnejim v. utnejim 

2. wáttéjih, waltéjih utnéjih 
3. wattéji, wattéi, wattéje, wál'ti utncji 

Dual. 1. wattéjimen, wdttijimen utnéjimén 
2. wáttejiten, wáttéjitn utnéjitén 
3. wál'tejin, watt éjin utnejin 

Plur. 1. wáttéjimu, wáttéjimé utnéjimuh 
2. wál'téjitc, wdttéjité utnéjité 
3. wál'tejin, wattéjin utnejin. 

Második prseteritum. 
Sing. 1. wáttéjijjim utnéjijjim 

2. wál'téjijjih utnéjijjih 
3. icdl'téjijji utnéjijji 
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Dual. 1, wal'téjijjimén 
2. wál'téjijjitén 
3. wál'téjijjin, -f'jijin 

Plur. 1. wal'téjijjinmh, -éjijjuh 
2. wáltéjijjité 
3. wáMéjijjin, -éjijin 

utnejijjimén 
utnéjijjitén 
utnéjijjin 
utnéjijjimuh 
utnéjijjité 
utnéjijjin. 

Ündersáker lappmarki nyelvjárás (Dovrefjeld) 

(jahkih hinni; pal'ítih ijeszteni; wqttih adni; pissih sütni). 

Első pra?sens. 
paUtam wqttam pássám 
pallta' íratta páss<V 
pallta ivqtta pássá 
palltéu wattm pissén 
paUteten, a -áttéten piéietn 

palltetn 
pafttéh, watté' pisáéit v. 

paUtépon pissepon 
palttuh, wqttüh pissuh 

palltépé 
pal'l'tete, wqttete pissete 

palltéte 
patltéh watté' jiissé. 

Sing. 1. jahkam 
%. jahkah 
3. jaltkd 

Dual. 1. faltkén 
2. jahkéten, 

jahketn 
3. jáhkéh v. 

jahképan 
Plur. 1. jáltküh v. 

jahkébé 
2. jahkete, 

jahkete 
3. jahlcéh 

Második preesens. 
Sing. 1., 2., 3. = első prcesens 
Dual. 1. jahkéjén 

2. jahkéjétein 
3. jahkéjévés v. jahkéjepan 

Plur. 1. jahkéjépuh 
2. jahkéjétete 
2. jahkéjé' v. jahkéje'1 

Sing. 1., 2., 3. = első prass. 
wqttéjén 
wqttéjétetn 
wattejevés, wattéjepan 
wqttéjépuh 
wqttéjétete 
wattéjé*. 

Első pweteritum. 
Sing. 1. jahkéjim 

2. jahkéjih 
3. j ah kéjt 

Dual. 1. jáhkéjimen 

2. jahkéjiten 

3. jdhkéjin 

Második pr.eteritum. 
wqttéjimY. wuttim jáhkéjijjim 
watté jih v. wuttih jáhkéjijjih 
wqttéji v. ttfliíft jahkéjeja 
wqttéjimen v. jahkéjijjimén v. 

wuttim en -éjijimén 
wqttéjiten V. jdhkéjijjitén, 

wuttitn jdhkéjéjetn 
wattéjin v. wuttitt jáhkéjijjin 
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Plur. 1. jahkéjimu', wattéjimuli v. jdhkéjijjimuli, jahké-
jahkéjimé witttimuh jijjuh 

2. jahkéjite, jahkéjité wattéjite v.wuttite jahkéjijjité 
3. jáhkéjin wqttéjin v. wuttin jdhkcjijjin. 

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal. 
(waccih menni; utnih v. u'uúih habere ; jiehtih mondani; 

wninih látni.) 
Prsesens. 

Sing. 

Dual. 

Plur. 

1. wdccdm 
2. waccdlt 
3. ivaccd 
1. wacccn 
2. waccetu, 

waccerzn 
3. waccéh, 

wacceipn 
1. waccuh 
2. iraccers 

3. waccéh 

atndm v. a andm 
atndli v. a'andh 
atnd v. dana 
utnén v. u'unén 
utnetn v. uuúetn, 

utnersti v. u'unersn 
utnéli v. n'iiríéJi, 

utnejpn v. u aneppn 
Utúuh v. u'unuli 
utners v. uuners 

utnéh v. u'uúéh 

jedhtdm wudinam 
jedlitd ívuainüh 
jedhta wuaina 
jiehtén wuinén 
jiehtetn, wuinetn 

jiehtersn wuinersn 
jiehtih, wuinéh, 

jiehtejpn wuinej>on 
jiehtü' aminő,' 
jiehters, H. wuiners 

jiehtre 
jiehte louinéh. 

Herjedalból mint 2. prassenst a dual. 3. személyében a követ
kező alakot jegyeztem föl: wüeéejavés «lőnek ketten» (inf. wüecih, 
tő : wüecé- lőni). 

Első prípteritum: 
Sing. 1. waccéjim 

2. waccéjih 
3. waccéjij, waccéje, waccije 

Dual. 1. waccéjimén, -éjimén 
2. waccéjitén, TJ.waccéjétan 
3. waccéjin 

Plur. 1. waccéjimu , waccéjxC 
2. waccéjité, waccéjité 
3. waccéjin 

Második praeteritum: 
waccéjijjim, waccéjijim, wacce-

jijjirn 
waccéjijjih, waccéjij jili 
waccejejja, -éjejjd, waccejeja, 

ivaccéjejje, -éjaje, waccejejja 
icaccéjijimén 
waccéjijité 
waccéjijjin 
waccéjijjimu 
waccéjijjité 
waccéjijjin. 
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2. -s ( e r e d . - a j t ő v é g ű e k r a g o z á s a . 
Stenselei nyelvjárás 

(kaunet találni; pajet hagyni; ééttet lenni; leihket önteni; 
pleset szabadulni; jüuket inni). 

Praesens. 
Sing. 1. kaunup pajtit séttup leihkep piesup jüuku]> 

2. kaunh pajh sétth leikk' pies' jüuk' 
3. kauva p'ája hitta leihha piása jauka 

Dual.ll. káunén,káuninpajrn sétten, leikkén piesén jüukén 
Plur.\ kaunepé sittepe 

2. kaunété pajété séttHé leihketc pieséte jüukele 
kaunéjitté pajejité ééttéjitte leikké- piesejitté jü*Mjité 

jitté 
3. kaunéh pajéli íétteh IHhkéh piese jüukéh. 

Első prpoteritum. 
Sing. 1. káimip piijib séttip lijhkip pi'sip jüukip 

2. künn', plijih iéttih lijhkih, pi'sih, jüllkili 
ktiunih Irjlik' ptfs' 

3. í.dimi paji ééttl lijhki pi'sl jüuki 
Dual.,Plur. 1. káiinimli jidjimh séttimli lijhkimh pi*gitnh jü*kimh 

2. kdunite pajité ééttité lijhkité piisitíi jüukité 
3. kaunin pdjin séttin lljhkin ptfsin jüukin. 

Második prseteritum: káunijip, pdjijip v. pdjijip; séttijijt, 
lilikijip, pilsijip, jüukiji/> stb. (1. -I tövűeknél). A cuohpot vágni, 
porrot enni igéknek csak második praeteritumi alakját találtam 
(Sing. L. őuohpojip, 2. óuohpojih, 3. cnohpoi; plur., dual. 1. cuoh-
pojimé, 2. cuohpojití', 3. cuolipojin ; —porrojip, porrojih, porroj v. 
porrij ; dual., pl. porrojime stb.). — A porrot ige pnesense: sing. 1. 
porrup, 2. porr^h, 3. porra; dual., plur. 1. porrhi stb.). Hasonló 
ragozású a riipmet elszökni ige is, de ennek már kétféle prseteritu-
mát jegyeztem föl: sing. 1. rüpmip és riipmojip, 2. riipmih és rüp-
inojih, 3. rüpmi és rüpmiti; dual., plur. 1. rnpmari és riipmojime, 
2. riipmité és rüpmojitc; 3. r'ápmin és riipmojin. - Az acs- és 
kalákz- kelleni, fogni segedigék dual. és plur. 3. személyében •» 
rag is előfordul: acrs, kalekíis. 
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Frostvikeni nyelvjárás. 

(süttet lenni vmivé; pieyet tenni, helyezni ; cuohpst vágni). 

Prassens : Pra?teritum : 
Sing. 1. sutiam piejsm Őuohpm suttijem cuohpojem 

2. sutt' plejh Őuokp' suttijeh áuohpoje' 
3. satta péájá cuohpá süttije, suttijé cuohpoje 

Dual . 1. suttén, -en piején cuokpén suttijimh cuohpojim 
2. suttetn, suttén piejetn cuohpetn éuttijitn cuolipojitn 
3. sutté' piejé' cuohpé' suttijén cuohpojin 

Plur. 1. suttén, suttepe piejepe cuohpepe suttijim' cuohpojim' 
2. suttete piejete cuohpete suttijite, -té cuohpojite,-té 
3. átrtl5 piejé cuohpé suttijén cuohpojén. 

(hihcih 
fogni; 

Sing. 1. 
2. 
3] 

Dual. 1. 

2. 
d. 

Plur. 1. 
2. 
3] 

Skalstugani nyelvjárás 
esn i ; pajih hagyn i ; sittih lenni vmivé; tPpih venni, meg-
"•ckcih r úgn i ; píesih szabadulni ; k'uHih ha l lan i ; úiiowih 

ölni, nyúzn i ; jüiéki' dalolni). 
Prsesens. 

kalicem 
kahc' 
kahca 
kii hóén 

kahcetn 
káhéé' v. 

pajzm sittam 
}>áf sitt' 
paja sáttd 
pdjén (tkp. sittén 

pudjén) 
pdjetn 
pdjé v. 

káheeponk pdjepon 
kdhcu pdjuh 
káheete pdjete 
kdhéé' pdjé' 

sittetn 
sitté' v. 

sittepm 
sittu 
sittete 
sitté' 

ti'pm 
tV'p' 
t'iicpd 
ti'pén 

tilpetn 
tl'pé' v. 

tPpepon 
tPpü' 
ti1 pete 
tl'pé' 

cékcsm 
cékc' 
caked 
cckcén 

c/'kcetn 
cefece v. 

cékcepon 
cekeu 
cckcete 
éekőé'. 

Sing. piesdm 
2. ples' 
3. pédsd 

Dual. I. piesén 
2. piesetn 
3. piese v. 

piesepon 
Plur. 1. piesuh 

2. piesete 
3. plesé' 

kuHum 
küuí' 
kaula 
kuulén 
küHetn 
kii Hé' v. 

küHepon 
küHuh 
küHefe 
küHé' 

nuoivum 
nüoirh 
úugaoa 
niiovén 
niiovetn 
úiiové' V. 

nüovepon 
niiowuh 
nuovete 
úiiové' 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 

jiiiékum 
jiiiék' 
jöiéka 
jiiiékén 
jiiiéketn 
jiiiéké' v. 

jiiiékepon 
jiiiekuh 
jiiiékete 
jiiiéké''. 

19 
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Első praeteritum : Második praeteritum : 
Sing. 1. kahcijim pajijimv.jiajejim kahcijijjim 

2. kahcijih jiájijih kahcijijjih 
3. kahéiji, -ije P.öjiji, -(?<? kahcijijji, kahcijejji 

Dual. 1. kahcijimén, -men pajijimen kaJicijijjimen 
2. kahcijitn, -ijitcii jnljijétn kalicijijjitén 
3. kahcijin pájijin kahcijijjin 

Plur . 1. kahéijimü' gagijimÜ1 kahcijijjimu 
2. kahcijité, -ijitc l.'ajijítc kahcijijjité 
3. Itahcijin pajijin kahcijijjin. 

A többi példák praeteritunia: sittijim, sittijijjim; tilpijim, 
tfyijijjim; cekcijim, cckcijijjim; piesijim, jnesijijjim; küHijim, 
kuHijijjim ; nüovijim, niiorijijjim ; jiiiekijim v. jüiekijijjim stb. 

Undersáker lappmarki nyelvjárás (Dovre fjeid) 
(pissih mosn i ; pillih félni; siHih aka rn i ; ciekih elrej teni; cü&kih. 
id. : sekciíi leselkedni; kúHih ha l l an i ; cuéiekih hótalpon futni) 

Prsesens. 
pilhm 
piW 
jicilld 

Sing. 1. frissem 
2. [riss' 
3. pássá 

Dual. 1. pissen 
2. [rissetn 
3. pisse' V. 

pissepan 
Plur. 1. jrissuh v. 

pissepe 
2. pissete 
3. pissc' 

pillén 
pilletn 
pilW v. 

pillepun 
pilluh v. 

pillepe 
/rillete 
pilléit 

siHom 
si'V 
sá'itá 
Sl'téll 
si'tetn 
aiHé' V. 

siHepun 
siHuh v. 

siHepe 
si'tete 
si'té 

elekem 
ciek' 
cedka 
éleken 
cieketn 
ciekc v. 

ciekepan 
ciekiih v. 

ciekepe 
ciekete 
ciekc 

Sing. 

D u a l . l . 
2. 
3. 

Plur. 1. 

2. 

cüokom 
cüok 
cöaka v. 

céaka 
cü&kén 
cüoketn 
cüoké v. 

cüokepan 
cüokuh v. 
ciiokepe 

ciiokete 
3. ciiokí 

sel,csm 
seké* 
mkca 

sekcén 
sekcetn 
sekcéh v. 

éekcepuit 
sekcuh v. 

sekcepe 
sekcete 
se le céh 

kuHum 
küur 
kavld 

kulim 
külstn 
külé' v. 

külepan 
küluh v. 
külepe 

külets 
külé; 

cuwicksm 
őuéiek' 
cuéiéka v. 

cedieka 
cuwiéken 
cuéieketn 
caéicke v. 

cuéiekepan 
cuéiekult v. 
cuóiekepe 

citéiékete 
cuéiéké. 
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Első prífiteritum : Második prseterituni : 
Sing. 1. pissijim s^tijim, siltim pissijijjim, pissijijim 

2. pissijih siHijih pissijijjih, pissijijih 
3. pissiji, pissije siHiji, -ije pissijejjá, pissijeja 

Dual. 1. pissijimén, siHijimén, sVtijimen pissijijjimén, -jijimén 
pissijiméu 

2. pissijitén, -ijitn, siltijitén, si'tijitn, pissijijjiten, -jijétn 
pissijitén si'tijitén 

3. pissijin siHijin pissijijjin, -jijin 
Plur. 1. pissijimü', siHijirnuh, pissijijjimuh, pissi-

pissijimé, siHijímé, jijjuh, -jijimuh 
pissijims si'tijims 

2. pissijite, siltijite pissijejjité, -jijite 
2>issi)it<' siHijité 

3. pissijin siHijin pissijijjin. 

A többi példák pne te r i tuma: pillijim, pillijijjim; ciekijim, 
-ijijjim; cüokijim, cüőkijijjiiu ; sckcijim, sekcijijjim; kulijim, küli-
jijjim; cyéiekijim, -ijijjim stb. -— Megjegyzendő cüwhpili vágni : 
pnes. s. 3. cüwkpd és céahpá; praet. cuwhpgjim, cuwhpgjilt stb. 

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal 
(taloivih j önn i ; pissih sü tn i ; tPpih fogni; mielih t u d n i ; süukih 

evezni; cnwhpih vágni). 
Praesens. 

pissem dilpm mlelom suukom 
pissli tilph mielh süukli 
pássá táipd meála sauká 

•Sing. 1. taloivum 
2. talöwli 

• £ 

3. talöirá 

Dual. 1. talévén 
2. talí'vetn, 

taleveren 
3. talévéh v. 

mielcn sukm 
mielersn süketn 

ciKvJipm 
Őuwhph 
ciehpá v. 

céahpá 
cuwhpén 
cuwhpersn 

Plur. 

pissen tílpen 
pissetn, tPpetn 

-erén 
pisséh v. ttlpéh v. mieléh v. sükeh v. cuwhpéh v. 

talevebon pissepon tp-pepvn míelepon sükepon cuwhpepon 
1. talewu1 pissü' tjúpü"1 mielü' 8Ükü' cuwhpíC 
2. talevere pissere ti'pers mielerz sükers cuwhpers 
3. falevél/ pisséli tilpéh mieléh sükeh cuolipéli. 

Első praeteriturn : 
.Sing. 1. taloiciijim 

Második prífiteritum 
ti'pijim talowujijjim ti'pijijim, 

-ijijjim 
19* 
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2. talowujih tppijih talowujijjih tPpijijih, 
-ijijjih 

3. talowui, ti'piji, il'pije talonmjejja, tPpijfffla 
talowuje -jejjü 

Dual. 1. talowujimén tl'pijwién taloicujijjimén tfpijijimén 
2. ialówujitén, ti'pijltén talowujijjitéii tVpijijitén 

-jétdn, -jétn 
3. talowujin ti'pijin talowujijjin tl^jijijin^ijTJiu 

Plur. 1. talőivujimu', f&pijimü', -ÍQÜ* talotcujijjimti ti'pijijimti, 
-uijti -ijijjuh 

% talöwujité, -ite t^pijité taloivujijjité tí'pijijité 
3. tajowujin tnfpijin, -ijen ialoioujijjin tí'pijijin,-ij'ijin 

A többi példák prseterituma: piöUjim, -ijijjim ; mielijiin, 
-ijijjim; sükijim, -ijijjim; cuwhpojim, -ojijjim. — Megjegyzendő 
Anaris príesens plur. I. sittup, pismp; dual. 2. sitten, sitten a 
sittetn alak mellett. Ugyanott a praeteritum plur. 1. rendesen így 
van : íitiijü', tVpijti', cuohpojü''. - - Undersáker hegységből a prse-
sens plur. 3. szem. alakjaiul ilyeneket is följegyeztem: saukah 
eveznek (rendesen: sükéh); sakkah húznak (rendesen: sikkek), 
valószínűleg a prees. s. 3. sattka, sakká alakok analógiájára. 

Megemlíthetjük még, hogy némely -g tövű ige dual. (és plur.) 
3. személyében egész Jemtlandban -s (-és) rag van: kaláks- wer-
den, fog, kell: kalékés; ciektz- kell: éiehtés, F. aéé- a jövő idő 
segédigéje : aőis ; 1). külés hallanak ketten. 

•it, tővégüek ragozása. 

Sing. 1. taréjég tar ejtijip twrujip 
2. tarejti, -tilt taréj újik turüjilt 
3. tttriije, toröju, tai •eju taréjai, -iti turüji 

Dual . 1. taréjun taréj ti ji m e, ta réjujlrn e turujimlt 
2. taréj tijúé, taréjnjitté taréjujité, • ujite turujité 
3. taréjait, tarejtt/ia taréjújln, -ujin, -ujin v. 

taréjüjikan, -ujikan 
tttrüjin 

Plur. 1. tar ej un ta réjitji m', taréj ujlme 1 
2. taréjujité, -itjitté taréjujité, -ttjlté = dual 
3. taréjuk, -üli taréjttjin, -ujin 1 
Sing. 1. aeéíip, -uj.) accújip, -ujip hcéip 

2. ucéúk, -tik accnjih bőéih 
3. becs accut VCCl 
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Dual., plur. 1. accmi accujime hccimh 
2. acéiijité, -ujittr accujité heéitr 
3, accuh, accuj/a aÓÓujin hccin, 

hccikan. 
Egyéb pé ldák : koarrut va r rn i : praes. s. i . köariiji, 2. köarűh, 

3 . körrs ; dual . 1. köqrrün stb.; praet. s. I. koq,rrüji}> s tb . ; — víajut 
megrészegedni: praes. s. 1. vlajnj), 2. viajuh, 3. vwjú;' dual . 1. 
víajíin ; praet. s. 1. vtajüjij) v. vii'jiji, 2. rlajűjili v. eő'jih stb. 

Némely igék pnt'sens plur. 3. személyében -á' v. I ' van »' 
helyett ; pl. cakket gyűjteni, szedni : praes. plur. 3. cakkd' v. cakké' 
(NB. praeter. 1. Óokkip, 2. Őokkih s tb . ) : kaééet hugyozni ( = Arj. 
koföut): praes. plur. 3. kacéé'. 

Frostvikeni nyelvjárás. 
Sing. 1. taréjain taré jajéin 

2. taréjaii taréjajeli 
3. toröje tarejaje, -aje, taréjai 

])ual. 1. taréján, taréján taréjajim' 
2. tarejetn, taréjittc tarejajitn 
3. taréja' taréja jen 

Plur. 1. taréjejis, iarejiij!: taréjajim', taréjajip 
2. taréjete, tarejúte taréjajite, tarejajit 
3. taréja' taréjajén, -ajin. 

Egyéb példák: carovut k iá l tani : praes. s. 1. éaröwam, 2. 
rarwa', 3. óoröwe; dual. 1. carövvn ; plur. 1. cgróviqis; dual. plur. 
2. égrövüte • dual. plur. 3. caróvá'; p ra te r . s. l.carvajein és cürvivi; 
2. carvajih és cörvih ; 3. cárvajé, carvai és cörw, cörvije stb. 

Skalstugani nyelvjárás. 

Sing. 1. taréjain a iram 
2. taréja arrali 
3. turuje arra v. U/TÍ [ R. turuju (uz) 

Dual. 1. taréján (rendes) arreVi | B . aamékien [ U. taithi v. taitán 
2. tarejetn arrstn | B . tarejeren | U. taiterdn, hakstsn \ 

D. céaratn, kuwrhátrin Sk.coarvatn,panakat n 
3. taréja' arríhtarrih\R.ceara\mn ,cáccs}\an ,kiiórékz]\an 

Plur. í.tarejuh arruh | B . katiipu' (kát.)pe) 
Q.tarejete arrste; Sk. kaiérute, káttite \ B. rearnts |j 

U., A. -re 
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3. taréja arri' | Sk. deci, kaieivi' | Sk. ja'mm'ku'' | K, 
kata' v. kátuh, -u9, kuérkuh v. -a; ceara' v, 
-ít',- U. kö°tü legelni 
A., U., alt. a; d e : taita' v. taité\ 

II . pnet . 
Sk. dual. 1. (katajen) 

2. katajetetn 
3. kátaje' 

R. cearajeves, H . járkajeves 
Plur. 1. Sk. katajepuh 

2. Sk. kata jótéte 
3. Sk. kataje'. 

Sing. 1. tarejajim 
2. tarejajih 
3. K. taréjai, -ji \ taré-

jajé. -ji 
Dual. 1. tarejajivien, -men j -jimen 

2. tarejajltn, -jlten | Sk. 
-jéten 

3. tarejajin 
Plur. 1. tarejajimiV, -jime,-jime \ 

Sk. -jimiC 
2. tarejajite, -jlte j Sk. -jííe 
3. tarejajin I Sk. -jen.*) 

Pra ' ter i tum. 
turujlm 

II. prset. tarejujijjim, s tb . 

HALÁSZ IGNÁCZ. 

*) Eddig terjed a szerző kézirata. A hátralevő rész körülbelül egy 
ívre terjedt volna, de azt már nem dolgozhatta ki. 



Irtisi-osztják szójegyzék. 
(Negyedik közlemény.) 

R . 

rába (C.) kóczos eb j zottiger hund; cf. rapa. 
raday I. (C.) laza, törékeny | locker, zerbrechlich. 
ragap (C.) hazugság | lüge. — ra/pay, rdypey lügenhaft, 

falsch; raypay namas ot taje hege keinen betrug in deinem sinne. —• 
raypejam (C.) lügen. -— ÉO. rögép; roype'y ; röypllem. 

ragaptem, rügéptem: vid. rdynern. 
rayimem (mom.) fölriadni; hirtelen elváltozni auÖ'ahren 

(z. b. vor schreck, kálte); sich plötzlich in eine andere gestalt 
verwandeln (in márchen und sagen); sört yörat rayimöt (II : 38.) 
er verwandelte sich plötzlich in die gestalt eines hechtes. 

raynem (f. ragantem, ragéntem), röyiiem(f.rögéntemj 1. leesni, 
rogyni | fallen, stürzen (von leblosen und grossen dingen, z. b. 
un<$a raynot eine kiefer ist gefallen; von menschen sagt man 
kenjem (cf. russ. pyxHyTi,); 2. aláhullani | herunterregnen (von 
staubáhnlichen gegenstánden, ílüssigkeiten, wie vom sande, was-
ser, blute u. s. w.) z. b. tit'-váy, ham-vay at ragant (II : 162.) silber 
regnet herunter. - ragaptem, ragéptem, (causat.) brechen, stürzen. 
— raynem em (mom.). ÉO. royaútlem ; roynemalem (mom.). 

raypay, raypey, raypejam: vid. ragap. 
rak (C.) liszt, dara [ mehl, grütze. — Cf. zürj. rok brei. 
ram (C.) nyugalom | ruhe; cf. rom. 
ram-soyindem, at ram-soyindem (II : 128.) elgyöngülni | von 

kráften kommen (vid. at). 
ranem késni | zögern, zaudern. — ranumdem: elmet ranum-

dai (-üdai) nach einiger zeit (wahrsch. = muyna elmet ranumdái 
nachdem wir eine zeitlang gezögert habén). — EO. ron\em. — Cf. 
zürj. runjal-. 

rapa ,• raba (C ) bozontosszőrű; bozontos eb | zottig, zottiger 
hund. — rdpa-pünpe mit zottigen haaren, zottig. - - rdpat: at-
rapat ist mit einem zottigen fellé bedeckt. 
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rapsay üres | leér. 
ratéy (adj.) kopogó | klopfend, polternd, klappernd. —ratéij 

sei (klappernd-geráuscb) gepolter. — ratéy edem, ratéy etem kopogni, 
topogni | poltern, trampeln. 

rau, rav finom; morzsa; szemecske (por, föld, hamu); szét
őrlődött fa feiu •, krümcUew, \vu\.\eY (?>t,cv.w\>, fcTta, ŝ cYve) • gefacxrai-
tes, morsches holz. — rau-pün (C.) pehely | (fein-haar) flaum-
feder. — raupe mit krümchen, pulver: tebet-raupe mit weichen 
krümchen, mit weichem pulver; tebet-raupe rávet ondép mit wei
chen (holz)krümchen (ausgelegte) krümchen-wiege (vid. yosar). — 
ÉO. rav. 

réknem (f. rekéndem) fölugrani, fölserkenni, eszmélethez 
térni aufspringen, erwachen, zu sich kommen. — noy-réknemt 
pira-réknem, togöi-réknem : vid. noy, pira, togói. — EO. rakénlem. 

rem-juy I. (C.) nyárfa | pappel. 
rep meredek part; domb | steiles ufer; hügel. rep-yarjdep 

parthágcsó \ (steiles ufer-treppe) stufen um ein steiles ufer zu er-
klimmen. — i'ép-jiry parti erdő | (steiles ufer-baum, wald) wald auf 
dem steilen ufer, bewaldetes steiles ufer. — rép-voje (C.) parti 
fecske (ufer-tier) uferschwalbe. •— ÉO. rep. 

revejem (f. reveiteiu) tenni, helyezni, vetni | legén, werfen ; 
jogot-jindeda te-revejdi (II : 90.) er legte (den pfeil) auf die bogen-
sehne. reveitem (f. reveittem) vetni, szórni | werfen. herum-
streuen ; yar-taéta tedéy ai ugatna man reveitem (II : 184.) volles 
glück im (erbeuten) des pelzwerkes spendete ich ihnen : kux ment, 
saitet, niurtet ar reveittet (II : 62.) als er sich bewegt, streut er 
überall seinen reif herum. — vevimem (mom.l. — revimidem 
(frequ). — ÉO. revílem schütteln, schwingen; revétlem ; revemalem 
(mom.l. 

rima (C.) pók j spinné. 
rit ladik | boot, kahn. — rit-juy ladikkészítésre alkalmas 

fatörzs | (kahn-baum) dicker zum verfertigen eines kahnes taugli-
cher baumstamm. hauptsáchlich von espen (cf. yöp-juy). — rít-
verda-yoi (II : 192.) ladikkészítő ember | (bootmachen-mann) boot-
zimmerer; cf. yöp-verda-yoi). 

rive, rivéy : rivéy nir, ritéy say (II : 58.) gewöhnliche, 
scbJechte (?) kleidung. 

répnik hallal töltött lepény j fischpastete, kuchen mit fisch-
fülle (nnpor'i. ci» pMŐoíi). 

robasem (C.) ugatni | hellén. — BO. rapesem. 
rögéptem (caus.): vid. röynem. 
roy gallér | kragen. 
röy : röy vés kéyen (poet.): vid. kénen. 
roy-röje (-röje KK.) kis madár, veréb | kleiner vogel, spatz; 

cf. őii-vöje. 
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röynem (f. rögéntem) beomlani, letörni, átlyukadni j einstür-
zen, einbrecben (intr.), durchlöchert werden; röynem (part. 
prset.) eingestürzt, durchlöchert: pedet röynem put (II : 166.) ein 
késsel mit einem durchlöchérten boden. — rögéptem (caus.) át
törni, átlyukasztani, összeomlasztani | durchlöchern, durchbre-
c\\ei\, xwTa einsVünraen \jrimgen. CA. rarnvm. YX). rbya/hlem, 
röyanlalem; roynémtlem. 

rom csendes, nyugodt (különösen lóról) | sanft, rubig (bes. v. 
pferden).— EO.rom. - Cf.zürj.ram!/ pers. *L geborsam (v.pferden). 

rot, rüt nagy ladik [ grosses boot bauptsácblicb der früheren 
ostjaken und wogulen; jagarsey-püip röt (II: 20.) grosses boot mit 
einem gegabelten hintersteven (bei früheren sibiriscben ugrern und 
samojeden); jiyet-pfiipe nagat röt (II : 68.) tiefsitzendes Avasser-
Bcbwanziges boot (volles epitheton eines ostjakiscben bootes). 
KV. rüt. 

rub, rup csapás, szárnycsapás | schlag, scbwung, flug; merek 
%üdem tinéy rup i-les véröt (II : 28.) dreimal sclvwang er seine 
schwingen und fórt war er. 

rüdey (C.) adj. : vid. rüt. 
ruzja. ruzje puska | flinte ( = pyjKBe). — Cf. mattam, paskhn. 
rwiit fülbevaló | obrring. EO. runt; SO. ront. 
ruyem gázolni (hóban, vízben, fűben stb.) waten (durcb 

scbnee, wasser, üppiges gras u. s. w.). •—jeg(a)-ruyem-yoi (II :20ü.) 
mann. der die íiüsse durcbwatet; sot-ruyem-yoi (poet.) mann, der von 
einer landspitze zur anderen den fluss durchwatet. - - ruy'idem (f. 
ruylttam) (fr.). — ruyimem (mom.). EO. ruyylem. 

rup : vid. rub. 
ruspe : jnris-ruspe mit dem aussehen (?) eines greises. 
rüt: vid. röt. 
rüt (C.) bimlöhely blatternarbe. - rüdey (C.) bimlőhelyes | 

blatternarbig. 
ru(, rué orosz | russe, russiscb. — rut' yunc orosz hímzés j 

russische ausnabt (brodiren mit kreuzstichen). - - rut-%oi (-yui) 
orosz ember | russe. rut'-ima orosz asszony I russin. — ruf-még 
orosz föld | russland. rui-még-yoi (poet.) oroszföldi ember 
mann des russischen landes. rui-uey = rut'-ima. — rut'-tdrnéy-
ára orosz hősének | russisches beldenlied (ŐHJIHHH). — llut'-vos 
n. pr. (Eussische-Stadt) name zweier burgüberreste in der Konda-
gegend : 1. unweit der Puscbtin'schen jurten, nahe der altén Fes-
tung Jam-vos; 2. in dem gebiete der Jesaul'schen jurten. 

rüvdem, rüvlevi érinteni, tapintani, zavarni anrühren, be-
tasten, miseben. — tajem vajat rüvtajeu (II : 192.) mit dem beil-
sebafte betastete man uns. — rüvímeiu, (f. rüvimedem; mom.) meg
tapintani, fölzavarni J betasten, durchwühlen. miseben. EO. 
rüvétlem; rütlem aufrühren. 
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S. 
sa, sasa (interj. enclyt.) ej! | ei! na! warte ! — tiuyat mettejat-

sa medem ( I I : 112.) warte! ich gebe dir was; nuy-sa (hőre) 
du mai! 

sa, sai oldal, táj [ seite, gegend. — yatt-janyai-sa: vid. 
yatt. - jem-sai, jim-se jobb oldal (gute seite) recht; jim-sai pelka 
rechte seite. — jit-perey-sa : vid. jit. — ei-teyér-sa: vid. teyér. — 
EO. sai, sí. 

sabet, sápét nyak j hals, nacken. — ána-sábet (C.) egy récze-
faj | (dick-hals) eine entenart. — sábet ménedem, méndem nyakat 
hajtani, köszönni | (den hals beugen) zum grusse mit dem kopfe 
nicken. — üy, sabet panem fejet, nyakat hajtani; köszönni | (den 
kopf und den hals legén) mit dem kopfe nicken, den kopf beugen. -
EO. sábél; SO. sapeL 

sadem (C.) foldani | flicken. 
sad'a : vid. sagat. 
sadem (f. sattem) mondani | sagen; sadem (part. prast.) der 

genannte: sadem T'áras-yui, Moi-yui (II : 108.) der ,kaufmann, 
brautwerber' benannte mann. 

sadem, sagem (f. sattem) hallatszani | hörbar werden; sati 
(prses. 3. pers. sing.) hallik | man hört; sei^sati ein geráusch, laut 
ist hörbar. — sadidem, sayidem (fr.). — EO. saslem gehört wer
den, lauten. 

sagadem törni | brechen (tr. und intr.) zerfallen. — náres-juy 
péra sagadöt (II: 144.) das saiteninstrument brach in kleine stücke. 

sagadem, ságédem, saytem (f. sdgattam, sagéttam) mozogni, 
menni, futni J sich bewegen, gehen, laufen. — sdgatmem, ságétmem 
(mom.). 

sagape: vid. say. 
sagar (pl. sayret) tehén* j kuh. — sagar-esem tehén tőgye ! 

(kuh-mutterbrust) euter. — ságar-möy borjú | (kuh-junges) kalb. —-
Cf. osztj.-szám. stgar ; tat. JLo, /jó

ságat, sagét (pl. saytet) deszka, padló; fenyőszilánk j brett, 
bohle, leuchtspan. — yát-yar- sagat padló | (fussboden-bohle) 
dielenbohle. — saytey aus brettern. — EO. sögol. 

sagat, saga, sad'a (postp.): l.adét-sagat, -saga (adv.) egyedül | 
alléin, einzeln. — yot-sagat (C.) hogyan ? j wie ? — kát kur-sagat 
a két lábhoz | zu den beiden füssen; kát ögot-sagát (v. ögota) 
tedet (II : 172.) sie setzten sich (indem sie sich) auf beidé schlitten 
(verteilten). - - met-sagat mikép, hogyan? | wie? — tem-sagat (C.) 
úgy | so. — tet-sagat (C.) innen | von hier. — t'u-sagát akkor | dann, 
indem augenblicke. — 2. sagat mialatt | wáhrend, indem, als; 
átte-ké^eat pantes-tesen sagat (II: 32.) wáhrend sie sich das schwert 
streitig machten. — EO. sagat lángs. 
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sagatmem, sagétmem (mom.): vid. sagadem. 
sagédem: vid. sagadem. 
sagét: vid. tagat. 
saget, sagett fűzfa | weide. — sayte-pai fűzfabokor | weiden-

strauch. — EO. sakált-juy. 
saga, sad'a (postp.), ádét-saga: vid. sagat. 
sagem, sagidem : vid. sad'em. 
say : pét(et)-say messzehalló | weithörig. 
say ruha, szoknya | kleid, gewand, weiberrock. — say-nlr 

teljes öltözék j (kleid-schuh) volle kleidung. — sayape, sagape 
ruhás j mit kleide, rocké : yacimay-sayape mit einem verschimmel-
ten gewande (von leichnamen). — EO. say; AS. sah; EO. say-nir. 

sayse I. (C.) zsír, faggyú | fett, talg. — mis-sayse, mit-sayse 
(C.) vaj | (kuh-fett) butter. — saysey (C.) kövér j fett. — EO. sayés, 
say se; saysay, sayséy. 

saytem : vid. sagadem. 
sayte-pai: vid. saget. 
saytey: vid. sagat. 
sai: vid. sa. 
sai kárpit, függöny | vorhang, bettvorhang; küvléy sai (ott 

(II : 56.) ein mit schellen verzierter vorhang ist (steht) da. — saiy 
kárpitos | zum vorhange gehörig: saiy-vöt platz hinter dem vor-
hange (der in ffüheren zeiten den erwachsenen jungen mádchen 
als sitz angewiesen war). — EO. nora-sai bettvorhang (nora bank, 
bett, sai seite? AHL.). — Cf. zürj. sajöd. 

saidein : vid. saigem. 
saigem, saiyem (f. saidem, saitem) körüljárni; zavarodni | 

herumgehen; zappeln; wirr werden (C). : - saiyedem, saiyetem 
(inch.) körüljárni | umgehen : yör nádém saiyetem vödoy jenk ( I I ; 
90.) von rentierzungen umgangene moorstelle. — saigettem, saiy et
tem (f. saigettedem, saiyettedem; caus.) körülvenni, göngyölni j um-
geben, rollen. — saiyldem (fr.) (II : 160.). — sajem körüljárni | 
herumgehen: tábet még jem suyet sajemen, jaytem sagat (II : 182.) 
indem ich die 7 schönen enden der erde durchstreifend (eig. herum 
gehend) schreite. — sajemdem (dim.) id. — saidem (f. saittam), saje-
dem (f. sajettavi; cf. saigem) : türuvi tabet tabet pöt saitta te-pltmen 
(II : 90.) die 7 mai 7 weltgegenden fingén wir an zu umlaufen. 

saiyem, saiyedem, saiy ettem, saiyldem: vid. saigem. 
sait (K.) dér j reif. yovet juvern saiteu tatteteu lasst den 

reif an uns weither gekommenen (mánnern) auftauen. — saitey 
(K.) deres j reifig, bereift: saitey-puydape mit bereiften seiten. 

saja (postp. dat.) mögé; helyébe | hinter; anstatt: ürt saja 
yui en pandái (II : 54.) (man mögé) an stelle eines helden keinen 
(einfachen) mann stellen. — sajivet (abl.) mögől | von hinten. 
saina (loc.) mögött I hinten. — Cf. zürj. sajö, sajin hinten, hinter. 
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sajedem : vid. saiyem. 
sajern, sajemdem : vid. saigem. 
sdjep, söjep (pl. sdij)et, süipet) háló neme netzgewebe, netz, 

reuse (sibir. russ. canirr. netzgewebe). — EO. sojip. 
salay (KEL), AK. séley hangzó, csengő | schallend, schellend, 

dröhnend, klingelnd. séley sei jdnyat (II : 164.) ein klingelnder 
ton verbreitet sich. EO. saller), selley weinerlich. 

Salyan, Salyau-urt (n. pr.) name eines angesehenen ostjaki-
schen beiden aus dem gebiete der Demjanka, der sich durch seine 
kriege mit den samojeden einen ruf erworben hat. 

Sdmar-uut (n. pr.) Samarscher «Berg», steiles ufer des Ir-
tisch unweit der mündung des genannten stromes, von welchem 
das untén liegende russiscbe dorf «Samarowo» seinen namen 
bekam.*) 

sana I. (C.) nyírfatapló j birkenschwamm. — SO. saney ; EO. 
sdn pilze, schwamm. 

sanya homok j sand. — sanya-yöt földház (sand haus) erd-
hütte; of. még-yot. — Sanyai-vanda (n. pr.) «Sand-Landspitze», 
sandiges steiles ufer; name eines ortes an dem unteren laufeder 
Konda (llecianwíi apt, MHCI>). Sanyasé = Sanya-asé(l) (n. pr.) 
name zweier fürsten aus der stadt Vo£-o%ta oder T'apar vas. 
Sauyém ötéig pügot (n. pr.) ostjakischer name der Tschesnokow-
schen jurten (KI. Kond. wol.). 

sanka, 8atiki szánka schlitten ( = caHKH). 
sanka, saya világos, derült, tiszta; világosság; ég; isten 

heiter, klar, hell; himmel; gott. — Sanka-Jig isten J (Licht-Vater) 
gott. sanka-tiirum isten; világos földi világ | gott; (hell-welt) 
die helle irdische welt ( = nüm-türum, als gegensatz zu it-türum 
und pétlim-émder ; = poet. yanda jagéy sanka türum (II : 92.) die 
lichte welt des ostjakiscben volkes). - - Jem-Sanka isten | (Gut-
Lioht) gott. — sém(et)-sanka messzelátó, jószemü | (auge-klar) 
weitsehend. — Sorúi-Sanka isten | (Gold-Licht) gott. — Türum-
Sanka : vid. Sanka-Turum. — SO. sanki. 

sant íseant poet.)(?): sant-jcX yötoy pogotmai oyéy jeliig or/et 
sant jel'a miioyota miidéy yöt mihlcda totna karyöt. — sant-jiba : 
yoi-vdnmup seant jiba jidet vodevi (II : 24.) es kommt der uhu mit 
dem menschenantlitze, ich weiss es. 

saya : vid. sanka. 
sayem (f. sanktem) KK. vid. scyem. - - sayidem (f. sayűtem) 

KK. (fr.) — saynem (f. sayentem) KK. (poet.): vid. sayem. 
sayep bot | stock, stáb. — EO. so/ggép stáb; saygép spaten. 

*) V. ö. ezen helyneveket: Samara (város a Volga mellett), 
Samar-kand (város Turkesztánban), CaMapcKaw Í3CM;IH a lOropoKÜi 
niapj. közeieben (1. llcrepó. JIHCT. 1894, N" 359; 5. 1.) etc. 
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sáp patak, folyó | bach, fluss, nebenfiuss. — Sáp (n. pr.) 
altér name fúr Irtysch; cf. vog. Sap iá. (AHL.) — sap-yoi (poet.) 
(fluss-mann?) fluss (personificiert), z. b, in Kan vanem ságéttai 
lepéy Sap-yoi jeméy jink (II : 26.) eines der epitheta des Irtysch : 
vid. kan. Cf. türk. sép. 

sápét: vid. sdbet. 
sáptéy fekete róka | schwarzer fuchs (cf. sápét) ('iepHOŐypaa 

.mcHiia). 
sar, sar-jink (poet.) sör ! bier. - saray, saréy adj.: saréy üy 

kitteteken (II : 170.): vid. kittem. Cf. zürj.-votj. sur ; min. tat. 
será, séra; alt. séra; tat. séra. 

sar (KK.) kiáltás, kurjantás J scbrei, einzelner teil oder ab-
sclmitt des schreies; gánsegeschrei. sarpe : tábet-sarpe verj 
7-fáltiger scbrei. 

tar, Dem. sárge 1. előbb, régebben; 2. ugyan | 1. früher, vor-
her (cf. sira, sire); 2. aber, mai (encl.). — éttide sarge, yoda yojit-
tedeii (II : 10.) siehe mai hin, wohin wir treffen werden! — SO. 
sar, sár na, ÉO. sara gleicb. 

sáray (C); söroy, soréy lazacz neme | fiscb aus der lachs-
familie: coregonus vimba, den die russen mit seinem ostjakischen 
namen «cupOKT>» bezeichnen. Nach CASTRÉN «plötze». — SO. 
sarak, EO. soréy. — Cf. min. tat. sarey, saray sterljád, hausen. 

Sarai (n. pr.): unt Sarajet vanta (II: 32.) die steile landspitze 
des Saraischen berges; steile landspitze des erhöhten ufers des 
Irtysch (oder Ob?) unweit der mündung desselben in den Ob. 

sarak, sdrék (Dem.): vid. sarat'. 
saram (I.) halál j tod. 
saram-ima pók | spinné. — Cf. zürj. tseran. 
sarán (n. pr.) zűrjén syrjáne. syrjánisch. sarán-yoi (n. 

pr.) syrjáne; sarán-jay (n. pr.) syrjánisches volk, die syrjánen. -
EO sarán; saran-jay. 

sarán üst, katlan | késsel, gnipen; tábet-pédep sarán: sieben-
griffiger késsel. 

saray, saréy : vid. sar. 
saray gyors (?) | schnell(?), baldig(?); vid. sár. —EO. sarain. 
saray, saréy (?) : saréy tat, saréy moi (stetes epitheton von 

t'at «kriegerschaar», moi «brautwerber»). 
sáraf, sárét L, K., sarak, sarélí Dem., sörot', sörét (C.) tenger 

meer. — sárat'-yönéy tengerpart | meeresufer. — sárat-pot (-pöt 
KK.) id. EO. saras, sáres ; SO. táras ; EO. úáras-yonéy. — Cf. 
zürj. sar; votj. zaridé, zariz. 

sar avat (K.) homlokkötő üveggyöngyökből | kopf- oder stirn-
binde aus glasperlen bei den ostjakischen mádchen und frauen. — 
Cf. min. tat. sürbás haarflechte der mádchen; csagat. —jj*!*^ 
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sárga, sdrge (Dem.) adv . : vid. sar. 
sdrék: vid. sarat 
saréy : vid. sarán. 
sárét: vid. sarat'. 
sarpe : vid. sar. 
sasa! (interj.) ej, nosza! | e i ! nun ! wohlan! — Cf. sa ! 
sasyort, t a lán : sas(sast)-yort (trocken-rinde?) poloska | wanze. 

— Cf. sast. 
saséltem,, sasukéin: vid. sasteui. 
sast, sóst gyík [ eidechse. — SO. sasai. — Cf. zürj. dzodzil. 
sastem (KK.) szárítani | t rocknen (trans.). - saséltem, sasul-

tem KK. (poet.) szár í tani ; szárított | t rocknen; getrocknet. — yü 
saséltem tav tandem jiitmay ürt (II : 22.) : vid. yü. — EO. soslem ; 
sostalem. 

sat, satagem, sata-gis (C.): vid. sot. 
Satyan-de-iga (n. pr.) name eines früheren ostjakenhelden aus 

den Fil in 'schen jur ten (Nar. wol.). Cf. Salyan. 
sat-keu (KK.), AK. sit-keu kovakő | kieselstein: Sat-keu pidem 

téri Ás KK. ( I I : 26.) «mit kieselsteinen besáeter reiner Ob», epithe-
ton des fiusses Ob. 

satmem érettem, miat tam | für micli, meinetwegen; satmem 
at jit (II : 150.) er kommt meinetwegen; saimet miatta, érette 
seinetwegen ; satmeten eurer (beider) wegen ; sat'meu unseretwegen 
u. s. w. 

sau (KK.) hang, ének, dallam, dallamresz \ ton, melodie, 
musikalische phrase (dasselbe was sar in einem schrei ist). — pdik-
sau: vid. pdik. 

sau féreg (tiepBh) | wurm. — Cf. zürj. (pu-)tsöi holzwurm. 
sdn, savén (C.) adj. józan | nüchtern . - EO. sajik; zürj. 

sad', said. 
sdn, sav (K. poet.) szarka elster. — ilüréin sáu berki szarka | 

hainelster. — sdu-söy szarkabőr els ternhaut (in früheren zeiten 
wurden die háute der wald- und wasser-vögel zur kleidung be-
nutzt). — sáu-néy, sdv-néy (sauney C.) szarka | elster. •—• EO. 
sav-ve, savi-né; SO. seuy. 

sandák (C.) gyeplő j zügel. 
saulin (Dem.) csengő, bongó | klingelnd, schallend, dröh-

n e n d : saulin sei ( I I : 6.) schallender larm, gerassel (z. b. wenn sich 
ein mann in einem panzerhemde bewegt). 

sauney (C.): vid. sdu-véy. 
sav, sdv-néy : vid. sdn, san-néy. 
sava (K.) agyag | ton, lehm. — savey, savéy agyagból való I 

aus ton, aus lehm. — Cf. zürj. soi; osztj.-szam. so, sü. 
savén (C.) ad j . : vid. sdn. 
savey : vid. sava. 
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savérmem KK. (mom.): vid. Bevennem. 
se, se (C.) is ! auch, ja ( = >ne). 
seai KK. (poet.): vid. sai. 
seberga, seperga seprő | besen. — Cf. tat. sibirtke; min. tat. 

sibirge. 
seg, sex (^0 : v ^ - s^9-
seger láncz | ketté. - kart-séger, vdy-seger eisenkette. — 

Bég erem lánczon alászállani | sich mittelst einer ketté herunter-
lassen(?); kédéy yoijem isetju/ segeröt (II : 88.) des starkarmigen 
mannes schöne seele hat sich mittelst einer ketté nach hause her-
untergelassen. — EO. sevér; SO. segél. 

sei, séi hang, zaj; hír j stimme, laut, nachricht. — sei pag-
dem, sejat pagdem üzenni; hívni | nachricht übergeben ; rufen. — 
Pétpou-iga sejat pagdet er rief Pétpou-iga; jirfeda sei pagdöt er 
gab seinem schwager nachricht; sei-ta adj. hangtalan, zajtalan j 
lautlos; sei-ta tagaradem ( II : láO.) lautlos werden. — seimedem 
hangját fölemelni, hirdetni, szólani J die stimme ertönen lassen, 
verkündigen, sprechen. sei-pidöt híre terjedt | die nachricht 
verbreitete sich. — EO. se; sémáit lem, séméltalem. 

seker (C.) ütés | schlag. — sekerdem I. (C.) ütni | schlagen. — 
$ekermem, sekremem (C.; mom.). 

seley (I., AK.), KK. salay csengő I schallend, klingelnd. 
sem szem ; magszem ; morzsa ; csepp : bogyószem | auge : 

same ; krümchen ; tropfen; beere. - jert-sem esőszem I regen-
tropfen. — jink-sem vízcsepp wassertropfen. — keu-sem mag 
same, fruchtkern. — jüm-keu-sém zelniczemag j kern einer trau-
benkirsche. — tony-sem-petlem : vid. pétiem. — (oní-sém hópehely 
schneerlöckchen. — Tűrum-sémát! bei gottes auge, beigott (schwur-
formelt. jeméy-vöje semat! bei dem barenauge (ostjakischer 
schwur). —üt-(vöt-)sem áfonyaszem | heidelbeere, preiselbeere.-
vay-sém apró pénzdarab [ (geld-tröpfchen. krümchen) sehr kleine 
geldmünze. — vöt-sem.: vid. üt-sém. — vér-sém yércsepp | bluts-
tropfen. —sém-jink könny | (auge-wasser) tráne (EO. sém-jiyk). -
sémet jogotta (jügutta) a meddig a szem elér soweit die augen rei-
chen. sém-pélek (C.) félszemű | (auge-hálfte) eináugig (cf. ÉO. sém-
pelak). sém(et) sanka éles szemű scharfsichtig. - sém-vay 
(C.) szemüveg j (auge-eisen) brille. — semda, slmde (C.) vak ] blind 
(eig. ohne auge). — sémita (dim.) cseppecske, morzsácska | tröpf-
chen, krümmchen : jink-sémit'a vízcsöppecske | wassertröpfchen ; 
vér-sémit'a vércsöppecske | blutströpfchen. — sémé/j adj. - sémjie 
szemű | augen besitzend: namplat-sempe mit schlammfarbigen 
(eig. schlammigen) augen. EO. sem auge, tropfen ; sémla, sémii; 
SO. sémley, sémén. — EO. sem, semé same. 

sem, semm szív | herz. - juy-sem fabél | (baum-herz) mark 
eines baumes. — semape szívű í mit einem herzen: jig-semape 
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(poet.): vid. jig. — ney-seniape (poet.) asszonyszivü, gyáva | mit 
einem weiberherzen, feige. - - seméij szíves, szívvel való | herz-; 
semé/j vöje mit einem berzen begabtes tier. EO. savi; sanúy. — 
Cf. zürj. éolöm; votj. sulem ; jur. seai, siei; tavgi. soa, sa. 

semda (C.); séméy ; se.mpe : vid. sem. 
séna serke | nisse (rHH^a). - séney, senéy serkés | mit nissen 

l)edeckt, besudelt. EO. séna, séne; SÓ. senney. 
senak (C.) szénavilla | heugabel. - Cf. votj. sanik; t&t.sanak. 
senk (C): vid. serit'. 
sent; senk (C.) hársbéj, háncs | lindenbast; linde. •— sent'-juy 

hársfa j lindenbaum. setiüy hársbeli '' linden: sentíy-tétpe ge-
mischt aus linden und andern báumen. — EO. sens, ses ; SÓ. sini. 

seyem (f. senktem), KK. sayem (f. sanktem) ütni, verni | schla-
gen, hauen. - úut-(nuda-)seyem verekedni | sich schlagen. — 
seyuhm, KK. sayldem (ír.). — KK. sayuem (f. myentem) id.; unt 
sayenta te-pulet (II : S8.) sie fingén an sich gegenseitig zu schla
gen. SO. senkim ; EO. sey/levi. 

seperya (K.): vid. seberga. 
-ser, -sar (encl.) csak | -mai, aber (-ace, -Ka, Hy-i;a); it ömda 

ser setze dich mai hin; man sar etUttem (II : 8.) ich werde mai zu 
sehen. — Cf. sar, sarge. 

ser lapát | schaufel; ser-panyet vállkapocs | schulternblatt.— 
seréy lapátos | mit einer schaufel, zu einer schaufel gehörig: seréy 
yoi mann, der mit einer schaufel versehen ist. EO. sar. — Cf. 
zürj. zir. 

serák fal j wand, mauer. •— Cf. zürj. serög winkel; votj. sereg. 
serem, serejem (C.) reszketni, remegni I zittern. — sergemiC.) 

rázódni | geschüttelt werden. — sergettem (C.) rázni | schütteln.— 
seridem (ír.). EO. serémlern, serémtlem schüchtern werden, sich 
verwundern. 

sésa, sese tőr, csapda | falle für hasén und andere tiere 
(CJIOIIU,H). EO. s?s. Cf. zürj. tzös, tiö$ ,• osztj.-szam. cesen, 
t'esen schlinge. 

seteyettem (i. seteyettedem) : vid. setkémdem. 
setkémdem,, setkémtem szórni | streuen, ausstreuen. - sete

nettem (caus.). 
séu, sév hajfonat | (haar)flechte, zopf. — sévat-üy bezopftes 

haupt (cf. sevey). - seum, (sévem) yánc (K.) hímzés neme | eine 
art ausnaht. — sevem (C.) fonni, egybefonni | flechten. — sévey 
fonatos | zopfig, bezopft: sevey ürt «bezopfter heldo*) (beiname 
vieler beiden). sévep hajfonatú ! mit einem zopfe: íieda joy tet 

*) Régebben a férfiak hajfonatokat hordtak, úgy mint ma az 
éjszaki vogulok és osztjákok s részben a narymvidékiek. 
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sévep nai (II : 184.) jungfrau mit 40 klafter langen zöpfen. EO. 
seu, ser; SO. seuy; EO. sevlem ; SO. sévgem. 

$eu, sü. süv bot | stáb. - seu-tájem fokos | (stab-axt) stáb 
mit einer kleinen axt, womit sicb die früheren ostjaken wahrend 
ihren wanderungen holz zu scheiterhaufen hackten. - seuy botos | 
mit einem stabe. zu einem stabe gehörig: seuy-kétpe mit einem 
stabe in der hand, epitheton eines sendboten (vort-yui) bei freiers-
unterredungen. — SO. sava, sova ,• EO. sév, sü. — Cf. tör. X J ^ . 

seuy: vid. seu. 
séuvisa, sévemsa fekete áfonya | heidelbeere, schwarzbeere 

CiepuMKa, vaccinium myrtillus); hundsbeere C. 
seurem, severem (f. severdem) csapni, ütni (karddal); törni, 

kaszálni , hauen (mit einem schwerte) hacken, schwingen, máhen. 
— éupa severem darabokra ütni | in stücke zerbacken. sever-
mein ; KK. savérmem (mom.). — sevrandem, sevrantem (f. sevrant-
tem) dim.; at sevranttemen-na, metta at poytanttemen 1 (II : 124.) 
werden wir uns (mit schwerten) schlagen oder werden wir uns 
stossen '? —sevreyedem, sevreyetem (inch.). — EO. sexériem; sevér-
malem ; AS. sacjrem,• FS. sogrim, 

iev, sévem, sévey, sévep: vid. séu. 
severem, severmem: vid. seurem. 
séves ladikfar, kormány j hinterteil eines bootes, hinterste-

ven; ruder? (C.)— séves-yoi (%ui) kormányos | steuermann. — 
séves-ötéy ladikfar j hinteres ende des bootes (gegensatz zu not). — 
séves- tüp kormányevező j steuerruder. - - sévsey ladikfarhoz tar
tozó [ zum hinterteile eines fahrzeugs gehörig. — EO. sévis,- sevis-
•(o ; séris-löp. 

sevrandem, sevrantem (f. sevranttem): vid. seurem. 
sevreyedem, sevreyetem (inch.): vid. seurem. 
slmde (C): vid. sem. 
sink (C.) fehér réczefaj | eine kleine weisse ente mit weissem 

schnabel. EO. séyk anas nigra. 
siy, siyet háttámasztó a bölcsőben rückenlehne in der ostja-

kischen wiege (in welchem sich das kind in halb sitzender lage be-
findet, wobei die hohe rückseite oder lehne zur stütze für den 
rücken dient); káréy öndép jim siyet yoina con%öi ? (II : 26.) 
von wem wurde die borkenwiege mit der schönen lehne ge-
schaukelt ? 

sir szer, szokás | gebrauch, sitté, gewohnheit. —• metsir, 
mettasir (=• metsir, metta-sir) : vid. met, metta. — Türum-sir 
imádság | (gott-brauch) gebét. — (issir, t'usir (•= t'is-sir, t'u-sirj: 
vid. ín. — EO. sir. — Cf. zürj. ser. 

sira, sirc (L, K.) előbbi; előbb ] vormalig; früher, vorher (cf. 
sav). — sira-yui az előbbiféle ember | der mann in seiner frühe
ren gestalt. — sira-yatt tegnap, tegnapelőtt | gestern, vorgestern. — 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. - " 
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sirna (loc.) előbb | vorher, früher. —- sima kénfa mehr als früber; 
sima-pirna előbb-utóbb I vorber-nachher. 

sirtem : vid. sirtem. 
sisem főni, forrni (?) | sieden (?). — siséy forró (?) | siedend (?). 

siséy püt siset ot rane (II: 40.) warte nicht so lange, bis der sie-
dende(?) késsel zu kochen anfángt(?). 

sit, sitt KK. (poet.) íz, izület (?) | gelenk (?); vid. fit. — t'ad'iy 
kunt jim sitet tnya pöymet (II : 200.) da machten sie sich auf den 
kriegersfuss mit schönen gelenken. — kur-sit (poet.): vid. kur fit. 

sitay, sittay kerítés, palánk a régi vársánczokon; sirkerítés 
palissade aus holz auf den wállen der ehemaligen ostjakischen 
und wogulischen erdfestungen; gerüst; grabgerüst (I : 143.). — 
voéet jidép juyta sittay ket jitna hd'ai (II : 68.) mit hilfe des hand-
gelenkes war die stadt mit einer palissade aus neuem holze um-
záunt. — pöi-juy (vat-ndy) sittay nép ot mend (II : 88.) gehe du 
nicht in dies aus espen- und lárchen(?)holze gezimmerte grab
gerüst. — sittay vos id. 

sives halászó sas | fischadler (cKOná). — ÉO. séus adler. 
sivedém, sivetém (KK.): üdét üft sivetém nai ? (II: 24.) (epithe-

ton einer ostjakischen fürstentochter). 
Sivo'/rdp-pü(iot (n. pr.) Sivochrep'sche jurten auf einer er-

höhten terrasse (GHBHA xpeöeTt), unweit der münduug des Salym. 
Séber (K., n. pr.) so nennen die Puschtin'schen ostjaken (KI. 

Kond. wol.) die früheren bewohner des landes, zu denen sie auch 
ihre heidnischen urváter záhlen. — Sébe'r-yadoy (n. pr.) «Sibiri-
sches Volk», ehemalige ureinwobner des landes. - - Sébir-jay (n. 
pr.) id. — - Séber-ja% nép «Sibiriscben-Volkes Grabstátte»; name 
eines altén todtenackers 2 werst von den Winter-Puschta-jurten 
(KI. Kond. wol.). — Bővebben a Sébér névről: «CHŐHPCK. c6opH.» 
1891, II, 127 ff.; "Eevue orient..) : 1900, IV. (Über das Volk der 
Habiren). - Cf. tat. Séber, Séve'r; szám. Sirtje. (CASTR. sEthnol. 
Vorl.)>,86.). 

ség; seg, se% (C.) menyhal | quappe (HajiMM-L; gadus lota). 
séget: vid. sék. 
séi: vid. sei. 
sék (K.) bolyha (a posztónak); állatszőr (?) | haar (auf dem 

tuche), strich; tierhaar (?): jaran séget eudem dmp (II : 66.) der 
samojede ist einem hunde mit geschorenem haare (?) gleich. — 
sékéy (K.) bolyhos, szőrös | mit einem flaume, ílaumig, wollig; 
sékéy nui weiches, wolliges tuch. 

Séyma pügot (n. pr.) ostjakischer name der tíasianow'schen 
jurten und des Basianow'schen dorfes (Temlj. und Sam. wol.). 

sérénta, séréptai húsköpő légy | fleischfliege (fliege derén lar-
ven das Üeisch verzehren). — EO. sirinta; séréyga wespe. 

sobeg, sobi-k csizma | stiefel ( = oanort). — EO. aopek. 
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södep, södop (C); södép kés-, v. kardhüvely | messer- oder 
schwertscheide. ÉO. sötép, SO. sátep. 

Södom, Södém (n. pr.) Salym, linker nebeníiuss des Ob im 
Surgut'schen kreise. — Södom-%ui (n. pr.) «Salym-Mann»; Salyni-
scber ostjake; beiname des helden Satyan, der aus dieser gegend 
stammte. Södom-ja% (n. pr.) Salym'sches volk, Salym'sche ostja
ken.— Södom-jega (n.pr.) Salym, Salym-fluss. íi• Södom(n.pr.) 
vid. ai. 

södop (C.): vid. södep. 
sogélí: vid. sogot'. 
sögéy, sögoy : vid. sö%. 
Sögoy jega, Sögoy jay, Sogoy pügot: vid. söy. 
sögéptem, sügéptem (f. sögéptedem, sügéptedem) caus.: vid. 

sültem. 
Sögér-oy-pügot (n. pr.) ostjakiscber name der Tjiüin'schen 

jurten (Nar. wol.). 
sögét': vid. sögoi. 
sögom ugrás | sprung. — söymay (KE.), söyméy ugrós | sprin-

gend, holperig (vom wege): söymay pént (II: 30.) holperiger weg. — 
EO. sügomlem im galopp rennen. 

sögoy : vid. söy. 
sögot vájó szalu deichsel, hobel (der z. b. beim bootzimmern 

angewandt wird). — sögot-vai szalunyél | deichselschaft, hobel-
schaft. 

sögoí, sögéf, sögélí lábikra j wade, wadenmuskel. — sögot'-úögo 
lábikra-izmok wadenmuskeln. sögot'-pün (KK.) lábikra-szőr 
wadenhaare: Sogot'pünu ivday ürt (n.pr.)«Wadenhaare záhlender 
Held», name eines ostjakischen helden. — sögoi-vaeai (II : 92.) i 
vid. vacai. 

söy tokhal j stör (acipenser sturio). — söy-ájem tokhal enyv : 
störleim. — aoy-ui tokhal-zsír j störtran. — so/éy, sö/oy, sögéy, 
sögoy tokhalbeli | stör-: Sögoy-jega «Sogom-» oder «Stör-rluss» 
(name mehrerer flüsse im Tobolskischen norden z. b. eines linken 
nebenflusses des Irtysch unweit seiner mündung). •— Sögoy jay 
Sogom'sche ostjaken oder bewohner des Sögoy pügot Sogom'sche 
jurten am fl. Sogom (Temlj. wol.). — SO. soy, souy; EO. so%, suy. 

söy, süy bőr; kéreg i haut, feli; rinde der báume (C.). — 
yalev/-söy, jig-söy: vid. yaleu, jig. — még-söy (poet.) föld felülete, 
színe j (erde-haut) oberfláche der erde. — noy-söy; vid. úoy. — 
türum-sö% (poet.) az ég felülete, színe; égbolt j (himmel-haut) ober
fláche des himmels, himmelsgewölbe; türum-sö% unt (himmelhaut-
inneres) das innere des himmels (in der poesie): türum söy unta 
unta. még söy unta unta (II : 162.) bis in's innere des himmels. bis 
in's innere der erde ( = bis in die ewigkeit). — űy-söy fejbőr; le
nyúzott fejbőr | kopfhaut; scalp, abgeschundene kopfhaut der 

20* 
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feinde (bei den l'rüheren ugrern). — söyta, süyta bőrből való \ aus 
haut, feli: iy-(jig-)söyta aus bárenfell; noy-söyta aus elentierhaut. — 
sögoy, sögéy, söyéy, sóyoy, süyity bőrös | zu einer haut, zu einem 
fellé gehörig: sogoy még (poet.) «háutige erde» ; sógor) még, pünép 
meg (poet.) «feliige und wollige erde» (epitheton der erde; anspie-
lung auf die ahnlicbkeit der bewaldeten erdoberfláche mit einem 
tierfelle). - SO. soy, souy; EO. say, soy. 

söymay, söyméy : vid. sögom. 
soyna (K.) posztószárú czipő | schuhe mit schaften aus gro-

ber leinwand (welcbe gewöhnlich im winter von frauen ge-
tragen werden ; HIIIIIMT>). ÉO. sayni. 

sö%tem húzni, czibálni, szakítani, szedni | ziehen, zupfen, 
reissen, pflúcken. soytidem (fr.). sögéptem, swiéptem (f. sogép-
tedem, xugéptedem) leszakítani, letörni | abreissen, abbrechen. 
EO. sügotteiu. 

soi keczerécze I entenart; quakerente (anas clangula) C. -
soi-völpay gleich dem spiegel(?) eines enterichs, d.h.mitregenbogen-
farben schimmerndr?); stetes epitheton der kopfliaut (soi-völpay 
üy-sby II : 64.). — EO. soi; SO. sui taucher. 

soi, so (K.; poet.) jó (?) ' gut (?): jimnat, soinat tavajem (II: 130.) 
ich bin gut und wohlbebalten hergebracht worden. Cf. jur. 
sauwa, sava; jen. sova; osztj.-szam. söy, suo, sö; éer. saj, sae gut. 

söjem hegyi patak kleiner bergíiuss, bach. - Vos-söjem n. 
pr. "Eestungsbachn, name eines baches unweit der Irtysch-
mündung. — SO. sajem, EO. sojim. 

söjep (pl. söipet) : vid. sajep. 
som I. (C.) halpikkely | schuppe. —• EO. söm; FS. sam. — 

Cf. zürj. som. 
somem védem (f. soiitem vettam) éhezni | hungrig sein ; soméra 

védem ich bin hungrig; somét védem hungrig: somét, védem ar yoina 
kart-nurpe nuréy put ketna tavai (II : 48.) von den zahlreichen 
hungrigen mannern wurde ein eisengriffiger késsel mit der hand 
gebracht. 

sonyra apró bal beléből készült étel J gericht aus den einge-
wciden des rotauges, sib.-russ. warka genannt. 

soy, söy (KK.) csomó, kötelék | haufen, bund. 
Soy-(Son-)yus-avét (n. pr.) Soy-yus-st&dt; ostjakische festung 

irgend wo am unteren Ob, vielleicht in der gegend des jetzigen 
dorfes Kuschevat (Xus-avét) ; Soy-(Son-)yus-yni (n. pr.) «Soy-yus-
Mann (Held)» name des altén fürsten aus Soy-yus-avét (II : 82.). 

soyen (AK.), KK. söyen nyírhéj-kosár, nyírhéj -bölcső j borken-
korb ; borkenwiege (poet.). — Soynet ötéy attada yui (n. pr.) «Eand 
des Borkenkorbes tragender Mann»; name eines sclaven. — soyen 
(söyen KK.) söy nyírhéj-puttony | sáckchen ('iyManieKi.) aus bőrke. 
— soijnéy AK., söynéy (KK.) nyírhéjkosaras | zum birkenkorbe ge-
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bőrig: soynéy (soynéy) éva (poet.) bölcsős leányka | wiegenkind 
(mádchen); soynéy (soynéy) naurem (poet.) bölcsős gyermek 
wiegenkind; soynéy (soynéy) pa% (poet.) bölcsős tiúcska | wiege-
kind (knabe ; II : 196.). 

sor K. (poet.) mély (?), távoli (?), rejtett (?) | tief ('?), entlegen (?), 
verborgen (?): még sor suy (II : 40.) entlegene gegend der erde, 
türuin sor suy entlegene gegend (ecke) des himmels; még sor suy, 
türum sor suy entlegene weltgegend ; iiinlay yoi sor ündemna tant 
namasem (II : 98.) da dacbte icb, mit einem herzen begabter mann, 
in meinem tiefen inneren nach (II: 224; Anm. 1.). — sor-jögot (?): 
Tonyföt pélkat sor-jogot name eines ostjaken (II : 96). 

sor gyors | scbnell: sora (f>oet. sitora KK.) adv. gyorsan 
scbnell, hald ; sor veg reissende (?) kraft; ou taréin sor-vegna yoidetn 
tűnhet (11:38.) da ich von der reissenden kraft der starken strömung 
gedrückt werde. — SO. sárga, EO. sara (dat. somja AHL., 46.). 

sörem (C.) száradni ! trocken werden. - sörettem (f. sörette-
dent; G.) szárítani trocken machen. söiiolem (C.) (frequ.) id. 
sőrém, sorom száraz trocken; sörom-még (trocken-land) festés land 
(gegensatz zu sümpfen und gewássern). AS. síire ni; ÉO. sőrém. 
— Cf. zürj. súrol. 

sörei, sörot' I. (C); vid. sarai. 
soré, sörré bibicz | scbnepfe (scolopax, KyaHKt). EO. sori 

larus. 
söréy : vid. sara/. 
sőrém : vid. sörein. 
sörméy bolt, halálos | todt, leblos, tödtlicb. — sörrnry tant 

(poet.) halálos étel j tod-korn, speise: sörméy tant, tébéy tant volles 
epitheton von tant (tébéy náhrend). — ÉO. sörméy. 

somi, sorniy : vid. sorún, 
sorna, sorúi, somi arany gold. — sorna jerniak, sorúi jerniak 

aranyos selyem [ (gold-seide) gold farbige seide. — Sorúi-Sanka 
«Arany-fény», isten | (gold-licht) «das goldene Licht» gott; Sorúi-
sanka jig (gold-licht-vater) gott, der vater. — sorúi-sém nai arany
szemű asszony (gold-auge jungfrau) «goldáugige ,Jungfrau» (epi
theton einer ostjakiscben fürstentochter): rnorda-még-yoi sorúi sem 
yuimay (oder yut'met) nai éva (II : 26.) «des Südlánders goldáugige 
(schön)brauige Tochteo. — sorúida ( sorú-ida) aranyféle, aranyos | 
goldáhnlicb, goldig. sorniy, sornay, sorniy aranyos | golden : 
sorúiy-p'unép aranyhajú goldhaarig. - "ÉO.sorni, sarni; SO. sarna ; 
Cf. zürj., votj. zárni. 

söroy: vid. söré/. 
sorom : vid. sőrém, 
sörot: vid. sarat'. 
sört csuka | hecht (esox lucius). —jur-sört: wiá.jur. — sört' 

arta : vid. art. sört-vés (0.) csuka-mammut | (hecht-mamut) 
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hecht, der sich nach dem volksglauben im hohen altér in einen 
mamut verwandelt hat (vid. <'Irt. Ostj.» I : 124.). — sörtay, törtél} 
csukaheli | hecht-: Sörtay-tör (n. pr.) «Hecht-See» ; name einiger 
seen im Tobolskischen norden, z. b. des sees südlich von den -Te-
saul'schen jurten (KI. Kond. wol.); Sortéi) puffot (n. pr.) («Hecht-
Dorf») ostjakischer name der Werschin'schen jurten (Temlj. 
wol.). — SO. sört, tart; ÉO. sort; KV. sdrt. — Cf. kam., min.-tat. 
sortan, sortan. 

sos hölgymenyét | hermelin (mustela erminea). — sos-yoi 
hölgymenyét hímje | hermelinmánnchen. — sos-ney hölgymenyét 
nősténye | hermelinweibchen. Sos-pas (= pást) «Hermelin-
Seitenarm»; name eines seitenarmes des Ob (ÍSamarow'sche wol.). 

Sos-türum-iga (n. pr.) name eines samojedenhelden (II: 65.). 
ÉO. sos. 

sóst: vid. sast. 
söt száz ! hundert (100). — ár-söt kilenczven; kilenczszáz 

neunzig (90); neunhundert (900). hát söt kétszáz j zweihun-
dert. — yüdem söt háromszáz dreihundert. nit söt nyolcz-
van; nyolczszáz | achtzig (80) und achthundert (800). — sötna söt 
pif, ama ár pit (II: 64.) hunderte von hunderten weisheiten (od. 
kunstgrift'en), viele von den vielen kunstgrift'en. — söt-ár számta
lan, igen sok (100-viel) sehr viel, zahllos. Söt-möy: ömdem nur-
yonop néy-ima (n. pr.) «Kahlbáuchiges Weibchen, das 100 Hundert 
Kinder erzeugt hat»; name eines rentierweibchens (II: 88.). Söi 
öt ömsem nur var-ima («100Jahre lebende ;reig. sitzende] Frau», 
nur var blieb unübersetzt; nur kahl) name einer frau in einem 
heldenliede. — söt-tanka (100 kopeken, eig. eichhörncben) rubel. 
sötmet (söt'metj der hundertste. — SO. tőt. — Cf. zürj. éo; votj. 
stt, éü. 

sot (K.) előfok, hegyfok j landspitze, vorgehirge. — sot-ruyem-
yoi (nljandspitze-waten-Manni) II : 206.) mann der geradenwegs 
von einer landspitze zu der anderen durch's wasser watet. — Cf. 
jur.-szam. söti bergrücken. 

sot (poet.) erő | kraft (cf. veg). — ket-sot kézi erő hánde-
kraft, armkraft. — kur-tot láberő beinkraft, fusskraft. — i-oic-sot 
háterő J rückenkraft. — sotay, sotey erős | stark, kráftig: cenr-
sotay zur rückenkraft gehörig. - t'iiv sotay pnretna (poet.) nacli-
dem dieses vorbei war, nach diesem, nachher f̂ = fu pirna). — 
ÉO. sot. 

sot, ssot; sat (C.) só | salz. — sotagem; sataijem (C.) sózni 
salzen, einsalzen. — satagis ('= sata-kis C.) sótartó | salzfass. --
ÉO. sói, sola; solalalem. — Cf. zürj. sol (or. C03B). 

sotay, sotéy : vid. sot 2. 
sotjindep, sofiruiep (K.') gyermekek játékfája spielholz der 

kinder (kleines stück holz mit dem die kinder spielen, indem sie 
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es emporschleudern und abwechselnd mit der oberen und unteren 
handflache auffangen). — Cf. toűndem-jvy. 

sötmet, söt'met: vid. sőt. 
sotindep: vid. sotjindep. 
Bővet (AK.) tanács, tanácsgyűlés | rat, ratsversammlung ( = 

COB&FH.); cf. oi (KK.). 
stoba, stobi (C.) : conj.: vid. Atoba. 
sü: vid. seu. 
sügém: vid. sügom. 
sügéptem (f. sügeptedem); vid. sögéptem. 
súgom, súgém fonal, zsinór; drót | faden, schnur; drabt: 

sorniy sügom aranydrót | golddrabt (<(CTpyna» in den russ. már-
chen). — türum sügom fonal a íHrwm-halászszerszámon | (reuse-
faden) faden (cHHKa) an einer reuse (vid. türum). — süyméy fona
las, zsinóros | faden-, schnur-: süyméy pöy fonalgombolyag 
knáuelzwirn. 

sw/ : vid. soy. 
süyméy : vid. sügom. 
sui (KK.) dér | reif. — sui-önket (KK.) (reif-pfosten) mit reif 

bedeckter pfosten. •— suitajem bederesedni j mit reif bedeckt wer-
den. — sujiy (KK.) deres, dérrel borított | bereift, mit reif bedeckt. 

sui (KK.) oldal, táj ] seite, gegend: yatl-sui (yattem-sui KK. 
poet.) déli táj | (sonne-seite) südlicbe gegend, süden. — jit-swi 
(jitem-sui KK poet.) éjszaki táj nördlicbe gegend, norden. 

sukna (?): atam yór pütt'ey iunéy cinen sukna üttai (II : 92.) 
wieviel von diesem rentiertalg in deiner gesegneten schaale aucb 
ist (sukna fordítatlan). 

sulaika (C.) üvegcse, tintásüveg | gláSflaschchen, dinten-
fass. — Cf. min.-tat. sülaiká. 

eumeja (Dem.) be(?) J heréin (?), in (?): tábet tav-süy sumqja, 
jöndidai (II : 2.) in sieben pferdeháute wurde er eingenábt. — Cf. 
ÉO. tom, tómét kleidung. 

sümet (L, AK.), sümet Dem., KK. nyírfa | birke. — süniét ele 
tUis (C.) nyírfa-nedű-hónap, a harmadik hónap neve | «Birken-
eplint-Monat», name des 3. monats. sümet-jny L, AK. íümet-
juy Dem., KK. nyírfa | birkenbaum. — sümtey AK., I., sümtey 
Dem., KK. nyírfából való birken-; sümtey-(sümtey-)tétpe gemischt 
aus birken und anderen báumen : sümtey-tétpe yar nürém (II: 146.) 
hain aus^ birken und anderen laubhölzern; Cf. sent'éy-tétpe. SO. 
mgmet, ÉO. sümet, suyyét; sümét-juy, suyyét-juy. Cf. zürj. éumöd, 
simbt birkenrinde. 

suy szög, sarok | ecke, winkel, ende. — yot~suy házszöglet 
hausecke. — még-suy (poet.) földvég, föld sarka (erde-ecke) ende 
der erde, der welt; tahet még suy, yüt még suy die 7—6 enden (ecken) 
der erde (oder welt); cf. jipk-op. — türum-suy ég sarka, égtáj 
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(himrael-ecke) ende des himmels, himmelgegend; tabet türum suy 
die 7 enden (od. gegenden) des himmels (oder der welt). — 
ÉO. suy. 

suy (Dem.) lándzsa | spiess(?), speer(?). 
itíora (EK.) adv.: vid. sora. 
süpos I. (C.) hálótű | netznadel. — AS. sapos; FS. saras. 
sur (C.) szár | stiel, schaft (cf. Sur). — nir-sur (C.) csizma

szár I stiefelschaft. — FO. sur. 
sur (C.) szürke | grau. Cf. zürj. déor grau; unreif. 
surena (loc.) postp. mellett | neben(?), am(?): pesan surena 

neben dem tische ; petlim-ju^pe tajet unt surena (II: 62.) am rande 
des dunkelbáumigen urwaldes. 

surnéy ősz, őszhajú | grau, grauhaarig, cf. sur ; surnéy ügop 
(II : 62.) őszfejü | mit einem grauhaarigen kopfe (von altén). 

sürt arasz | spanne (IIH,H,Í>) ; sürtat (instr.) auf eine spanne. — 
sürt pedatta arasznyi | eine spanne hoch, spannegross; semetiret 
tabet sürt jinl, rajtot (II : 46.) aus seinen augen flossen 7 spannen 
(lange) tránen (eig. wasser). — ÉO. sürt, söres. 

sürt-vöje, sürdé-röje (Dem.) kétéves jávor | zweijáhriges 
elentier. 

sut L, AK., sas, siis KK. ősz ' herbst. — süs-püm őszi í'ti ! 

herbstgras, herbstheu. — süs-vot őszi szél | herbstwind. - - ÉO. 
sus; SO. sugus. 

siis, süsi, siisé (KK.) kedves, nyájas | hold, lieb._ - - siisé-pit 
(II: 206.) barát, pajtás | teuerer freund, camerad. — ÉO. süsi. — 
Cf. zürj. siéőg, sisei) liebchen, táubchen. 

sushn adv. egészen, teljesen | ganz, vollkommen ( = COBCÍIMT>). 
susta (C.) szalagféreg bandwurm. 
süt (C.) köszörűkő ] schleifstein. — ÉO. sut. — Cf. zürj., 

votj. zud. 
süt belső, belek | eingeweide. — SO. sot, ÉO. sol, sül. — Cf. 

zürj., votj. snl. 
siitem (KK.) meghalni, elpusztulni | sterben, hinseheiden (von 

menschen und bárén). siitem, (KK. poet.) das hinseheiden (von 
menschen und bárén). — siitmem mom. (KK.: II : 202.). 

sutáik (C.) fokhagyma j lauch. 
süttem, süttem szikra, izzó parázs feuerfunke, glimmende 

kohle ; nai-süttem id. - ÉO. sültem. 
sut'-ju/ egyenes fatörzs, ágak nélkül; egyenes fákból álló 

erdő | gerader baumstamm ohne zweige; wald aus geraden 
báumen. 
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síimet, sümtey : vid. sümet. 
sut hivatalnok, főnök | beamter, principal. — Cf. alt.-türk. 

taidut, saiét hofbeamter, edelmann. 
süttem: vid. süttem. 

S. 

sabnr, sobur szűr | rnantel aus grobem zeuge, den die bauern 
und ostjaken tragen (das zeug wird von den bauern selbst aus 
lein und wolle verfertigt). Cf. zürj., votj. sabnr leinener kittel; 
russ. niaőypj,. 

iadadem, sagadem (C.) sajnálni | beklagen, bedauern ( = 
jKajrlvri.): cf. tat'. — ÉO. salitlem, íalitéalem bedauern, mitleid 
habén. 

éaitiy (adj.) zörgő | klirrend. saitiy sei klirrender laut 
(z. b. den ein panzerhemd beim bewegen verbreitet). 

sam gyertya licht, kerze. — Twrum-éam (C.): vid. Türum. — 
sám-yot gyertyatartó (licht-haus) leuchter. — Cf. tat. sam. 

éar eskü eid, schwur. — mr verem esküt tenni | einen eid 
machen. — Cf. votj. sert és ó-orosz sert 

sutyan I. (C.) répa I rübe. — Cf. tat. salgan. 
satimdem odább mozogni, elugrani j sich fortbewegen, weg-

springen. — satiy (adj.) elugró | wegspringend, abspringend: yo\-
sosu satiy yar tótén pidöt (II : 84.) indem er gleich einem zobel-
mánnchen wegsprang, fiel er weiter. — Cf. zürj. satlal-, satlas- sich 
bewegen, schwanken. 

saf 1. sajna! ( = aaflfc) | es tut leid (c. dat.); yoje nuyen sat? 
(II : 14.) wen bemitleidest du? - 2. részvét, sajnálkozás J mitleid. 
— ji/jjoytan védem ver sat' üdén-na í ( I I : 172.) liegt dir der um-
stand, dass deine brüder ermordet sind, nahe am herzen? ÉO. 
ital, saí mitleid. 

savdayindem : vid. sdvd'vnt. 
savd'em (f. xavétt'em) összecsavarni | zusammendrehen, zu-

sammenwickeln. jirjemna tön ein savétt van namas vana tadái 
(II : 184.) von meinem vater wurde die zusammengedrehte sehne 
meines kurzen verstandes kurz gezogen. •— savdayindem (dim.) id. 

Savééy-pügot (n. pr.) Schapschin'sche jurten und Schapschin-
sches dorf, 66 werst östlich von dem dorfe Samarowo. 

se : vid. ze. 
xegara I. (C.) hajfürt [ locke. - segarey I. (C.) fürtös | lockig. 
si'intiy loccsanó | aufplátschernd (beim werfen eines gegen-

standes ins wasser). 
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éeméar I. (Cl jeges búvár | eistaucher (mergus albellus Pali.). 
xepermem átölelni ! umarmen (viele zugleich). 
.Uren I. (C) gabnaszóró (lapát, teknő) ] getreideschwinge. — 

sé rendem I. (C) szórni (gabonát) worfeln. —• Cf. zürj. serdin 
schwinge, mulde. 

sermat, sermet, sirmet zabola j zaum, zügel. — EO. sermat ; 
HO. sirmet'. — Cf.zürj.termőd, votj. sermat, sirmát, cserem, söriiiö'c. 

sest rúd | stange, stock ( = mecTt). — sestep rudas | stangig: 
kat-sestep mit 2 stangen; kat-sestep ney (II : 208.) (gleicb wie) auf 
zwei stangen gehende frau. 

seska (C); séska kis madár, veréb | kleiner vogel, sperling; 
titnt-seska (C) (korn-spatz) sperling. — EO. siska, siski. 

éirié (I.) zsurló fű [ eine kleine art von equisetum, welcbe 
iim wasser wáchst. jink-siris id. 

sirmet: vid. sermat. 
sirtem tolni, elsöpreni (kézzel v. vlmi tárgygyal) | mit der 

liand oder mit irgend einem gegenstande scbieben, fegen. — kim-
sirtcm : vid. kim. — nuda-sirtem: vid. úuda. - sirtidem (fr.). 

sit'-keu (AK.), KK. sai-keu kövecs kleiner kieselstein ira.ibKH). 
Sit'-keii tovyem kévén As (AK.. n. pr.) «Kieselsteincben rollender 
steinerner Öb» (II : 76.): epitbeton des flusses Ob. (Cf. Sat ken 
pidem téri As). 

sékér görbülés, bajlás | biegung. krümmung. — sékér-vékér 
verbogen (?): sékér-cékér éne un^a (II : §04.) eine grosse breitkro-
nige kiefer id. h. mit nach allén seiten bángenden zweigen). — Cf. 
zürj. sir/Ír. 

sénés-kar-jny égerfa | erle (alnus nigra). 
séska : vid. seskn. 
sobur: vid. sabur. 
soy-juy : vid. coy-jiiy. 
som erő | kraft; man kim tivetta somem éndam ich babé 

keine kraft um berauszugeben. 
sogoí: vid. (ögol. 
sögot, cógot hó | schnee. 
somordem<: vid. éiimurdem. 
sonyratem szaglászni, szagot érezni | spüren, riecben, wit-

tern. — sonyratidem (fr.). 
Sovimem (f. sovimedcm) mozogni, tapogatva járni (pl. éjjel a 

sötét szobában); rázkódni (madarakról) | sicb rübren, tappend ge-
hen (z. b. nacbts in einer dunkelen stube); sicb schütteln (von 
vögeln: BCTpeneHyTbca). 

sudai fajd haselhubn, rebhulni (lagopus álba). — AS. siglei,. 
ÉO. soga. 

suidem (f. snittem) bedugni hereinstecken. - EO. suitlem. 
Cf. zürj. éuj-. 
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sitmurdem kézzel megfogni, átfogni | mit der hand fassen, 
nmfassen. 

éunő, cunc bolha | floh. — suncéy, cuncéy bolhás | flohig. — 
EO. mm. 

sur; EK. siir rúd, bot | stange, stock. — suréy rudas | stan-
gen habend. — éurpe rudú j stangig: nit söt-surpe aus 80 (oder 
800) stangen bestehend. — Cf. zürj. sor; jur. fur; osztj.-szam. évr. 

sut' I. (C.) szél I rand. 

Z. 
zarittem sütni | braten ( = jKftpHTfc). •— EO. saritlem. 
ze, se (part.) is | auch, ja ( = a;e). 

C. 
catya I. (C.): vid. tatya. 
cebara I. (C): vid. t'ebara. 
cedak I. (C.): vid. fedak. 
cegajem I. (C.) fecske | schwalbe; vid. ciki-lma. 
cep' AK., I. láncz ketté (= i;t.nt): cf. seper. 
ciki-lma fecske j schwalbe. — EO. katijim, sikijak, sakijak. 

Cf. zürj. tsikié, tsikis. 
cuka (K.) szuka, nőstény eb | hündin, hofhündin ( = cyKa). — 

néy-cuka hündin. euka-möy kutyakölyök | (hündin-junges) welp. 
cumra (K.) gödör | grube. 

C. 
-ca vers- és énektoldó szócska partikel, welche in der poesie 

den worten des verses oder der euphonie wegen angebángt wird. 
Diese partikel kann unübersetzt bleiben z. b. apou/ nér/et, neyet-
(ui! (II : 190.) wohlan ! ihr frauen ! 

éagaptem I. (C.) caus.: vid. éahnem. 
raywi füst | rauch. 
éake, caki durva, nem sima rauli, nichtglatt. — cuki-omdem, 

calii-ömsem fönakadni stecken bleiben. — éake-put torokban meg-
akadott falat ] stück der kost, welcbes im halse stecken geblie-
ben ist. 

éakéy (adj.): vid. eokéy. 
cdknem I. (C.) megfuladni i ersticken (intr.) - éagaptem (C.) 

megfojtani | erdrosseln. - EO. saheúlem; íaképtalem, 
éama 1. (C): vid. coma. - cam-teu (K.) csipőcsont | (? gerader 

knochen) schenkelknochen. 
canc, cans térd | knie. — énné otéyeta te-ömdémdai (II: 114.) 
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er (sie) setzte sich neben seinen knieen ; cdnc-masa, canc-masta: 
kidet pestem üret néy úeda canc-mas tinéy tei pöjen ranket {II: 196.) 
die zablreicben weiber mit den faulen hánden krochen ans ufer 
auf den teuren spitzen ihrer vier knie (hier sind zugleich auch die 
beiden ellenbogen inbegriffen); yör úeda canc-masteja it at omdi-
döt (II : 166.) der rentierochse fiel (stellte sich) auf seine vier 
knieen (cf. mása). •— cdnc-maséy adj. z. b. c'dnc maséy yar. 
cdns-pan I. (C.) dratva | pechdraht. — cwnc-sa (adv.) térden, tér
delve | auf den knien. — Ganc-vos n. pr.: vid. cos. •— éanépe 
térdű mit knieen. — ÉO. sans, sas. 

caver, cavér, cavr nyúl | haee. — yui-cavér hímnyúl | hasen-
mánnchen. — néy-cavér nőstény nyúl | hasen-weibchen. — cavér-
vma id. — AS. cever, FS. tever; EO. sour. 

caca (K.) szülőföld, haza | geburtsort, heimat. — cdca-yui 
földi einheimischer, inlánder. — édca-ney földi assrony, nő ein-
heimische frau. caca-püc/ot szülőfalu j heimatsdorf; cáca-püyjey 
aus dem heimatsdorfe; caca-püytéy-yui (II : 54.) földi | mann aus 
dem heimatsdorfe, landsmann. — cáca-ros (-voc) szülőváros í 
heimatsstadt. — éaca-(vocéy-Jvojéy szülővárosomból való aus 
der heimatsstadt; cdca-vocéy-(vo;jéy)-yui (II : 54.) mann aus der 
heimatsstadt, landsmann. — EO. sösi. 

cegdem, cégtem (K.) fölhalmozni | aufháufen, aufwerfen. — 
tor-yump cégtem (II : 58.) von seevvellen aufgehauft. 

reget, ciget I. (C.) tűzi tapló | zunder. — EO. sigit. 
cégét (AK.) rúd, vessző J stange, rute. — ÉO. Sóit. — Cf. zürj. 

sa(, saif. 
éek (f,ek) (kicsinyítő szócska) | (partik, mit diminutiv-

charakter): cenk-cek, cti-tfek, verde-$ek. 
cék,cik: ent-cék csaknem ! fást, beinahe. — etta ent-cek jüytai 

(II : 128.) mit genauer not ist er angekommen. — Cf. zürj. dzik 
genau, ganz. 

centis K. tűzön szárított halacskák | kleine über dem feuer 
getrocknete fischchen (ypaKJ.). — EO. soméy. 

cenk hőség; hő | hitze: heiss. - - cenk-yatt dél | (hitze-tag) 
mittag. •— émk'jink izzadság | (hitze-wasser) schweiss. — verde 
(auch véréy) cenk-jink (II: 128.) blutschweiss. - cenk-cek (C.) kissé 
forró | etwas heiss. — cenkmájem, ceymdjem fölhevülni, izzadni 
sich erhitzen, schwitzen; Jévér-ürt cenkmái (II : 36.) der Jevér-
held wurde erhitzt. — EO. áapk; sayk-jiyk; saytdirdajem, sank-
mileni, seykeinlajem ; SO. cenkmöjem. 

cenktem megnőni | gross werden, aufwacbsen. — ai-poype 
pogéy vos muy te-cenkteu (II: 92.) in der stadt der kleinen burschen 
wuchsen wir auf. — ÉO. senklalem, seyklem. 

cenc, cens hát; mög ( rücken, rückseite. — cenca, cenja adv., 
postp. (lat.) hátra ! auf den rücken. •—éenéna (loc.) hátul hinten. 
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- éenéivet, éengivet (abl.) hátúiról | von hinten; kör éenéivet von 
der hinteren seite eines ofens. — éené-pelek, éené-pelka hátoldal ! 
(rúcken-seite) rückseite; cenc-pélega, cenc-pelkeja (lat.) hátra felé j 
auf die rückseite: cenc-pelkena (loc.) hátúi | auf der rückseite; 
cené-pélkívet (abl.) hátúiról j von der rückseite. — cené-sot háterő 
rückenkraft; éené-sotay zur rückenkraft gehörig. — cené-veg hát-
erö j rückenkraft. — cenc-vöt (C.) hát mögötti szél. kedvező szél j 
(rücken-wind) günstiger wind. — ÉO. é<m$, éané, sem, sas. 

éerjmajem : vid. cenkmájem. 
ceu (K.) ? halbelekből való étek | gericht aus úseheingewei-

den (BapKa). 
ceéem (f. éetcem) előnyúlni, kiemelkedni | hervorragen 

(II : 66.). 
ces-tüp oldalevező | seitenruder, ruder, mit dem man rudert. 
éig (K.) szolga, szolgáló | sclave, mietling, magd; éigép szol

gai, szolgához tartozó | sclaven-; jinka-cigép (II : 202.) adj. zur 
scheuermagd (?) gehörig. 

clget: vid. céget. 
éik (adv.) igen, nagyon | sehr.— éik<n cikka (C.) igen, na

gyon | sehr; éik-ai sehr klein; nk-ar sehr viel. — ÉO. sepk viel, 
sehr; éika. 

őimda (adv.): vid. étimet. 
címet nem számos, nem nagy, rövid ideig tartó; rövid idő 

wenig zahlreich, nicht gross, kurzdauernd ; kurze weile. — elmet 
ranuiudai rövid idő múlva j nach einiger zeit (eig. nachdem einige 
zeit verzögert war); elmet üdai id. (eig. nachdem etliche zeit ver-
lebt worden ist). - élmta, elmda adv. (lat.) kevéssé | wenig; élmta 
verem kisebbíteni | wenig machen, vermindern. — EO. Simil; SO. 
cimel; EO. simla; simla rétiem. 

éiyes fal mellé erősített pad, lócza | unbewegliche bank an 
der wand, wandfeste bank. 

éip domb, magaslat; lúdmell; púp | hügel, erhöhung; gánse-
brust; höcker. éipép dombos stb. | hügelig: höckerig; miteiner 
gansebrust. — éipéy- mégdép; vid. megdép. — cipép, éippe dombu 
stb. | mit húgéin, hóekém : tahet éippe no^lay övét 7-hügelige sich 
erhebende stadt (beiname der T'apar-stadt, weil die steige zum 
hügel, Voéiy unt, wo die stadtüberreste sich befinden, in soviel ab-
schnitte zerfállt; vid. «Kevue Orient.» 11)00, IV.). —EO. síp steiles 
ufer. — Cf. zürj. dzib höcker, buckel. 

rirt (0.) tarka gyapjúzsinór, melyet a menyasszony a vendé
geknek szétoszt | bunte wollene schnur, welche die braut den 
freiersleuten und anderen gásten verteilt; vid. yan^ey éunga. 

éisto egészen, csakis ; ganz, rein ( = THCTO). 
civ (K.) köd | nebel. — éivéy ködös nebelig. — EO. Sér 

sév; séy. 
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<is-voje (KK.) kis madár, veréb j kleiner vogel, spatz. — Cis-
vöje, roy-vöje jevettai paide-ket, paide-kur jidat urt (n.pr.) «Spatzen 
schiessender Held mit den geschickten Hand- und Eussgelenken» 
(II : 92.); name eines ostjakenhelden; vid. cos, siska. Cf. zürj. 
dzklz sperling, uferschwalbe. 

cogom fütyölni | pfeifen; ana tür éöymen jit (II : 50.) er 
fáhrt aus breiter kehle pfeifend. — cöymem (mom.). — EO. sir/lem. 

cogéy : vid. coycy. 
cögot: vid. sögot. 
coy, soy: coy-juy, soy-juy száraz fa, rözse | trockenes bolz, 

holz von abgestorbenen báumen. — coyéy, cogey zum trockenen 
holze gehörig: coyéy nai (trocken holz-feuer) brennender scheiter-
haufen. 

coymem: vid. cögom. 
coida (adv.) valóban | wahrlich, in der tat. 
cok gond. bánat, kín, inség j sorge, betrübniss, pein, not. — 

rukadem, cokatem (f. cokattem) kínozni | quálen, plagen. — coken 
(adv.) álig, nehezen | kaum, mit not; éoke,n yeigöt (IÍ : 24.) blieb 
kaum nach. — cokéy, cakéy Ínséges, szegény | dürftig, karg, arm. — 
ÉO. sok; éogatUm; sokéy traurig, bedauernswürdig. - Cf. zürj. 
sog ; sogödni. 

coma (K.), I. cama (C.) egyenesen, rendesen gerade, in ord-
nung; comaja adv. (lat.) egyenesen j gerade auf, gerade zu; vayte-
vöje imeyen, igeyena comaja jügiitmet-tatna (II : 116.) als er gerade 
auf das scblangenpárchen los kam. — EO. soma. 

conyom (f. conytem, pass. conyöjem) lábbal rúgni; a bölcsőt 
lábbal lógatni, himbálni | mit dem fusse stossen; die wiege mit-
telst eines strickes mit dem fusse schaukeln; ausschlagen. — cony-
sem (f. conysedem) (augm.). — conysedem (iter.). — EO. soyslem, 
xiiygaslem. - Cf. zürj. sungis-. 

coli bimbó j knospe, junger trieb. 
cocémem: vid. cosmem. 
cos vadrécze | márzente (anas boschas), auch andere wilde 

enten; enterich. — SO. cac ; vog. sis. — Cf. zürj. tz"óé; votj. cöz ; 
mord. sené. 

cosmem (cocémem) beönteni; szórni j eingiessen ; ausstreuen 
(C). — EO. sösémlem, sösémtlem. 

ctoba, stoba; stoba, stobi (C.) (conj.) hogy | damit ( = UTOÖH). 
cuba, cubéy : vid. cnp. 
cugadem (C.): vid. cuk. 
cugés bűzös (?) | übelriechend, stinkend ('?). — cugés epét 

(II : 206.) büz | übler geruch (z. b. den viele tiere weiblichen ge-
schlechtes wáhrend der laufzeit oder brunst verbreiten). 

cugés (KK.) hótalp-bot | stáb, dessen man sich beim schnee-
schuhlaufen bedient; cf. cégét. 
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éuk darab, morzsa, cserépdarab | stück, brocken, seb érbe. -
eugadem (C.) morzsálni | zerbröckeln. — EO. suk ,• sukatlcm. -
Cf. zürj. tsuktödni zerbrechen. 

cum (I.) ? forrás, mélység, forgatag | ? quelle, tiefe, strudel. — 
Tau kérem cum (n. pr.) «Quelle des gefallenen Bosses», name einer 
quelle unweit der Tschagin'scben jurten (unweit der Irtysch-
mündung). — Cum (n. pr.) name eines flüssehens zwiseben den 
Bogdanow'schen und Boltscharow'schen jurten (KI. Kond. wol.). — 
Cf. zürj. d£um. 

óümat (C.) a koporsó fölé épített házikó-féle alkotmány | haus-
gerüst, sarg auf der erde. — cümdem ácsolni; rovást vágni ! zim-
mern (C); einkerben. — cümdep, éümdép rovású | mitkerben, mit 
stufen: söt-cümdep mit 100 kerben, mit 100 stufen. — éümdép 
rovásos j mit kerben versehen; mit stufen versében. — őümet, 
cümét rovás; létrafok | kerbe; stufe der einfacben leiter, die aus 
einem baumstamme besteht, in den kerben eingeschnitten sind, so 
dass jede kerbe einer stufe entspriebt). — EO. éümél, sörnél. 

cümdem, éümdép, cümét: vid. óümat. 
Őunga zsinór, kötél | schnur, strick. yanf^ey cunf-,a : vid. 

%anjetj. — cunjey, cunjétj zsinóros | schnur-. 
cunc, cuncéy, őuntfép : vid. sunc. 
cup fél, darab, rész | hálfte (in die quere; gegensatz zu 

pelekj, stück, teil. yutt-cup félnap j balber tag; ot-sup félév 
halbes jahr. — cuha, cupa (adv.) félbe, ketté, darabokba | in die 
quere, in zwei teile, in stücke: cuha mortem ketté törni [ in zwei 
stücke brechen; cuba-severem ketté vágni | in zwei stücke zer-
hauen, zerschneiden. cupéy. cvbéi) fél; darabos j stück-, halb. — 
EO. sup, sop; suppa, suppi. 

eugent, cucem (f. cutcem) menni, haladni gehen, schreiten. — 
kürémat engem (cucem) lépdelve haladni (pl. ló) j schritt für schritt 
gehen (von pferdén). — cufildem, cucídem frequ. - cuf,imem, cuci-
mem, ciismem (mom.). cusmadem menni, haladni | schreiten, ge
hen. — ÉO. éoÜem, suxlem ,• Hosilllem, susmalem. 

cusmadem, cuxmem (mom.): vid. cuf,em. 

T. 
ta interj. nos! | nun ! (C). 
ta (conj.) ós | und ( = $,&). 
ta-metta (conj.) vagy-vagy | oder-oder. — tam voŐetna űrt 

ütt-ta, metta von ütt! (II : 106.) lebt in dieser stadt ein held oder 
ein könig? 

tabas csűr, éléskamra [ speicher ( = aaŐaat); bei CASTKKN: 
tupas (?) magazin. - EO. lábas. — Cf. zürj. labaz. 

tabat I. (C.) ócska, kopott, elnyűtt | alt, abgenutzt. 
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tabet, tápét nyírhéj | birkenrinde, bőrke. — táptelj nyírhéjbői 
való j aus bőrke. 

tabet (teabet KK. poet.) hét; heti idő | sieben (7): woehe. -
Tábet-"/oi-tor (n. pr.) «7-Mánner-See»; name eines sees unweit der 
mündung des nebenfiusses der Konda, Kátém, wo einst helden ge-
kámpft habén sollen. - - Tábet-yulpe erkéy %oi (n. pr.) «Mann des 
7-schlündigen Himmels» (?) (beiname des Tűrém); vid. erkéy. -
tábet-jidep hét izü. hétre osztott | 7 gelenkig, mit 7 abteilungen : 
tábet-jidep tabas (II: 118.) speicher mit 7 abteilungen. — tábet-pis 
hétszer | siebenmal. — tabet tabet hétszer hét, negyvenkilencz j 
sieben sieben, siebenmal sieben (49): türum tabet tabet pöt! (II: 90.) 
die siebenmal sieben (49) gegenden der welt (cf. suy). — tábet-teipe 
hét csúcsú, hét végű | mit 7 spitzen, enden: tabet-teipe jeméy jink 
(II : 200.) das heilige wasser mit 7 enden (d. i. quellen). — tabet' 
té.ta (II : 106.) hétéves ló | (sieben-winter) 7-jáhriges pferd. 
tábet-ügop hétfejű | siebenköpíig. tábet-üy-yatl vasárnap | (woche-
haupt-ranfang-]tag) sonntag (ÉO. lábét-oy-yátl). — Tábet-cipp>e 
noylay dvét (n. pr.) «Festung, welche sich in der Gestalt von 7 
Húgéin erhebt» (Kev. Orient.» 1900, IV, 259.), epitheton der T'apar-
stadt. — tábetmet hetedik : der siebente. - SO. labet, ÉO. labet, 
lábét; SO. lábetmet. 

tdbéy ? tápláló ! ? náhrend; cf. táptem. — jem tábéy ? gut 
náhrend wohlgenáhrt: sévat üy jem tábéy (II: 60, 64.) das bezopfte, 
wohlgonáhrte (?) haupt (epitheton des kopfes). 

tada üres | leér. — kát vos tét yadoy tada tant pöjemna vejá-
jet (II : 35.) aus mangel an nahrung wurde die ganze bevölkerung 
zweier stádte von hunger ergriffen. — tadeja juvem üresedni i leér 
werden. — SO. táley, ÉO. talli. 

tádem (f. táttem) 1. húzni, vonszolni: feszíteni j ziehen, 
schleppen, spannen; jogot-(jinda-)tádem íjjat feszíteni | bogén 
(sehne) spannen; Lur(em) vana tádem das bein an sich ziehen. — 
2. (dohányt) szívni rauchen (tabak); %aysa tádem eine pfeife rau-
eben (ziehen). — 3. tubákolni | schnupfen. - 4. (ruhát) viselni | 
tragen (von der kleidung): Ár még tágat petmay tét tátte jör : vid. 
itr. — tádeyedem (inchoat. I I : 120.).- tádesem (augm.). — tátmem 
(mom.) 1. egyet húzni einmal ziehen ; 2. föllélekzeni, sóhajtani tief 
aufatmen, seufzen; náyé voje, yütévoje éne tür tátmái ( II : 150.) 
gleich einem waldtiere (fing er an) aus aller kraft zu brüllen (eig. 
zog er eine grosse keble). - tátmidem (fr.) id.: igéé tu tátmidet 
undediva (II : 8.) einmal seufzte er aus dem innern iseiner brust). 
— SO. tihm, ÉO. lállem atmen; tallem ziehen; lalémlem atmen, 
laltmalein seufzen. 

tádem (KK.) leszállani, leülni (különösen madarakról) | sich 
setzen, sich niederlassen (gew. von vögeln). — éééka juga tádöt der 
sperling hat sich auf den baum gesetzt. tádemtem ; tátmem 
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(mom.): t'uv nova tatmet kemna (II: 24.) als er sich auf diesen zweig 
setzte. — tdttem (caus.) ültetni | setzen. 

tadéy : vid. tat. 
taga hely | ort, stelle, platz. — vágat üdém, tasat üdém taga 

(II: 46.) láger oder platz, wo sich metalle und waaren befinden. — 
tagaja adv. (lat.) oda, arra a helyre I auf den ort, dahin: menőt 
tavet ütta tagaja (II : 104.) er ging dahin, wo die pferde sich be-
fanden ; met tagaja (C.) hova? | wohin? té-tagajd ( I I : 104.), t'u-
tagajd oda, odáig j dahin, bis dahin. — névér t'ott'a tagetlvet (II : 
106.) von dem orte, wo das füllen stand. — met tagajivet (abl.) C. 
honnan? | woher? tagand (loc.) 1. a helyen, hol j am orte, wo: 
tu tavet t'od'em tagand (II : 112.) wo sein pferd gestanden hat; 2. 
a mint | als: ügem vétta panmem tagand (II : 112.) als ich (ihr) 
mein haupt (auf den schoss) legte, damit sie (da) kraue. — met 
tagand (lqc.) C. hol? | wo ? te-tagand, fu-taganu (loc.) itt, ott hier, 
dórt. — ÉO. taya. 

tagajem elszakadni | zerreissen (intr.). — tdgandem (f. tagant-
tem) 1. leszakadni, elszakadni | abreissen (intr.), sich fortreissen : 
2. küzdeni | ringen : neyedat tagantteyen (II : 62.) er ringt (eig. sie 
ringen) mit seiner frau. — tagandídem (fr.). — tagaptem, tagéptem 
(f. tagaptedem, tagéptedem) elszakítani, hasadást előidézni | zer
reissen (trans.), zum bersten bringen (cf. Ugeptem). 

tagamem, tagamedem (fr.): vid. tagéin. 
tagamemat (C.): vid. tagem. 
tágan dem, tdgandem, tagantem: vid. tagajem. 
tagaptem (f. tagaptedem): vid. tagajem. 
tagdr, tögdr, tdyr pánczéling | panzerhemd (b. = KV.jnntép-

taid); vid. «Irt.-0stj.»> II : 014. és «THMÍ OCT. 6or.» : 26—27. — 
tagar-(tdyr-)ke^e pánczéling-fölszerelés j (panzerhemd-messer) 
heldenrüstung. — tdgdr-(tayr-Jkimet pánczéling keheié | panzer-
hemdschoss. - tdgdr-(ta^r-Jsem (II : 20.) a pánczélruha láncz-
szemei | (panzerhemd-auge ?) panzerhemdring. tayray, tayréy 
pánczélruhás | mit einem panzerhemde versében, zu einem pan-
zerhemde gehörig: tayray yoi (-%ui), kejey yoi (II : 20.) mann mit 
einem panzerhemde und einem messer (schwerte), mann in voller 
rüstung: tdyray-etpe (II : 84.) mit einem vom panzerhemde ge-
schützten körper. 

tagara (JEL) iycopodium clavatum, dessen zweige man in 
milch legt, damit allé hárchen und überhaupt aller unrat an ihnen 
haften bleibe. 

tagara dem, tayradem megakadni; megjönni | stecken bleiben, 
anhaken; ankommen. — séita tagaradem elnémulni | (ohne 
stimme stecken 'bleiben) lautlos werden, verstummen. — tayrem 
elérni, odaérni | erreichen, anstossen (intr.): Sorúi-Sanka jigeda 
toyta tayröt (II : 48.) bis zu dem goldenen lichte dem vater dahin 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. • * 
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reichte er. — tagardem, tagérdem, tayrdern (f. tagarttem, tagérttem); 
(Dem.) togérdem, toyrdem odacsatolni ; begombolni | anhaken (tr.); 
zuknópfen. tagardidem, tagérdidem, tayrdidem (fr.); yonéy-peta 
tayrdidet (II : 4.) sie í'asste ihn unter der achsel. — tagaryindem, 
tagéryindem,tayryindem akadni | anhaken (intr.). — tagaryindidem, 
tagéryindidem, tayryindidem (fr.). — tayrmem (f. tayrmedem) akasz
tani | anstossen, a n h a k e n ; tajem endépa (od. púja) tayrmem ich 
steckte das beil hinten den gurt . •— tayrimdem (fr.). — EO. tajar-
lalem sich anhaken ; tayértlem. 

tagat, Dem. togot vászon | leinwand. — pesan-tágat abrosz | 
t ischtuch. —• ríot-sém-tágat keszkenő (nase-augen-leinwand) hand-
tuch. oréy-vöje yan^ep tagat (II : 198.) mit waldvögeln verzier-
tes tuch. — EO. ügél-tayta. — Cf. jurák-szam. tolie\ toho'; tavgi. 
tuge'; jen . tahó tuch. 

tdgdem, tágedem (f. tagettem) várni ; őrizni | warten; wachen; 
bewachen, hüten. - - yuréy-jega opet tdgdem (II : 204.) die mün-
dung des moorfiusses bewachend. — tágesem, tdgisem (augm.) 
várni | warten. — tagesidem (fr.). - - EO. tágétlem, lavellem ; SO. 
líglem. 

tagem dobni | werfen. — tégeí tagot, togút' tagot (II : 136.) er 
warf hierher, er warf dahin. —• tagidem (fr.). — tagamem(í. tagamé-
dem, tagametem; mom.) hajítani [ werfen. schleudern. — tagaml-
dem (fr.). — tagamemat (G.) hajított, dobott vlmi | etwas geworfe-
nes. — EO. taylem. 

tagért (C) , tagért nehéz j schwer (franz. lourd). — namset 
tágérda juvöt (II : 20.) sein sinn (oder verstand) wurde schwer. — 
EO. Iáért, lavért, SO. lágert. 

tágesem, tágisem; tágesídem : vid. tdgdem. 
tagidem (fr.): vid. tagem. 
tágép kapocs; horog haken (z. b. am kleide); angelhaken. — 

táypen kapcsos { mit einem haken versehen. 
tágeptem (caus.): vid. tágajem. 
tagérdem, tagértem, tagérdidem, tagéryivdem, tagéryindidem: 

vid. tagaradem. 
tágért : vid. tágért. 
tayérdem, tayérdidem : vid. tagaradem. 
táynem (f. tágandem, tágéndem) hasadni , szakadni | bersten, 

zerreissen (intr.). — táynemen mom. (cf. tágajem). — EO. tögénlem, 
sögonlem. 

tdypeij: vid. tágép. 
táyr: vid. tágdr. 
tayradem: vid. tagaradem. 
táyraij, tá/rén: vid. tágdr. 
tayrdern, ta%rd\dem; tayrem, tayryindem, tayryindidem, tayr

mem, tayrnüdem: vid. tagaradem. 
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tai: vid. tei. 
tai, taje (poet.) ? vörös j ? rot: tai-vér, pégde vér pöséyetem 

J I : 112.) ich vergoss rotes(?) blut und schwarzes blut; oydéy tűdet 
tajem navér halaya caki ömdöt (II : 200.) in seinem hohlen munde 
blieb roter(?) schaum stecken, so wie er sich ausschied. 

tai, taje (K.; poet.) erdő, őserdő | wald, urwald. - tai-unt 
(tajet-unt, poet.) id. — taje-vöje (poet.) vad rénszarvas | (urman-
tier) wildes rentier; cf. unt-vöje. — pétlim-juype tajet-unt surena 
( I I : 62.) am rande (?) des düsterbáumigen urwaldes. — oyet pélek 
taje-vöje mogota (II: 184.) gleich einem rentiergeweihe. — Cf. kam. 
{éje wald ; altáji xJbb' hoher berg, schneeberg ( = szibériai or. THÜTSL 
bewaldetes gebirge. 

tat egyéves csikó | füllen bis zu einem jahre, einjáhriges fül
len. —• Cf. tarantsch. ,—>U>, alt. tai füllen vom 2-ten frühjahre. 

tdida, tdiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend; tdida 
yui reicher mann; taida nép reiche frau; vid. tajem. 

tdimem (mom.): vid. tajem. 
taiméy : vid. tajem. 
taje (poet.): vid. tai 2. u. 3. 
tajem fejsze, szekercze | beil, axt. — seu-tajem: vid. seu. 

tdjem-munkla fejszefok | axtrücken. tdjem-vai fejszenyél | beil-
stiel. — taiméy fejszés | beil-: taiméy-yoi (yui) (II: 54.) mann mit 
•einem beile. — EO. lajem, lajim; lajem-muyy; lajim-vei. 

tajem (f. tdidam, tditemj 1. bírni, birtokolni | habén, besit-
zen; 2. lenni | sein (C.) ; 3. szülni | gebáren, erzeugen (von men-
schen; von tieren ömdem) ; anka tajem (part. praet.) anyaszülte ; 
ártatlan | wie von der mutter geboren; unverandert, unschuldig; 
éva tajem ein mádchen gebáren; éva tajem, pay tajem (mádchen 
und knaben gebáren) kinder bekommen; moy tajem, naurem tajem 
ein kind bekommen; pay tajem einen knaben gebáren. — tdida 
(partic. praes.), tdiday gazdag, vagyonos | reich, wohlhabend. 
SO. töjem; EO. tailem; nauram tailem. 

tdk (Dem.) erős, szilárd | stark, fest. tdka (lat.) adv. erő
sen, szilárdan J stark, fest. — EO. tdk. — Cf. zürj. tak. 

tak (adv.) így j so ( = Tani.); tak-i (adv.) s úgy, csakugyan 
úgy | und so, und wahrlich so (== TaKt H). 

tálai I. (C.) lófalka | pferdeheerde, tabune. 
talatfem I. (C.) evezni | steuern (im boot). 
taléy (K.) rothadás | fáule, fáulniss. 
tam, tem (tama, téma) ez, emez | dieser, dieser hier. — manem 

partém tav tama (II: 106.)dasmir (vom schicksale) zuerteilte pferd 
ist dieses hier. — tam-(tem-)yatt (als adv.) ma | (dieser tag) heute. 
tam-ida, tamida (adv.) így | so. — tam-kes (adv.) ez alkalommal, 
ekkor | dieses mai. — tam-pa—tom-pa ez s az, ez is az is | dieser 
und jener; sowohl dieser, als auch jener. — tam-tom (-tum)ez-&z j 

21* 
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dieser-jener. - tam-tom (-tum) ide-oda | hierher-dahin; noy tam 
ankermet, tum ankermet, ent ankermet (II: 132.) er blickte hierher, 
er blickte dahin, er konnte nicht sehen. — ÉO. tam, tanú. — Cf. 
zürj., ta, tája; votj. ta; osztj.-szam. tam, tan. 

tam erre, most j da, nun, jetzt. — pdganta %att oyteja moi 
tam jit (II : 142.) zur zeit der aufgehenden sonne, da kommt der 
hochzeitszug; kat löyena tam jüytajem (II : 200.) da kamen zwei 
hunde auf mich los (cf. tum). 

tamar evetvadászatra való bunkós nyíl | klumppfeil für eich-
hörnchen; cf. völép-not. — Cf. alt. tamar (russ. TaMap'i,). 

tambak dohány j tabak. — Cf. votj. tarnak; kam. tamtju. 
fament L (C.) olyan, ilyen ein solcher, wie der. 
tampa hasonló j áhnlich, gleich; ei-t'u-tampa ugyanolyan | so 

einer, eben solch' einer. — ké^e-vanem-tampa (II: 116.) adj. gleich 
(dem scharfen rande) der messerklinge. — ÉO. lámpa. 

tan K., Dem.; tan I. (C.) menyasszonyi díj | brautpreis. •— 
tánta menyasszonydíjtalan | ohne preis: tanta-néy mádchen, für 
das man keinen preis gezahlt hat ; tanta-nen, puntca-ney (II: 108.) 
id.; tánta-ney, tanta yni (II : 174.) jeder, wer es auch sei; jede 
beste frau, jeder beste mann. — tánem (f. tantem) nőül kérni 
freien; sevey év a jim-tindép tanta janyöt (II : 82.) bezopfte mád
chen für einen schönen preis zu freien ging er. — mena von eveda 
tanesta (II : 106.) gehe die königstöchter zu freien. — SO. tan; 
ÉO. tánllem (die tochter) verheiraten. 

tany 1. a hal úszószárnya | flosse beim fische; 2. serte 
borste C. — vérde-tanype (vérdem-tanype poet. I I : 36.) vörös úszó
szárnyú j mit rőten flossfedern. 

tanem, tanesem : vid. tan. 
tanéy: tánéyna (loc.) idejében wáhrend, zur zeit: yudai-yunt 

tdnéyna (II : 90.) zur zeit der morgenröte. 
tanka, taya 1. evet j eichhorn. — tanka-kunc (poet. tankem-

kunc II : 198.) evetkarom | eichhornklaue. tanka-not evetnyíl 
echhornpfeil, klumppfeil (cf. tamar, völép-not). —tanka-pün (poet. 
KK.: tanként-pün I I : 198.) evetszőr j eichhornhaar, eichhornfell.—• 
tankedür (== tanka-tür) Dem. evetfarkakból készült nyakbaöltő j 
eichhorn-hals; eine art boa aus eichhornschwánzen, welchen man 
gegen kálte und schnee am halse trágt; cf. tuléy bei den nord-
ostjaken (AHLQV.). — 2. kopéka | kopeken (das eichhornfell galt frü-
her in [westjsibirien für eine münze). — söttanka rubel j 100' 
kopeken, rubel. SO. lenki; ÉO. lay<ii. — Cf. alt. tüy eich
horn; votj. tanka münze ; russ. RQ&bTSL. 

tant, tant árpa, rozs, gabona; eleség | gerste, korn, getreide; 
nahrung. — yör-tant rénzuzmó | (rentierochse-nahrung) rentier-
moos. — sörméy tant, tébéy tant halálbeli eleség, ennivaló eleség 
tod-nahrung, speise-nahrung (epitheton des wortes tant; weil von 
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der nahrung tod und lében abhángt). — vata-tant (rentier-nahrung) 
rentiermoos. — vai-tant, vaí-iant árpa | (schmal-getreide) hafer. — 
tant-seska (C.) veréb | (korn-spatz) sperling. tantép gabonában, 
eleségben gazdag, tápláló | kornreich, nahrungreich, náhrend. — 
Tantéy Tarjat nouva jink (n. pr.) «des nahrungreichen Irtysch 
weisse (trübe) Gewásser» (epitheton des Irtysch). - tantérj tür 
nahrungreicher bach. — SO. lant moos; EO. lant getreide, grütze, 
meni. 

tanta: vid. tan. 
tantér) : vid. tant. 
tancem (KK.; poet.) csipőcsont j schenkelknochen; cf. cam-teu. 

— tav-dancem, -tancem (KK.) ló- csipőcsont | pferdeschenkel. 
tan ? sark j ? ferse. —jat-tap, jat-tap-ai: vid. jattay. — kur

tán lábsarok | ferse. 
tana : vid. tanka. 
tana (adv.) azután | nachher. — in-pa -tapa-pa most is, ké

sőbb is J sowohl jetzt, als auch nachher. 
tapagem, tapakem Dem.: vid. tapajem. 
tapajem AK.; tapagem, tapakem Dem. ? meghalni | ? sterben. 

— tapajeden, yateden kema véraipen (II : 78.) sie sind so arg zu-
gerichtet worden, dass sie dem tode nahe sind; tapakem undeda 
juvöt (II: 142.) er ist (in seinem inneren) dem tode nahe geworden. 

tapam (C); tapajem (f. tapadam) óhajtani, akarni | wün-
schen, wollen. — EO. lapgdlem. 

tapam, tayem (f. tanktam) belemenni, belejönni | hinein-
gehen, hereinkommen. — tét tayem bejöttekkel megtelt | voll von 
hereingekommenen, gefüllt: tét tapem ürda-yöt (von menschen) 
gefülltes fürstenhaus. — tayettem (f. tayeltedem) behozni, beve
zetni | hereinführen, hereinbringen. tapídem (fr.). — tapmem 
(mom.). — SO. lapam; EO. taplem, lopylem, laplem; lopgéltalem, 
lappéilem; loygemalem. 

tayaradem szétvetni magát, borzongani (mint a sérinczhal 
úszószárnyait) | (sich) auseinander spreizen, stráuben (wie der 
kaulbarsch, wann er seinen schwanz ausbreitet). 

Tapát (n. pr.) der Irtyschfluss: Tantép (yuday) Tapat nouva 
jink epitheton des Irtyschflusses: vid. tantép, yudap. — Taydt-jay 
(a. pr.): vid. ja/. - Tapdt-op-pügot (n. pr.) «Irtysch-Mündung-
Dorf)), ostjakischer name der Trenkischen jurten am Ob (Bérez, 
distr.). — SO. layel; EO. laypal-jogan ; lopga-jogan. 

tapet I. (C.) előrész J das vordere. — SO. lapel. 
tanét fedél | dach. — tapet-ta fedéltelen | ohne dach. — 

Tapet-ta ~/öt iga, nögos-lankpe iga (n. pr.) «desungedeckten Hauses 
Greis, in Zobeldécken gehüllter Greis», name/ eines am Vlgel-tőr, 
in der Konda-gegend, hausenden geistes. EO. lapgal, lapgél. 

tapettem (caus.): vid. tapam 2. 
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tayldem (fr.), taymem (mom.): vid. tagam 2. 
tayrem: vid. teyrem. 
topa forgács | holzspan, dünne stüoke bolz, die beim hacken 

mit der axt abspringen. — EO. topa. — Cf. tat. ^ b ' ; kam. thap ; 
alt. tabé. 

taper szemét, hulladék, ürülék | unrat, kebricht, waldschutt, 
excremente. •— taper vérem (II : 40.) szükségét végezni | (unrat 
maciién) die notdurft verrichten; cf. pad'em. -- tapréy szemetes 
stb. | aus (mit) kebricht, unrat, waldschutt: tapréy üy mit kehricbt 
bedecktes haupt (von menschen, welche auf der kaidén diele ge-
legen habén). — EO. taper. 

tápét: vid. tábet. 
tapréy : vid. taper. 
tapta (C.) réczefaj ] entenart (anas strepera). 
táptem, tábetem (f. tábettem) etetni, enni adni, táplálni | zu 

essen gebén, ernáhren, füttern. — medoje tedeu, tudat tabetteu 
(II : 162.) was wir selbst essen, damit füttern wir ihn (sie); juy 
mend-pa imena tápte (II : 102.) gehe nach hause und gebe es dei-
ner frau zu essen. — SO. llptem; EO. lapétlem. 

taptey : vid. tabet 1. 
tapsdy 1. vasdarab, vaskapocs j eisenstück, eiserne klammeiy 

krampe; 2. mellrész j bruststück (C). — tapsain, tapsem (f. tapsa-
dem) kiállani, előnyúlni; himbálózni | hervorstehen; hángend hin 
und her schweben (őojiTaTLca) (von gegenstánden). — Cf. EO. 
lápes-say ; meél-löpés. 

tar (KK.): vid. ter. 
tar KK.: tar-panem (KK.): vid. tert-panem. 
tara (L, K.), KK. tara serinczhal j kaulbarsch (acerina cer-

nua). ~ EO. lár, tara. •— Cf. zürj. P. darga; jur. lear, leara. 
tara puskapor j schiesspulver. — Cf. zürj. dari ,• tat. ^ÁJ : 

kam. tJiar, min.-tat. tar, tara. 
tarám, taréin erős, szilárd; erős ember j stark, kráftig, fest; 

starker mann. — metta tárémat, metta vegeyet mendet (II: 78.) was 
für rüstige mánner, was für starke mánner ziehen vorbei I — 
Tárém-jöytép-yoi (n. pr.) «Mann mit einem starken Bogén» ; epi-
theton eines ostjakenhelden. — SO. sara; EO. tdrém. 

Tarán, Tarén, Tdrn (n. pr.) name der zerstörenden gottheit 
bei den früheren ostjaken, welche als göttin des feuers und des 
krieges erscheint. — Cf. ar nátmape tarán tnt nai anka epitheton 
des feuers; vid. ár. — Ei-vet'pe kit tárán (n. pr.) «zweifache Tarn 
mit einem Antlitze»; epitheton der göttin Tárán. — Tárán vei, 
yut vet njem (II : 62.) «der das Tárán Gesicht (symbol des feuers) 
und das Fisch-Gesicht (symbol des wassers) geschaut hat» (von 
leuten gebraucht, welche, so zu sagen, durch feuer und wasser ge-
gangen sind). — tárnéy, táranéy (adj.): tárnéy-ára harczi ének, 
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hősének j kriegslied, heldengesang; rut-tarnén-ara: vid. ru(. -
Cf. EO. tarni-ar «hörensagen, überlieferung» (AHLQU.) ; KV. térn; 
térnin ,• térnin-eri. 

tardem I. (C.); tordem nyírni, beretválni! scbeeren, rasiren. —• 
EO. lartlem; SO. lordem. 

táré (K.), téri ? rothadt | ? verfault: mégén-puipe taré jinktep 
(II : 86.) verwester(?) schatz mit einem irdenen körper (eig. hin-
teren). — Cf. méget-puipe teri-tüm (II: 52.). 

taresem (C.) lihegni | schnaufen. EO. tiirétlalem schnarchen. 
tares I. (C.); toros K. tető j dach. — yöt-tares, yöt-toros ház

tető | hausdach, zeltdach. 
Taryan-yui (n. pr.) ostjake nus der Tarchan'schen wolost am 

Irtysch ; Tdryan-jay Tarchan-volk. Táryan-mir Tarchan'sche 
wolost am Irtysch (jetzt mit der Narym'schen vereinigt). 

tarém: vid. tarám. 
Tarén, Tám, tarnéy : vid. Tarán. 
tarnet I. (C.) tüdő | lunge; cf. tőrén. — SO. targat. 
tat 1. köz (pl. a ladik két tatfája közötti térség) [ zwischen-

raum (z. b. raum im boote zwischen zwei querhölzern, welche das-
selbe zusammenhalten). -— 2. idő, időszak j zeit, zeitperiode: tádet 
te-jnvöt joy menda es ist zeit nach hause zu gehen; yatt páynem tőt 
die zeit des sonnenaufgangs. tatna idején, -kor, midőn | wann, 
als, in der zeit, wo ; zur zeit da; noy -mérget te-panumda juvem 
tatna (II : 130.) als die zeit kam die schwingen nach oben (auf die 
erde) zu legén. - - íu-tátna abban az időben [ zu der zeit, dann; 
minat, juy-lipet may pet tvetteja jitet tatna, tagesa t'u-tdtna (II: 34.) 
wenn die blátter der báume die grösse eines lemmingsohres erreicht 
habén, dann warte uns ! — tatén adj. — (EO.pitmal latna «in sei-
nem beginnen oder erstehen» AHLQ.) — tatpe közzel bíró | zwischen-
ráumig: yiidem tatpe tatén rit (II : 194.) boot mit drei abteilungen 
(welche durch krumme hölzer, die das boot zusammenhalten, von 
einander getrennt sind). 

tatán, tatanpe KK. egész, sértetlen, teljes j voll, reichlich, 
ganz, unverletzt. EO. talán. — Cf. tédén. 

tatem, totem olvadni [ tauen, schmelzen (intr.). — tattem (f. 
tattedem) (caus.) olvasztani j auftauen lassen, schmelzen (trans.). — 
saiteu, murteu tatteteu (II : 52.) lasset uns unseren reif auftauen 
lassen (eig. schmelzen). — EO. lolalem, lollem tauen. — Cf. zürj. 
süni. 

tatyen KK. ? mosó, nedves | ? waschend, nass: jinke-cigép 
tatyen kit totta íodai (II : 202.) mit nassen (?) hánden, wie bei den 
scheuermágden(?) standén sie da. 

tátmem (mom.): vid. tadem 1. 
tátmem (mom.) leülni | sich setzen, sich niedersetzen: vid. 
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tatmet (adv.) egészen, teljesen | ganz, vollkommen: nürém 
sümet ei pélka tatmet verái (II : 182.) aus der ganzen hálfte einer 
hainbirke ist er verfertigt worden (tkp. ist ganz verfertigt worden); 
iy-süyta-kelep tony sügotj mégedat tatmet nógat (II : 84.) der in eine 
bárenfell-malitza gekleidete gott bewegt sich zugleich mit der fell-
áhnlichen erde. 

tátmldem {ív.): vid. tadem 1. 
tatna: vid. tat. 
tdtpe : vid. tat. 
tattem : vid. tatem. 
tdttem (caus.): vid. tadem 2. 
tau, tav ló j pferd, ross. —pontiy-tau: vid. pontin. — tar

ánkét lókötő oszlop | (pferde-pfosten) pfosten zum anbinden der 
pferde. — tav-tancem (dancem) : vid. tancem. — Tavet jirtai, vöjet 
jirtai HHÍ ankét (II : 54.) «Pferde und Eentiere an den bereiften 
Pfosten anbindender (Mann)»; name eines sclaven. — taa-lok (EL): 
vid. lok 1. — tav-lok (Dem.): vid. lok 2. — tav-pént (K.) ló nyoma | 
(pferd-weg) pferdespur. — tau-poros lósörény pferdemáhne. 
tau-süy lóbőr | pferdehaut. taii-tég lófark ; pferdeschwanz. — 
tav-us K. (tavtis C.) lóiga | (j^ferd-kleidung) kummet (xoujTb). — 
tavai), távéi) lovas, lóhoz való | pferde-, ross-. — tavay-xui-tilis (C.) 
lovas ember hava (midőn a befagyott vizeken lóval járhatni; a 9. 
hónap) j monat, da man mit pferden fáhrt (der 9-te monat bei den 
Irtysch-ostjaken). - SO. kar-lau hengst; AS. lau% ; PS. loy ; EO. 
lou, lövi; louiy. 

tau, tava, tarén tavasz | frühling. — Tau-pügot (n. pr.) «Früh-
jahrs-Dorf» ; ostjakischer name der Sommer-Puschta jurten (KI. 
Kond. wol.). — tau-vöje tavaszi madár j (frühjahr-tier) frühlings-
vogel. — tau-vöt, taven-vöt tavaszi szél | frühlingswind. — SO. 
tau% ; EO. tövé. 

taugureí (Salym) lék a jégen [ wuhne. 
tau/, tava/ tyúk | huhn. - - yui-tau/ kakas | hahn. — ney-

tauy tyúk | huhn, henne. — Cf. tat. távok. 
táumem (mom.): vid. tavem. 
tav: vid. tau. 
tava: vid. tau. 
tava/: vid. táuy. 
tavanttdem (KK.): vid. tavem. 
tavai) (adj.): vid. tau. 
Tdvda-yoi (-yui) (n. pr.) «Tavdá-Mann»; so wurden von den 

ostjaken der Kondagegend ihre nördliche nachbarn (wogulen) ge-
nannt, welche in früheren zeiten in ihr land einfálle machten. Bei 
den Konda'schen wogulen heissen diese eindringlinge: Voi tav-
ditta(í). — Távda-jay «Tavda-nép» j «Tavda-volk» (Cf. II : 90.). 

távda-yoi (-yui) jávor- és rénvadász [ grosswildjáger auf 
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elentiere und rentiere. - tavda ménem auf die jagd auf grosses 
wild gehen. 

távem (f. tádem), KK. (poeLteavem) hozni | führen, bringen: 
jigetna tavai sorúit) sermadat (II: 106.) sein vater brachte ihm einen 
goldenen zügel. — taumein, tavmem (mom.). — iávantidem KK. 
(poet.): ton% civ pidem jeméy töTjim pélkja tavantidöt (II : 26.) der 
heilige Tor, worauf sich der göttliche nebel herabliess, breitete 
sich(?) aus nach der seb önén gegend. 

taves(-= tav-us) : vid. tav. 
tavmem (mom.): vid. távem. 
Tavseb-iga (n. pr.); ostjakischer held, der an dem steilen ufer 

des Irtysch neben den jetzigen Semeikin'schen jurten (Nar. wol.) 
gelebt habén soll. 

tavcem (= tav-cem?) csipő | schenkel (cf. tancem). 
tas árú; prém j waare; pelzwerk. £ar-taiprémárú | (wald-

waare) pelzwerk. —pégde-tős fekete árú (pl. ezobolyprém) J schwarze 
waare (z. b. zobelfelle). — vérde-tas vörös árú (pl. rókabőr) | rote 
waare (fuchsfelle).— tasay, táséy árúbeli, prémes; gazdag | zur 
waare, zum pelzwerk gehörig; reich. — SO. tas; EO. tás; SO. 
tasay ; EO. taséy. 

tusiem (Dem.) készítni | bereiten. — Cf. testem. 
taséy (adj.): vid. tasay. 
te- (té-J, vocalis előtt tei: igék előtt álló szócska | siehe, da 

(partikel vor vérben im indic. u. inf.): tádet té-juvöt (II: 146.): vid. 
tát; ei még suy pet'a tei-atmai, te-tavái (II: 106.) zu einer der welt-
gegenden wurde er da emporgehoben und fortgetragen; te-metiet, 
te-menet da gingen sie immer fórt und fórt. - - noy mérget te-
fanumda juvem tatna (II : 130.) als es zeit war die flügel auf die 
erde zu legén. 

te (vocalis előtt tei), tö pron. dem. ez, az j dieser (jener); cf. 
tam, tem. - té-tagaja eddig j bis zu diesem orte. - téj-anen %ota 
néryet? ( I I : 116) was sagte diese deine tasse?; vér sémita té 
éotat ei-í'u-ba téviden (II : 148.) wahrlich hast du mit diesem (dei-
nem) schnabel blutströpfehen gegessen ; man-pa esta jeméy nutem 
teje (1 = téj-e) (II : 118.) mein unverbrüchlicher heiliger eid 
ist das; tö yor ( I I : 166.) dieser rentierocb.se. -— tésir: vid. 
t'isir, t'usir. 

teabet KK. (poet.): vid. tabet. 
teadem KK. (poet.): vid. tadem. 
teagat, tegat czirbolyafenyő j sibirische ceder (pinus cembra). 

— tegat-kar cederrinde. 
teagat I. (C.) madárfészek | vogelnest. 
teán ; teanka KK. (poet.): vid. tan ; tátika. 
teavem KK. (poet.): vid. tavem. 
teás (KK.): vid. tas. 
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tebem tévedni j irre gehen. — tehettem (caus.) C. tévesz
teni | irre fübren. Cf. ÉO. taplem; lépéltlem, lépetlalem 
trugen. 

tebem, tépem (f. téptam) befutni, behatolni | hereinkommen, 
eindringen. tu teptet kein vés severot (II : 68.) er haute ein so 
grosses loch ein, als ihm nötig war um durchzukommen. — ÉO. 
leplem eindringen. 

tehet lágy | weich. — tébet-raupe: vid. vau. — tébet-tuvrep : 
vid. tuvr. — ÉO. lehet, lépet. 

tehettem (C.; caus.): vid. tebem 1. 
tébéy tápláló j náhrend. — tehén tant náhrende speise (epi-

theton des wortes tant, wie auch iútTfU^). ] 
t'ebéy pitvar | vorhaus. — ÉO. lépén.J 
téda, téde, téta (teta), tété (tete) tét; esztendő j winter; jahr; 

SÍ tét cenc ülií kis-télhaya; a 11. hónap neve j name des 11. mo-
nats: vid. ai. éne-(una-)tét cenc ülis nagy télhava; a 10. hónap 
neve | name des 10. monats: vid. éne. yüdem-téta í-téte; K.) 
hároméves ló | dreijáhriges pferd (eig. drei winter); /üdém teteja 
juvöt (II : 106.) (das füllen) wurde dreijáhrig; neda-, vét-, yüt-, 
tabet-téta (-tété) (II: 106.) vier-, fünf-, sechs-, siebenjáhriges pferd. 

- téta-pec egyéves rénborjú | (winter-rentierkalb) einjáhriges ren-
tierkalb. - Téda-pügot (n. pr.) «Winter-Dorf» ; ostjakischer name 
der Winter-Puschtin'schen-jurten (KI. Kond. wol.l — ÉO. tal; 
SO. tüle%, tüle%. — Cf. zürj. töl; votj. tol. 

tédem (f. téttam) fölszállani, beülni (egy ladikba) j sich setzen, 
einsteigen (in ein boot). — rula tétta jidet tdtna (II : 74.) wenn es 
zeit sein wird sich in's boot zu setzen. — tédldem (fr.). — tédém-
dem, tétémdem, tétumdeni (dim.): tav oytija tétémdem (oder kérnem) 
sich auf's ross schwingen. — tettem (caus.) setzen, legén (cf. tüdem 
±). — ÉO. lellem, 

tédep: vid. tédép. 
tédéy, tétén gazdag, teljes | reichlich, voll. — ÉO. téléi). 
tédép, tédep moh | moos, sumpfmoos (sphagnum). 
tédép ikra rogen (HKpa); cf. marén. — ÉO. letép, létáp. 
tidot, téilat étel, táplálék | nahrung, essen. —* ÉO. létat. 
tég (E.) munkás, szolga | arbeiter, knecht, sclave (cf. tea und 

cig). - véle-tég (ledig-arbeiter) knecht, magd ; véle-tégep yöt ( I I : 
138.) haus, wo es knechte giebt. 

teg (C.): vid. tég. 
teg (C.) pr. pers. 3. pl. : vid. tég. 
tégat, téget: vid. teagat. 
tegdem, tégdem (f. tegettam, tégettam); tégdem (C.) röpülni j 

Üiegen. — tegetmem, tégetmem (mom.) röppenni ! auffliegen, davon-
fliegen. tegetta, tégetta (part. prses. v. tegdem) röpülő | fliegend: 
tegetta-voje ipoet.) madár (fliegend-tier) vogel (gegensatz zuyögotta 
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vöje «laufend-tier»; vierfüssler). — SO. legelem. •— Cf. jurák-szam. 
tijü, tijü ein wenig íliegen; tavgi. tautwi davonfliegen. 

tege (C.; adv.): vid. tég, tége, tégde. 
tege-ju% (II : 86, 92.) fa neve | name eines (mir unbekannten) 

baumes. 
tegena (C.; adv.) így, úgy j so. 
tégeptem (caus.) színig tölteni; hasítani | bis an den rand 

fúllen; zum bersten bringen; cf. tdgapttem. — EO. teiitalem, 
téképtalem. 

téger-jn% fiatal tűlevelű fa; törpe fenyő; ilyen fából való 
erdő | junger nadelbaum, hauptsáchlich kiefer; kleine krüppelige 
kiefern auf dem moorgrunde (ptfMHHKT>); wald aus dergleichen 
báumen. 

teges (C.; adj.) lapos, sík J flach, platt. 
tegetmem, tégetmem (mom.): vid. tegdem. 
tegetta, tegetta-voje: vid. tegdem. 
tei, tai, téi csúcs, orom; fölszín; a folyó forrása, feje | gipfél, 

spitze, höchster punkt; oberfláche; quelle eines flusses. — jega-tei 
folyóforrás | flussquelle. —jink-tei a víz fölszíne | oberfláche des 
wassers : jiiik-tei-tJlis a második hónap neve az Obvidéken | name 
des 2. monats am Ob; vid. jink. — ju%'tei fatető ! wiplel eines bau
mes. — pdy-tei ujj hegye | fingerspitze. — tui-tei id. — teipe 
csúcsú, ormú stb. | mit-ende, spitze versehen : pus-teipe : vid. pus; 
tábet-teipe jeniét? jink (II: 200.) das heilige wasser mit 7 enden oder 
quellen. — vérde-teipe tejet) payrdní (II : 88.) rotwipfelige, mit 
einem wipfel versehene distel. — tejen, teiy, tain, tejét) hegyes, 
csúcsos j spitz, scharf, mit einem ende, mit einer spitze versehen. 
— AS. toi ; P S . tui ; ÉO. tai, ti; taiy. 

tei, téi ev, gennyedtség j eiter. • tejem, tejem rothadni, 
gennyedni | faulen, eitern; tejem (part. prast.) rothadt | fául, ver-
fault. — tejidem (fr.). — SO. lüi; EO. lé, laiy ; lainlalem ; [élem , 
part. lejim, lém. 

tejem (C.) hálót kötni J stricken (ein netz). 
tejidem (fr.): vid. tei 2. 
tejidem (f. tejittem) (fr.) elegyedni, keveredni | sich mischen, 

sich vermengen; cf. tejem. 
tejod'em ámulatban mindent feledni | aus verwunderung alles 

vergessen (c. dat.). i» sümeta tejod'öt (II : 162.) er (sie) stand in 
stummer bewunderung vor der birke. 

tékénda: vid. téknem. 
téknem (f. tékéndem) telni, telinek lenni | voll sein. — névér-

mö-/ kakát teknőt (II : 106.) ein füllen war ganz mit krátze be-
deckt. — tékénda part. praes. klaffend; enorm: tékénda vés tut (II : 
98.) der klaffende mamutrachen. — EO. tekanlem. 

téknem (C.) szűk | eng. — AS. taknem, FS. töknem. 
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téma (pron.): vid. tam, tama. — tem-yat (adv.): vid. tam-yatt. 
- tem-ida (adv.): vid. tam-ida. — tem-sagát (C; adv.) úgy | so. 

tem-met az, a mi | das, was; kéret tem-metat susem adimet (II : 58.) 
er riss die türangel mit dem, was dran war, ganz ab; jévra segeri-
vet sügat, tem-metat sirtitemen (II : 148.) als er den wolf von der 
ketté sammt der haut und dem, was dran war, riss. 

temem (f. temtem) dobni, szórni; önteni J werfen, herum-
streuen; vergiessen. — temedéin (f. temettem) locsolni, megönteni, 
elönteni | bespritzen, begiessen, vergiessen; yatta-jinkat temettái, 
vatta-neremat senktái (II : 172.) er wird mit lebenswasser be-
sprengt, mit der lebensgerte geschlagen. EO. temtem; tematlem, 
jiykna t. mit wasser besprengen. 

Terítem (n. pr.) Tentém linker nebenfluss der Konda. 
teyer, teper (I., K.) váll | schulter; cf. vön. — ei-teyér-sa, 

ei-deyér-sa (adv.) egymás mellett schulter an schulter, nebenbei. — 
teyréy vállas | schulter-. EO. laygér, laykér. 

teyer egér; lemming | maus ; myodes lemming (neerpyniKa). 
— may-teyer: vid. may. — nemis-teyer: vid. nemis. — EO. leygér. 

teyrem, tayrem (f, teyérdem, tayérdem) nyomni, szorítani, 
csípni j drücken, pressen, kneifen. — ÉO. taygértlem, tayyarttevv. 

7 teyréy (adj.): vid. teyer. 
tépem: vid. tébem. 
ter : vid. téri. 
ter (I., AK.); KK. tar gyökér, festőgyökér | wurzel, fárbe-

wurzel. tera-íak gyökérdarab | stück einer wurzel. — tar-veda-
ney festőgyökeret gyűjtő nő | fárbewurzelsammlerin. — püm-ter 
fűszár | (gras-wurzel) grashalm. —• vérde-tera vörös festőfű | rote 
íarbewurzel (eine galiumart), no^MapeHHMKf. (in Sibirien falsch: 
«MapeHa»). •—• vosta-tera zöld festőfű | grüne oder gélbe fárbe-
wurzel (lycopodium complanatum, in Sibirien falsch : cepnyxa) 
(Cí.l-.m.i — ÉO.lér. 

ter: még-ter; megder (C.) esőgiliszta | (erde-wurzel ?) regen-
wurm. 

terad'a, teraga (K., Dem.) ablak ! fenster. •— terad'-oya az 
ablakhoz | zum fenster hin; terad'-oyna az ablakban j am fenster, 
in der fensteröífnung ; terad'-oyivet az ablakból [ aus dem fenster. 
Cf. tat. tárása. 

téremdem, teremtem (f. teremttem) aláteríteni, kiterjeszteni 
(pl. bőrt, ruhát) | unterstreuen, ausbreiten (z. b. eine haut, ein 
kleid; instr.: nujat teremtem tuch ausbreiten); den boden eines 
korbes füllen. — EO. lérémtlem, lérmétlem streuen, unterstreuen. 

terep, téréy forró; forróság j heiss; hitze. — téréya juvöt 
(II : 166.) es wurde heiss; teréy vágéyen (II : 166.) sie baten um 
hitze. 

téri, ter (adj.) vmitől ment, szabad; üres, tiszta | frei (von 
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etwas); leér, rein: tera tagaja toyuntet tatna (II : 66.) wo er einen 
freien raum trifft. — Sat' keu pidem téri Ás : vid. sat'. — ÉO. ser 
öde, wüst, leér; KV. taré frei, öde: taré-ma freier platz im walde. — 
Cf. jur. taeri leér. 

téri: vid. táré. 
termádéin, termadem (f. termattem, termattem) sietni eilen.— 

termát! gyorsan ! | scbnell! — termát juv a (II : 42.) gyorsan jer! 
komme scbnell! —termattem, termattem (caus.) siettetni, sürgetni 
beeilen, antreiben. — ÉO. termalem ; térmata eilig; térmatlem. — 
Cf. zürj. termáé-; termőd-. 

tért: tért panem (AK.), KK. tar fanem nyilvánítani j offen-
baren, vor augen legén (= sémát panem). 

teamem szeretni, kedvelni | gern habén, lieb habén, gefallen. — 
namas en tesmőt (II: 208.) (meinem) sinne war er (sie, es) zuwider, 
(mein) sinn vertrágt ihn (sie, es) nicht. 

testan I. (C.) finom köszörűkő | feiner schleifstein. — ÉO. 
lestan. — Cf. zürj. lectan; osztj.-szam. listán. 

testem (C.) rendezni | ordnen. — Cf. tasiem; zürj. tets- zu-
sammenlegen, stapeln. 

tet, tét öl; a két kiterjesztett kéz ujjbegyeinek, vagy a föl
emelt kéz ujj hegye s a föld közötti távolság J klafter, faden; 
b'Buernfaden (strecke zwischen den spitzen der ausgebreiteten arme 
oder von der erde bis zur spitze der emporgehobenen hand). 
yon-tet königsfaden, d. h. faden, der gerade 3 arschinen ent-
spricht. — kédén-tet handfaden : vid. tet. - SO. lül, EO. lal. — 
Cf. zürj. sil; votj. sil, sul; osztj.-szam. ti. 

tét (magánhangzó és m után : dét Dem.) ruha; pánczélruha I 
kleid, gewand; panzerhemd. — téget keara ádem tédat jökeajem (II: 
198.) in dem schlechten gewande aus cedernrinde hat er (sie) 
für mich getanzt. — it-tét ruhabélés | (unten-kleid) futter eines 
kleides. 

tét alacsony j niedrig, von niedrigem wuchse. — EO. léi. 
tét teli, teljes | voll, ganz. — moi-tét a menyasszony-kérőt 

kisérő nép | die ganze schaar, welche den freier bei seiner bewer-
bungsreise begleitet. - - pügot-tét az egész falu népe [ die ganze 
bevölkerung des dorfes. — t'at'-tét az egész hadsereg j die ganze 
kriegsschaar : íai-tét ar yoi, moi tét ar yoi die zahlreichen mánner, 
welche die kriegsschaar und den bewerbungszug bilden. — vos-tét 
az egész város népe j die ganze bevölkerung der stadt. — tét tankta 
éne yöt das grosse gemach das voll (war) mit hinemgegangenen 
imánnern). — ÉO tél. 

tét, tét-juy a fenyőnek (dél felé fordult részebői vett) kemé
nyebb fája | s-tarkes festés kiefernholz (von der zum süden gerich-
teten hálfte einer kiefer genommen, «KpeMi>»). -— tét-vérda yoi 
(poet.) asztalos, ács | (starkes holz-arbeiten-mann) zimmermann,, 

K 
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tischler. — Uitey, KK. tétay aus starkem holze (KpeMjiéBHÍi): tétay 
jogot aus starkem holze verfertigter bogén. 

tet eleség, étel | kost, nahrung, gericht; jem-tét schöne kost. 
téten, tédén eleséges j nahrung, kost besitzend. — tétpe eleségű | mit 
kost versehen; jim-tétpe tedéy ána eine volle schaale schöner kost. 

tet: tet-sagat (C.) : vid. tét 3. 
téta, tété (K.): vid. téda. 
tétay (KK.), tétéi} : vid. tét 4. 
tetem, tittem, rothadni j faulen; cf. tei. •— tetídem, tittidem 

>(fr.). — EO. léltlem faulen lassen. 
tété1)): vid. tét 4. és 5. 
tétéi) (K.): vid. tédéy. 
tétpe: vid. tét 5. 
tette I. (C.) adv.: vid. tet 3. — SO. tetti, tett. 
tettein (caus.): vid. tédem. 
tea, tu (tuu, tav, tuva, tuvu) ő; övé | er, sie, es; sein, ihr. — 

yör jügutt tuva yötpuyéda (II : 166.) der rentierochse wird selbst 
zu dem hause kommen. — SO. leír/. 

teu : vid. tü. 
teu, tou tó, mocsár j landsee, teich. •— teu-van^a tó partján 

növő dús gyep | (see-gras) üppiges gras, welches an den gestaden 
der seen nach dem fallen des wassers emporschiesst; cf. tör-vanga. 
— AS. touy, F8. to%, EO. tü, tuv. — Cf. votj., zürj. ti; jenisszei-
szam. tud'io; kam. thu ; osztj.-szam. tu,, to ,• jurák-szam. to\ 

teu, tév szolga, béres | sclave, knecht, lohndiener; cf. tég. -
téu-néy szolgáló asszony sclavin, arbeiterin: téu-nétj ort-ima (poet.) 
sclavin, arbeiterin (II : 86.). — EO. levi, levi-né. 

teudem : vid. tévedem. 
tévém (f. tédem) enni j essen. — vos %üdoy téda éne p>oré 

grosses fest für das stadtvolk (tkp. welches das stadtvolk essen 
soll). — adéy tévém reggelizni | (morgen-essen) frühstücken. — 
ésem-tévem szopni | (mutterbrust-essen) saugen (cf. ésemdem). — 
idn-tévem (Dem.) vacsorálni | (abend-essen) abendbrod zu sich 
nehmen. — nngar tévém czirbolyamogyorót rágni | (nuss-essen) 
nüsse (cedernüsse) beissen. tütna tévém, KK. poet. tüt-tévem 
(II : 202.) tűztől emésztett, elégett | vom feuer verbrannt (EO. 
tutna lelajem). — tévidem (fr.). — yüdem söt %ui tévitta tdbet-pédep 
sarán (II: 74.) ein 7 griffiger grapen, woraus 300 mann essen kön-
nen (cf. taptem). — SO. Ijvem; EO. lelem. 

tévedem, teudem tetű | laus. — tevdeméy tetves | lausig. —-
SO. tagittem, EO. tevétém, tevtém. 

PATKANOV SZERAFIM. 



Van-e psychologiai alany és állítmány V 
i . 

Mi a különbség e két mondat között: ,te pártütő vagy' és ,a párt
ütő te vagy' ? 

Erre a kérdésre azt felelték a régibb (nem a r é g i ) grammatiku
sok, a kik csak kapocsnak tartották a vagy igét, hogy az első mondatban 
alany, a másodikban állítmány a te. Az újabb grammatikusok, a kik 
szerint az ige mindig állítmány, azt felelik arra a kérdésre, hogy az első 
mondatban alany, de a másodikban nem állítmány, nem praadicatuni, 
hanem csak kiegészítője az állítmánynak, csak pra^dicativum a te. 

Akára régibb, akár az újabb grammatikusok feleletét fogadjuk el, 
annyi bizonyos, hogy ennek a mondatnak: ,a pártütő te vagy' a párütő 
az alanya. Miből tudják ezt oly bizonyosan mind a régibb, mind az 
újabb grammatikusok ? 

Erre a kérdésre azt feleli KALMÁR, hogy «a nyelvtani alanyt könnyű 
fölismerni, mert ez mindig az a rósz, melylyel az ige megegyezik)* (Nyr-
28:571. ) . Ugyanazt más szóval így mondja: «az alany az állítmány 
személye» (Iskolai magyar nyelvtan, 3.). Ugyanazt feleli SIMONYI is : 
«Az alany a cselekvő személy, a melyre az ige utal. A nyelvtani alany 
tehát voltakép és eredetileg a c s e l e k v ő k a t e g ó r i á j a vagyis annak 
a kifejezése, a kit vagy a mit az illető mondattal mint cselekvőt akarunk 
föltüntetni» (Nyr. 29 : 5.). 

Ha a grammatikusok csakugyan ebből tudnák oly bizonyosan, 
hoy annak a mondatnak a pártütő az alanya, akkor a természettudósok
nak abból kellene bizonyosan tudniok, hogy a tehén emlős állat, mert 
tolla van, szárnya van és repülni tud. Nem az ige convenientiája, egészen 
más valami az, a mi igazítja a grammatikusokat, mikor azt mondják, 
hogy annak a mondatnak a pártütő az alanya. 

*) Ezt a dolgozatot 1900 decz. elején kaptuk, de sok közölnivalónk 
Jevén, előbb nem ju t ta tha t tunk neki helyet. A szerk. 
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Akadnak ugyan, ámbár talán csak a mieink között, olyanok is, a 
kik axiómának, okvetetlen igaznak tartva azt a tételt, hogy a nyelvtani 
alanynak az ige convenientiája az ismertető jele, úgy okoskodnak, hogy 
ama mondatnak nem a pártütő, hanem a te az alanya, mert ez az a BZÓ> 
«melylyel az ige megegyezik)), t, i. számban és személyben, ez «az állít
mány (értsd: ige) személye*, ez jelenti «a cselekvő személyt, a melyre az 
ige utal». így okoskodott pl. VAEGA KÁROLY, midőn azt mondta, hogy 
ÁBANY-nak ebben a mondatában: ,mi vagyunk a sokkal jobb fél' a mi, 
ebben a mondatában ,és a magyar t i vagytok' a ti az alany (Nyr. 29 : 301.). 
De ebben az okoskodásban csak látszólag nagyobb a következetesség, 
mert szakasztott mása ennek az okoskodásnak: ha az emlős állat olyan 
állat, melynek tolla van, szárnya van és repülni tud, akkor nem a tehén 
az emlős állat, hanem a lúd. 

A grammatikusoknak nagyobb része elismeri ugyan, hogy az emlős 
állat olyan állat, melynek tolla van, szárnya van és repülni tud, de azért 
mégis azt tartja, hogy nem a lúd az emlős állat, hanem a tehén. Pl. HEYSE 
így nyilatkozik : 

«Wenn das Subjekt ein Substantiv oder hinweisendes Fürwort 
(insbesondere eines der unbestimmten Pronomina es, dies, das), das 
Prádikativum aber ein persönliches Fürwort ist, so k o n g r u i e r t d a s 
V e r b u m s o w o h l d e r P e r s o n , w i e d e m N u m e r u s n a c h 
m i t d e m P r á d i k a t i v u m . Z. B. ,Der Mann (von dem ihr sprecht) 
bin ich' ; ,dieser, oder der bist du' ; ,die (welche wir suchen) seid ihr ' ; 
das bin ich' (Deutsche Grammatik, 24. Aufl. 359.). 

VERESS IGNÁCZ szerint is az úr az alany s ő az állítmány ebben : 
ő az úr' (Egyet. Philolog. Közi. 1890. Pótfüzet.). 

Nem az ige convenientiája, hanem egészen más valami igazítja 
tehát a grammatikusokat az alany fölismerésében (már t. i. mikor igazán 
ráismernek). Az ige convenientiája már azért sem igazíthatja őket, mert 
oly mondatok is vannak, melyekben mind a két nevezővel megegyezik 
az ige. Ki tudná csupán az ige convenientiájából megmondani, hogy mi 
az alanya ennek a mondatnak: ,Álmodnak boldog titka ez', vagy ennek : 

,Az én fáradt életemnek képe ez' ? Nem azzal az ellenvetéssel akarok itt 
előhozakodni, hogy vannak oly mondatok is, melyekben egyátalán nincs 
ige. Megengedem nemcsak azt, hogy «legtöbb mondatunkban, talán 
mondatainknak 90o/o-ban van ige» (SIMONYI, Nyr. 29 : 5.), hanem azt is, 
hogy minden mondatunkban van, vagy beleképzelhető legalább az ige, 
tehát az imént idézett kettőbe is a van ige. Csak azt kérdem, hogy ismer
het rá valaki a van igéből a mondat alanyára, mikor az a van ige mind 
a két nevezővel megegyezik számban és személyben ? Hisz ha csak írás
ban s magában látjuk az imént idézett két mondatot, nem igazíthat el 
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bennünket alanyuk fölismerésében még az az egészen más valami sem, 
a miből az ige convenientiájának ellenére is megéreztük, hogy ennek a 
mondatnak: ,a pártütő te vagy* a pártütő az alanya. Okos ember nem 
is fog nyomban felelni arra a kérdésemre, hogy mi az alanya ama két 
mondatnak, hanem azt fogja előbb kívánni, hogy mondjam ki a két 
mondatot, úgy a hogy értem őket, vagy mondjam meg legalább, hová 
képzelem beunök azt a van igét. Kimondom tehát mind a kettőt abban 
az összefüggésben, a hogy PETŐFI-nél olvashatni s azt is megmondom, 
hova képzelem bennük a van igét: 

Anyám, álmodtam én is egyet, 
Nem fejtenéd meg, mit je lent? 
Szárnyim növének s átrepültem 
A levegőt, a végtelent. 

/ Fiacskám, lelkem drága napja, 
Napomnak fénye, örvendezz: 
Hosszúra nyújtja élted isten, 
Almodnak boldog titka | ez (van). 

Lenn a völgyben lassú patak tóvedez, 
Az én fáradt életemnek képe (van) j ez. 

Most már akárki könnyen felelhet kérdésemre. Az első mondatnak 
álmodnak boldog titka, a másodiknak ez az alanya. De magát a a világot 
csalja az, a ki azt hirdeti, hogy ezt az ige convenientiájából tudta meg. 

Hasonló példák még a következők is : 

Ez a műhely (I. 15.). Ez férjed vére (I. •21.). Végső kívánságom a 
gönczölszekere (I. 41.). Legtüzesebb bor a szép lyány csókja (I. 48.). 
A szigetnek legszebb virágszála egy vén halász fiatal leánya (I. 48.). 
Kukoricza Jancsi becsületes nevem (I. 100.). A világ az isten kertje 
(I. 178.). Dúsgazdag bánya a tapasztalás (I. 221.). Árva szívem a mol
nárja (I. 282.). A könyvtár dísze Szigvárt, Kártigám (I. 298.). Tökéletes 
képmása ez (I. 329.). Vigasztaló pajtásom a remény (II. 5.). Etelkéd e 
sugár (II. 17.). Ez a remete a halál (II. 28.). Szívem főerénye az ember
szeretet (II. 71.). Keblem varázsfüve a büszke öntudat (II. 92.). Szíved 
az én kincses ládám (II. 117,). Szőlővessző lelke a bor (II. 140.). Szép 
csillag a honszeretet (II. 145.). Szerelem dicső világa ez (II. 150.). A te 
sorsod örök kárhozat (II. 164.). Legnagyobb, legszebb ezen kövek közt 
egy gyémánt, a tiszta becsület (II. 187.). 

Ezek a példák PETŐIT harmadik kiadásából vannak kiszedve. Bizo
nyára akad köztük olyan is, mely, ha nem emlékszik rája, kétségben 
hagyja az olvasót a mondat alanya felől. 

Mi igazítja tehát mind a régibb, mind az újabb grammatikusokat, 
mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak: ,a pártütő t e vagy 'a 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI, 3Q 
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pártütő az alanya ? Erre a kérdésre az eddigi fejtegetésből legalább azt a 
negativ feleletet adhatja akárki: Mit tudom én, mi igazítja őket, csak az 
bizonyos, hogy nem az ige convenientiája, nem az, hogy az alany nevező 
esetben áll. De okos embernek ez a negativ tanulság is elégséges, ez is 
megóvja őt legalább a nyilvánvaló tévelygéstől. 

II. 

Mi a különbség a következő két mondat közt: ,te azt tetted' és 
,azt te tetted' ? 

Erre a kérdésre mind a régibb, mind az újabb grammatikusok 
bámulatos egyetértéssel azt felelik, hogy nincs köztük semmi különbség; 
mind a kettőnek te az alanya s tetted az állítmánya. Miből tudják ezt 
oly bizonyosan ? Abból, hogy a te szócska az, melylyel a tetted állítmány 
megegyezik, az az állítmány személye, az jelenti a cselekvő személyt, a 
melyre az ige utal. 

Ne tréfáljanak, uraim! Hisz csak az imént vallották meg, kény
telenek voltak megvallani, hogy a mi önöket az alany fölismerésében 
igazítja, lehet akármi, csak az ige convenientiája nem. Hogy ismerhet
nének hát épen ebből e másik két mondatnak alanyára ? 

Nem az ige convenientiája igazítja a grammatikusokat, mikor azt 
mondják, hogy mind a két mondatnak a te az alanya, hanem az, hogy 
világos látásukat nem zavarja többé a két nevező. 

Érzik ugyan, hogy a te szócska functiója más-más a két mondat
ban, de hogy magyarázzák e különbséget? Úgy, hogy idem per idem-
mel fizetnek ki bennünket. Azt mondják, hogy az egyik mondatban 
«jobban vagy különösen van kiemelve az alany». 

Mondják azt is, hogy az erősebb hangoztatás az állítmány jele. 
KuMMEit, a ki szerint az állítmány mindig ige, ezt mondja: «Das Prá-
dicat folgt gewöhnlich dem Subjecte nach; als wichtigster Satzbestand-
theil ist es stárker als dieses betont» (Deutsche Schulgrammatik 113.). 
Ily absolute szabja meg a törvényt s a grammatikusok kedves szokása 
ellenére kivételeket sem emleget; de azért ebben a mondatban: ,azt te 
tetted' mégis a leggyengébben hangoztatott tetted az állítmány s a leg
erősebben hangoztatott t&- az alany. 

Ha ama két itíondat közt csak az volna a különbség, hogy az 
egyikben «jobban ki van emelve az alany», miért nem ugyanaz a különb
ség e kettő közt is: ,te pártütő vagy' és ,a pártütő te vagy'. Hisz füllel 
ezek közt sem vehetni észre más különbséget, mint azt, hogy az egyik
ben erősebben hangzik a te szócska. VARGA KÁROLY szerint talán nincs 
is más különbség köztük. De BALASSA szerint sem lehet más különbség 
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köztük. Legalább azt kell következtetnünk abból a nyilatkozatából, hogy 
ennek a mondatnak: ,minden nem bánomnak bánom lesz a vége' a leg
erősebben hangoztatott bánom az alanya. De idézzük szóról szóra: «Egy 
ma fölér két holnappal. Minden nem bánomnak bánom lesz a vége. — 
Az első mondat alanya (ina) h a t á r o z ó n é v , a másodiké (bánom) 
ige» (Kis magyar nyelvtan, Budapest, 1900. I. rész 50.). Ez a bánom 
is afféle jobban kiemelt alany tehát, mint a te ebben a mondatban: 
,a pártütő t e vagy'.*) 

De én még sem hihetem, hogy ezekben a mondatokban : ,Kuko-
ricza Jancsi becsületes nevem';,Dúsgazdag bánya a tapasztalás'; ,A könyv
tár dísze Szigvárt, Kártigám'; ,E két országos nemzet a magyar'; Kuko-
ricza Jancsi, dúsgazdag bánya, Szigvárt, Kártigám, a magyar az alany, 
csakhogy jobban ki van emelve, mint pl. ezekben: Jlukoricza Jancsi 
becsületes ember'; ,E dúsgazdag bánya a tapasztalás'; Nem sok könyv
tár dísze már Szigvárt, Kártigám'; ,Ma egy országos nemzet a magyar'. 
Azért azt sem hiszem, hogy e két mondat közt: ,te pártütő vagy' és 
.a pártütő te vagy' csak az volna a különbség, hogy az egyikben jobban 
ki van emelve az alany. 

No de eme kettő közt: ,te azt tetted' és ,azt te tetted' csak nincs 
más különbség? Van. A különbség az, hogy tagjaik f u n c t i ó t , nem 
csupán h e l y e t cseréltek egymással. Csupán helyet cseréltek a tagok 
(usrádeatg,, transpositio, Umstellnng) ebben a két mondatban: ,te | azt 
tetted' ós ,azt tetted j te ' ; vagy ebben a kettőben: ,azt | te tetted' és 
,te tetted [ azt'. De abban a kettőben functiót cseréltek egymással; az 
egyik mondat m e g f o r d í t á s a (ávTioTPtxprj, conversio, Umkehrung) 
a másiknak; a mi alany az egyikben, állítmány a másikban és meg
fordítva. 

Arra a kérdésre tehát, hogy mi a különbség e két mondat közt: 
,te azt tetted' és .azt te tetted' következetesena zt kellene felelniük a 
régibb grammatikusoknak, hogy az első mondatban alany, a második
ban állítmány a te; az újabb grammatikusoknak pedig azt, hogy az első 
mondatban alany, a másodikban kiegészítő vagy praedicativum a te. 

I t t megjegyzem, hogy ón sem a régibb, t-em az újabb grammati
kusok feleletét nem fogadnám el. Mert szerintem ennek a mondatnak: 

*) Még tanulságosabb talán az, hogy se BRASSAinak se SzARVAsnak 
nem volt igaza., midőn amaz azt vitatta, hogy a közös (ónak, emez azt, 
hogy a háta az alanya ennek a mondatnak: 'közös lónak t ú r o s a háta ' . 
Mert hát túros az alanya. S miért ne ? Hisz mindegy, akár ezt, akár azt 
a nevező esetben álló szót tartjuk alanynak, ha ezen nem értünk mást , 
mint — alanyesetet. 
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,te pártütő vagy' nem a pártütő, ennek a mondatnak: ,a pártütő te vagy,, 
nem a te a praBdicatuma ; hanem amannak a pártütő vagy, emennek a 
te vagy. S ez nem ugyanaz a «teljes állítmány», melyet némely újabb 
nyelvtanok emlegetnek. Ezek szerint ebben: pártütő vagy, valamint 
ebben is: te vagy a vagy a «puszta állítmány». Szerintem az elsőben a 
pártütő, a másodikban a te az a n a l y t i k u s állítmány. Ez nagy kü
lönbség. 

III. 

Midőn én azt állítom, hogy ennek a mondatnak: ,te tetted azt' te 
tetted az állítmánya s azt az alanya, akkor ugyanaz a valami igazít engem 
e mondat tagjainak megismerésében, mint az összes grammatikusokat 
(kivéve a néha szunnyadozó Homerosokat) 'a pártütő t e vagy' mondat 
tagjainak megismerésében. Nálam a megismerés elve ugyanaz, azért 
méltán s bátran mondhatom el magamról, hogy a következetesség az én 
részemen van. 

Egyébiránt következetlenséget nem is vetett szememre senki, 
esinnyán bántak velem, clementissime, sine sanguinis profusione, azzal 
akartak agyonütni, hogy a mit én alanynak és állítmánynak tartok, n e m 
a n y e l v t a n i , h a n e m a l o g i k a i v a g y p s y c h o l o g i a i a l a n y 
és á 11 í t m á n y. 

De hát van-e a m o n d a t n a k egyáltalán logikai vagy psycholo
giai alanya és állítmánya'? Lássuk előbb, van-e logikai alanya és állít
mánya ? 

Mondhatni ugyan, hogy pl. ennek a mondatnak: ,Ezt a növényt [a] 
zsályának hívják' [b] l o g i k a i l a g (logice), azaz bizonyos előrebocsátott 
meghatározásnál fogva, bizonyos előrebocsátott meghatározásból helye
sen következtetve, a az alanya s b az állítmánya. De épen úgy mondjuk 
valamely növényről is, hogy l o g i k a i l a g az ajakosakhoz tartozik. 
Következik-e ebből az, hogy a b o t a n i k a i ajakosakon kívül l o g i k a i 
ajakosakat is kell megkülönböztetnünk ? Nem. No hát abból sem követ-
kezhetik (akár helyes, akár helytelen az a bizonyos előrebocsátott meg
határozás) az, hogy a g r a m m a t i k a i alanyon ós állítmányon kívül 
l o g i k a i alanya ós állítmánya is van a mondatnak. 

Hogy mégis helyesen beszélhetünk logikai alanyáról és állítmányá-
ról is a mondatnak, csak azért lehetséges, mivel bizonyos mondatformát, 
melylyel minden más formájú mondatot egyeztetni szoktunk, l o g i k a i 
m o n d a t vagy Í t é l e t néven különböztetünk meg. Ennek a bizonyos 
formájú mondatnak alanyát és állítmányát l o g i k a i alanynak és állít
mánynak is nevezhetjük. Azaz, ha pl. az előbbi mondatot ezzel az ité-
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lettel egyeztetjük: ,ez a növény zsályának hívott dolog', akkor azt 
mondhatjuk, hogy ez a növény logikai alanya, a zsályának hívott dolog 
logikai álh'tmánya annak a mondatnak. 

Fölötte sajnálom, hogy ezt az igen fontos tételt előbbi értekezésem
ben nem erősítettem meg valamely német író nyilatkozatával. Akkor 
talán figyelmére méltatta volna valaki. Legyen szabad itt pótolnom, a 
mit ott elmulasztottam.-

«So ist schon unriehtig, wenigstens ganz willkürlich, Satz und 
Urteil zu idéntifizierén . . . Ideutifiziert man Satz und Urteil, so ver-
wischt man einen durch die Sprache klar ausgeprágten Unterschied, 
vergeht sich alsó gegen dás Gesetz der Specifikation : entium varietates 
non temere esse minuendas . . . Doch das wáre noch der geringste 
Schaden, wenn man den Sátzen nur den N a m e n Urteile beilegte . . . 
Was ist an dem Namen gelegen ? Wir habén dann eben Urteile im wei-
teren und Urteile im engeren Sinne, eine sehr unbequeme Unterschei-
dnng, wáhrend es allerdings zweekmássiger wáre, dem Sprachgebrauch 
folgend und im Einverstándniss mit keinem Geringern als KANT, die 
Urteile als eine A r t d e r S á t z e aufzufassen. Auch HEGEL, BENEKE, 
ULBICI, LOTZE machen diese meines Erachtens ganz notwendige Unter-
scheidung. Entschieden tritt ihnen aber UEBERWEG entgegen mit der 
mehr ale bedenklichen Behauptung, dass jeder Satz ein Jogisches Urteil 
zum Ausdruck bringen müsse» (KERN, Die deutsche Satzlehre 1. 2.). 

Azt, hogy az ítélet vagy logikai mondat csak bizonyos faja a mon
datnak, tehát nem magam koholtam, talán a végre, hogy malmomra 
hajtsam vele a vizet. Bizonyos mondatformának, bizonyos mondatfajnak 
tartotta az ítéletet már KANT, sőt ARISTOTELES is, a ki szerint az a mon
dat, melylyel a logika a gondolkozás törvényeit illusztrálja (6 'Aóyoq rqq 
vw liecopíaq. De interpret. 4.), olyan kijelentő mondat, melynek állít-
mányához tetszésem szerint hozzátehetem (synthetikus állítmány) vagy 
nem (analytikus állítmány) a van igét (Analyt. prior. I. 1.). Ez a bizonyos 
mondatforma tehát ez : ,az ember állat (van)', ,az ÚG rögös (van)' stb. 

Egyébiránt nem ez a fődolog abban a tételben, hanem az, hogy az 
ítélet az a mondatforma, m e l y l y e l m i n d e n m á s f o r m á j ú 
m o n d a t o t e g y e z t e t n i s z o k t u n k . Ez oszlatja el pl. azt a lát
szólagos ellenmondást is, hogy «jeder Satz ein logisches Urteil zum Aus
druck bringen müsse». Ez nem azt teszi, hogy mondat és ítélet mindegy, 
hanem azt, hogy pl. ez a mondat: ,ezt a növényt zsályának hívják' a 
nyelv saját törvényei szerint való k i f e j e z é s e ennek az ítéletnek: 
,ez a növény zsályának hívott dolog (van)'. A német nyelv, szintén 
saját törvényeinek megfelelően, az Ítélet formájához hasonlóbban fejezi 
ki ugyanazt így : ,Diese Pfianze heisst Salbei'. 

Ezt a növényt tehát logikailag alanya, de nem logikai alanya 
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ennek a mondatnak : ,ezt a növényt zsályának hívják'. Nem logikai 
alanya azért, mert ez a mondat nem Ítélet. S nevezze bár logikai alanynak 
akárki, a grammatikus semmikép sem nevezheti annak. Mert ha igaz — 
s ki merné ezt tagadni ? — hogy az a mondat legelsöbb az a és b tagokra 
oszlik, akkor a grammatikusnak első sorban arra a kérdésre kell felelnie, 
mi ez a két mondattag n y e l v t a n i l a g , vagy, mint SIMONYI kérdené, 
micsoda mondattani kategória az egyik s a másik. 

Mi hát ez a két mondattag nyelvtanilag'? SIMONYI szerint a nyelv
tani alany és a nyelvtani állítmány. Mert «a nyelvtani alany a mondat
nak az a f e 1 e . . . a nyelvtani állítmány a mondatnak az a f e 1 e . . . 
(Nyr. 29 : 6.) kétségtelen tehát, hogy az a tag (a mondatnak egyik fele) 
nyelvtanilag alany, a b tag (a mondatnak másik fele) nyelvtanilag állít
mány. De ugyanaz a SIMONYI ugyanott azt is mondja: «Hiszen tiszta 
sor, hogy ha erre a kérdésre: Hát a gyerekkel mi lesz ? ezt felelem: 
A gyerekről egészen megfeledkeztem — a gyerekről beszéltem s mégsem 
a gyerekről az alany.» Tehát nyelvtanilag mégsem az a tag az alany. 
Hát melyik ? Talán a b tag'? Több fele nincs a mondatnak. Avagy talán 
nem jól feleztem a mondatot, így kellett volna feleznem : ,ezt a növényt 
zsályának hívja || k* ? így csakugyan a b tag (a -k, azaz ők) a «nyelvtani 
alany», de nem tudtuk meg, micsoda mondattani kategória az a két tag, 
a melyre íziben, azaz természetesen oszlik a mondat. 

Én ezt a két tagot, mely semmi szín alatt sem nevezhető logikai 
alanynak és állítmánynak, n y e l v t a n i alanynak és állítmánynak ne
veztem el, ámbár ezzel nem akartam többet mondani, mint azt, hogy 
annak a m o n d a t n a k az első fele az alanya s a második fele az állít-
niánya. SIMONYI és KALMÁH mégis azt vetik szememre, hogy én a mondat
nak logikai alanyával és állítmányával zavarom össze a nyelvtanit. 

IV. 

Hát igaz, veti közbe PETZ GEDEON, hogy annak a mondatnak a 
tagja nem l o g i k a i alany, b tagja nem l o g i k a i állítmány, de azért 
mégsem n y e l v t a n i , hanem p s y c h o l o g i a i alany és állítmány. 

A psychologia oly általánosabb tudomány, mely magába foglalja 
mind a logikát, mind a philologiát a grammatikával egyetemben. Azért 
valamint az állati és növényi testet általánosabban szerves testnek, úgy 
a logikai és nyelvtani alanyt és állítmányt is általánosabban psycholo
giai alanynak és állítmánynak nevezhetjük. De akkor hogy értsük azt, 
hogy valamely mondatnak két tagja se nem logikai, se nem gramma
tikai, hanem psychologiai alany és állítmány? Az az értelme ennek, 
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hogy valamely test se nem állati, se nem növényi, hanem szerves test. 
Hisz ha szerves test, vagy állatinak, vagy növényinek kell lennie. 

Igaz, hogy a psychologiai alany és állítmány műszók nem ebben 
az általános, hanem sokkal szűkebb értelemben kerültek forgalomba. 
GABELENTZ, a ki forgalomba hozta őket, az e l ő z ő mondattagot, illető
leg ezek «összegét» értette a psychologiai alanyon s a k ö v e t k e z ő 
mondattagot a psychologiai állítmányon. Szerinte ennek a mondatnak: 
,ugat a kutya' ugat a psychologiai alanya s a kutya, a psychologiai állít
mánya. Ebben a szűkebb értelemben mondhatni ugyan, hogy a psycho
logiai alany és állítmány se nem logikai, se nem nyelvtani alany és állít
mány, de ebben az értelmetlen értelemben senki sem fogadta el GABE
LENTZ műszavait. A kik mégis élnek velők, mint pl. PAUL, azt értik a 
psychologiai alanyon és állítmányon, a mit BECKER és STEINTHAL jóval 
előbb s WEGENBE még utóbb is logikai alanynak és állítmánynak nevez
tek. Tehát azt, a mi ugyan n e m l o g i k a i alany és állítmány, de lo
g i k a i l a g , azaz bizonyos előrebocsátott meghatározásnál fogva, mégis 
alanya és állítmánya a mondatnak. 

Hogy PAUL ezt a «logikai» alanyt és állítmányt érti a psychologiai 
alanyon és állítmányon, világosan megtetszik Principien der Sprach-
geschichte czímű művének oly helyeiből, a hol promiscue él a psycho
logiai és logikai jelzőkkel (pl. a 103. és 237. 1. a 2. kiadás szerint), vagy 
a hol a 'psychologiai jelző után rekesztő jelek közé teszi a logikai jelzőt 
(pl. a 235. 1.). 

Nincs tehát oly psychologiai alanya és állítmánya a mondatnak, a 
mely vagy logikai, vagy nyelvtani alany és állítmány ne volna. S nem 
is lehet. Hisz logikai alanya és állítmánya is csak föltételesea van a 
mondatnak, ha t. i. bizonyos mondatformát logikai mondat vagy Ítélet 
néven különböztetünk meg. De mi fán termett az a p s y c h o l o g i a i 
m o n d a t ? 

A psychologiai alany és állítmány műszók oly határozatlanok s 
annyira fölöslegesek, hogy a grammatikus legokosabban teszi, ha mellőzi 
Őket. Ezt a tanácsot adja a grammatikusnak KALMÁR is, mégpedig nem
csak a psychologiai, hanem a logikai alanyra és állítmányra nézve is. 
«A nyelvtannak az igazi lélektani és logikai alanyokra nincs nagy szük
sége, csak megterheli velük a tanuló elméjét* (Nyr. 28 : 571.). S azt 
látva, hogy KALMÁR-nak ezt a nyilatkozatát közvetetlen ez előzi meg: 
«Szóval a l o g i k a i l a g található alany sokszor különbözik az igazi 
l o g i k a i alanytól» (mindannyiszor különbözik, valahányszor a mondat 
nem ítélet), magam is hajlandó voltam már azt tanácsolni a grammati
kusnak, hogy ne törődjék se psychologiai, se logikai alanyával és állít-
mányával a mondatnak, hanem elégedjék meg józan észszel (logikailag) 



3 4 0 KICSKA EMIL. 

található alanyával és állítmányával. De mivel utóbbi nyilatkozatát ismét 
közvetetlen ez előzi meg: «Úgyszintén ebben: ,a templom villámtól súj
tatott' logikailag villám, az alany, mert ez cselekszik)), mégsem érthetek 
egyet KALMÁK-ral, hanem azt tanácsolom a grammatikusnak, hogy csak 
tartsa meg a logikai alany és állítmány műszókat. Majd meglátja, hogy 
jó hasznukat veheti. 

KALMÁR példájában a villám se logikailag nem alany, se nem logi
kai alany. Logikai alanynak nevezték ugyan némelyek s épen ez indí
totta WEGENEK-t arra, hogy a BECKER és STEINTHAL «logikai*) alanyát ex-
positümak nevezze el: 

«Allerdings ist dabei der Uebelstand, dass der Ausdruck logisches 
Subject ein fester Terminus in der Grammatik schon geworden ist: man 
versteht darunter das handelnde Subject (helyesebben: die handelnde 
Person), besonders wenn dies die Form des graramatischen Subjects, den 
Nominativ, nicht hat, wie in demSatze: ,der Baum ist vom Knaben 
gesehen', hier ist logisches Subject vom Knaben. Vorzuziehen ist darum 
der Deutlichkeit wegen statt logisches Subject E x p o s i f c i o n zu sagen» 
(Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens 20.). 

De azért bizonyos, hogy a villámtól szót BECKER, STEINTHAL ÓS 
WEGENER logikai á l l í t m á n y n a k , PAUL psychologiai á l l í t m á n y 
n a k , ón pedig az állítmányi fó'tag határozó vagy állítmányi értelmű 
altagjának, analytikus á l l í t m á n y n a k tartom abban a mondatban. 
Alanynak senki sem tartja közülünk. 

De logikailag sem a villám az alanya annak a mondatnak. Mert 
akár azt mondom, hogy ,a templomot | villám sújtotta', akár azt, hogy 
,a templom | villámtól sújtatott', logikailag mind a két esetben az első 
fele az alanya a mondatnak. 

Igaz, mondaná PAUL, de csak a második esetben nyelvtani alanya, 
az első esetben «psychologiai (logikai)» alanya. Úgy? De hisz épen a 
második mondat alanya felel meg formájára nézve a psychologiai (logi
kai) mondat, az Ítélet alanyának; s az is kétségtelen, hogy tartalmára 
nézve egyenlő a két mondat. Lehetséges volna-e ez, ha az elsőnek a 
villám, a másodiknak a templom volna a nyelvtani alanya? Lehetséges, 
feleli PAUL, mert tartalmára nézve épen azért egyenlő a két mondat, 
hogy az első helyett a másodikat lehessen mondani, hogy eleget telies
sünk azon igyekezetünknek, hogy a psychologiai alany a nyelvtani alany 
formájába öltözzék: «Die passivische construction hat den zweck, das 
psychologische subject zum graramatischen zu machen (i. h. 244.). 

«A kinek esze van, ezt sem hiszi talán.» Ha a szenvedő szerkezet
nek ez volna.a czélja, nem termett volna szenvedő ige egy nyelv mezején 
sem. Egészen más czélt igyekszik elérni a német, midőn e helyett: ,die 
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Tochter führt die Mutter' azt mondja, hogy ,die Tochter wird von der 
Mutter geführt', vagy azt, hogy ,von der Tochter wird die Mutter ge-
führt'. Az accusativ forma csonkaságát takargatja e szerkezettel, meg 
akarja különböztetni ezt a két mondatot: 'a leányt anyja vezeti 'és ,a 
leány anyját vezeti'. De akár ez, akár az az értelme annak a mondatnak, 
mind a két esetben die Tochter a nyelvtani alanya. Semmi szükség arra, 
hogy külön igyekezettel bujtassuk a nyelvtani alany formájába. 

Mindazáltal megengedem, sőt magam is azt vallom, hogy a külön
böző grammatikai formákat sokszor szándékosan a nominativus formá
jába öltöztetjük. Akkor cselekeszszük ezt, mikor így egyeztetjük a mon
datokat : szalonnázik = szalonnát eszik = a mit eszik, szalonna = étele 
szalonna; azt te tetted = az a te tetted; ezt a növényt zsályának hív
ják = ez a növény- zsályának hívott dolog; a kocsmában verekednek = 
a kocsma verekedés helye: a templomot villám sajtotta = a templom 
villám sújtotta dolog. Már AEISTOTELES gyakorolta ezt a műveletet, mi
dőn azt mondta: nihil enim differt, homo convalescens est aut homo con-
valescit; et homo ambuláns vei incedens est, aut liomo ambulat vei incedit 
(Metaphys. 5, 7.). , 

Persze, ha ezt a műveletet csak gyakoroljuk (s önkónytelen igen 
sokszor gyakoroljuk), de czélja s jelentése felől nem gondolkozunk, akkor 
az efféle egyenlet: ,a templomot villám sújtotta' = ,a templom villám 
sújtotta dolog' csak afféle ákombákom előttünk, mint a számtanban já-

122 

ratlan előtt ez: — = 6 ; akkor az a furcsa história is megeshetik rai-
4-! 

tünk, hogy a m o n d a t alanyát (a templomot) psychologiai (logikai) 
alanynak, az i t ó 1 e t alanyát (a templom) nyelvtani alanynak tartjuk. 
Mert mi a czélja ennek az egyeztetésnek ? Az, hogy az alanynak és állít
mánynak különféle nyelvbeli formáit lehetőleg a legismeretesebb mon
datnak, az Ítéletnek formájába öltöztessük (um die verschiedenen Satz-
formen auf das syntaktische Grundverhaltniss zurückzuführen mond
hatná PAUL) S az ismeretesebb formából világosabban lássuk a mondat
tagok viszonyát. 

Gondolják meg, uraim, hogy nem a logika k ö v e t e l i , hanem a 
nyelv s z o l g á l t a t j a a különféle mondatformákat s akkor meg fognak 
győződni nemcsak ennek az egyeztetésnek mathematice bizonyító erejé
ről, hanem arról is, hogy a grammatikusnak épen ezen egyeztetések 
végett van a logikai alany és logikai állítmány műszókra szüksége. 

Ha tehát a szenvedő szerkezetnek van valami köze az alany for
májához, akkor PAUL állításának épen az ellenkezője az igaz, az, hogy a 
szenvedő szerkezetnek az a czélja, hogy a nyelvtani alanyból psychologiai 
(logikai) alanyt csinálhassunk. 
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V. 

Mielőtt positive felelnénk arra a kérdésre, mi igaztíja az összes 
grammatikusokat, mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak: ,a 
pártütő te vagy' a pártütő az alanya, lássuk előbb, mi indította Őket egy-
átalán az alany és állítmány megkülönböztetésére. 

A régi grammatikusok s ezeken nemcsak DoNATus-t és PRISCIA-
NTJS-t értem, hanem a világ minden grammatikusát 1780-ig — nem is
merik az alany és állítmány g r a m m a t i k a i műszókat. Szerintük az 
efféle mondat: ,magister laudat bonum discipulum' nem subjectumbóh 
pr:edicatumból, objectumból s ennek attribútumából áll, hanem nomen. 
bol vagy nominativusból, verbumból, accusativusból s ennek adjecti-
vumából. Ezek a régi grammatikusok szerint a következő törvényeknek 
hódolnak: 1. Yerbum fmitum cum nomine convenit in numero et per
sona. 2. Verbum finitum activas significationis regit accusativum rei 
patientis. 3. Adjectivum cum nomine convenit in genere, numero et 
casu. A két noment röviden így különböztették meg: magister = no
m i n a t i v u s v e r b í, discipulum = a c c u s a t i v u s v e r b i vagy 
általánosabban r e c t i o v e r b i . 

Erre az általánosabb kifejezésre azért volt szükség, mert a két 
nevezős mondatokban is meg kellett különböztetni a két noment. Azt 
nem mondhatták, hogy ebben a mondatban: ,te pártütő vagy' a te == 
nominativus verbi, a pártütő = nominativus verbi. Ez nem lett volna 
megkülönböztetés. De azt mondhatták, hogy te — nominativus verbi, 
pártütő = rectio verbi. 

Ezzel bátran megelégedhettek volna a grammatikusok akár máig is. 
Csak annyit kellett volna az imént említett 1) törvényen változtatni, 
hogy az i g e a m a g a s z e m é l y é v e l e g y e z i k , a k a r n o m i -
n . i t i v u s v e r b i ez a s z e m é l y , mint ezekben: ego (Priscianus 
lego, tu (Priscianus) legis, (üle) Priscianus légit; a k á r r e c t i o v e r b i , 
mint ezekben: Priscianus ego vocor, Priscianus tu vocaris, Priscianus 
ille vocatur. 

De nem elégedtek meg ezzel a XVIII. század bölcselkedő gram
matikusai, hanem találóbb műszókat kerestek a nevező kettős functiójá-
nak megkülönböztetésére. Honnan vegyék e műszókat? Nem lettek 
volna bölcselkedő grammatikusok, ha nem vették volna észre, hogy a 
logika épen efféle mondatokkal szokott példálózni. «Consuitons la Lo-
gique»! kérjünk tanácsot a logikától, kiáltá D'OLIVET abbé s egyszersmind 
kimondta, hogy a g r a m m a t i k a i műszóval nominativus verbi-nek 
nevezett mondattagnak l o g i k a i műszóval alany a neve, a g r a m-
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m a t i k a i műszóval rectio ver bt-nek nevezett mondattagnak 1 o g i k ai 
műszóval tulaj donítmány vagy állítmány a neve. 

íme D'OLIVET abbé nyilatkozata szórói-szóra : 

«Consultons la Logique, qui seul dóit nous apprendre ce que c'est 
que parler. Parler, c'est rendre ma pensée par des sons distincts et arti-
culés, qu'on appelle des mots. Une pensée ainsi rendue. est ce que la 
Logique appelle une proposition. Or, nulle proposition ne sera intelligible, 
sans qu'on y emploie léquivalent de trois mots pour le moins: un mot 
qui bignifie la personne ou l'objet dönt je veux parler, et c'est ce que les 
Logiciens nomment le sujet de la proposition: un mot qui signifie ce 
que je pense de cet objet, et c'est ce qu'ils nomment Yattnbut de la pro
position : un mot enfm, qui lie ces deux idées, en affirmant que ce qui 
est l'attribut appartient á ce qui est le sujet; et c'est ce que fait le vérbe. 
Par exemple. Cicerón est éloquent. Voilá trois mots, dönt le premier 
designé l'objet de ma pensée, et dönt le dernier exprime la qualité que 
j 'attribue á l'objet de ma pensée. Quant au premier, c'est, en termes de 
Logique, le sujet de ma proposition; et en termes de Grammaire, le no-
minatif du vérbe. Quant au dernier, c'est l'attribut en termes de Lo
gique ; et le régime du vérbe en termes de Grammaire. Mais, pour lier 
ces deux idées, j 'ai eu bésoin d'un vérbe, sans quoi ma phrase n'offroit 
pas un sens complet, qui affirme ou qui nie» (Essais de Grammaire, 
Rouen 1781.). 

A grammatikusokat tehát a két-nevezó's mondatok megfigyelése 
indította az alany ós állítmány megkülönböztetésére, az a tapasztalás, 
hogy a nevező kétféle functiót teljesít az efféle mondatban: ,te pártütő 
vagy', vagy ,a pártütő te vagy'. 

így kerültek a grammatikába az alany ós az állítmány műszók s a 
XVIII. század vége táján kezdődik «e kategóriák történeti fejlődése» (PETX 
GEDEON, Egyet. Philol. Közi. 24 : 140.). Hogy ezen fejlődós közben, mint 
PETZ G. állítja (U. o. 143.), «eltérés állott be az eredetileg egyező kate
góriák (t. i. a grammatikai és a p sy e h o 1 o g i a i I) között", az igaz, de 
oka csak az, hogy a grammatika nem tudta hasznát venni a logika taná
csának. A logika u g y a n a z o n g r a m m a t i k a i f o r m a k é t f é l e 
m o n d a t b e l i f u n c t i ó j á n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e aján
lotta a grammatikának az alany és állítmány műszókat, a grammatika 
ellenben bizonyos grammatikai formák elnevezésére fordította. Erre 
nem volt semmi szükség, mert ama bizonyos formáknak régóta megvolt 
nominativus ós verbum becsületes nevük. A fejlődésnek az lett a vége, 
hogy a grammatika kénytelen volt a nevező kétféle mondatbeli functióját 
még egyszer megkülönböztetni, s így kerültek a grammatikába az «igazi 
nyelvtani alany» és az «állítmány kiegészítő alany»(eset) műszók. 

A logika tanácsa magában véve nem volt rossz. De mivel az, a ki 
kérte, nem tudott vele élni, mégis csak rossz volt. Nem csoda tehát, hogy 
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m£g nagyobb kárát vallotta a logika, mint a grammatika. Mert meg
mondta már HESIODOS, hogy íq ők xaxrj floulrj zq> ftouleú&avTt xaxierry, 
hogy a rossz tanács annak árt legtöbbet, a ki adta. 

De D'OLIVBT abbé nem oka semminek. Ot eléggé kimenti ez a né
hány szó: «l'équivalent de trois mots». Nem azt akarta ő mondani, hogy 
ennek a mondatnak: ,a templomot villám sújtotta' a villám az alanya, 
hanem hogy az az alanya, a mi benne az azonértókű (ícquivalens) Ítélet 
alanyának felel meg. Ez az azonértékű itólet pedig nem ez: ,a villám j 
templomsujtott dolog (van)', hanem ez: ,a templom | villámsújtotta 
dolog (van)'. 

VI. 

Most már positive felelhetünk arra a kérdésre, mi igazítja a gram
matikusokat még ma is, mikor azt mondják, hogy ennek a mondatnak: 
,a pártütő te vagy' a •pártütő az alanya. Nem a grammatikai forma, nem 
az ige convenientiája igazítja őket, hanem az a bizonyos elörebocsátott 
meghatározás, melyet az alany és állítmány műszókkal együtt vett át a 
grammatika a logikától, s melyet velős rövidséggel így szoktunk szavakba 
foglalni: az alany az, a miről mondunk valamit. Velős rövidséggel, mon
dom, mert az alany fogalmába még sok egyéb ismertető jelt is beleértünk, 
pl. azt, hogy az alany az ismeretesebb dolog, a határozandó, a gyengébben 
hangoztatott mondattag stb. 

Ez az elörebocsátott meghatározás igazította VERESS IöNÁcz-ot is, 
midőn a két nevezős mondatok nagy gyűjteményében (1. i. h. « Van alak-
és mondattana*) czímű munkáját) mindig helyesen jelölte meg, hogy 
«két név közt, melyik az alany s melyik az állítmány». Ajánlom ennek 
az értekezésnek az olvasását VARGA KÁROLY-nak és BALASSÁ-nak. Meg fog
nak belőle győződni, hogy VERESS IGNÁCZ talán csak egyszer tévedt, akkor, 
a mikor azt mondta, hogy ennek a mondatnak: ,különböző csak a nevök' 
a nevök az alanya (Az asquivalens itólet ez: a különböző dolog 1 a nevök, 
a mi különböző, az a nevök.). 

VERESS IGNÁCZ nagy értekezéséből a következő fontos helyeket 
dézem: 

«A mutató névmás mint állítmány . . . ,Ez hát a költő sorsa'. , Az a 
sora ennek'. ,Nem ez a sora kettős hadnak'. ,Annak ez a sorja'. ,Kiáltás 
füleit szaggatja, melynek szitok, átok s ez a foglalatja'. Ez, az különböző 
helyet foglalhat a mondatban a ketté oszlott alanynyal szemben, de azért 
a m o n d a t s ú l y á t m i n d e n ü t t m e g ó v j a , j e l é ü l a n n a k , 
h o g y á l l í t m á n y i s z e r e p e t vállalt . . . Érdekes összehasonlítás 
esik a névmás súlyos és súlytalan volta közt e két mondatban : ,Hát ezek a 
vad vitézek' és ,Hisz ezek jámbor koldusok', melyekben u g y a n a z a 
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n é v m á s (ezek) e g y s z e r á l l í t m á n y , m á s k o r a l a n y g y a 
n á n t e g y e d ü l s ú l y o s v a g y s ú l y t a l a n k i e j t é s é v e l j e 
l e n t k e z i k . * 

Nem az tehát a külömbség e két mondat közt: ,te pár tütő vagy' 
és ,a pártütő te vagy', hogy az egyikben jobban ki van emelve az — 
a l a n y , hanem az, hogy az egyikben alany, a másikban (analytikus) állít
mány a te. S ugyanaz a különbség e kettő közt is: ,te azt tetted' és 
,azt te tetted'. 

A grammatika ezt csak azért nem vette észre, mert abba a téve
désbe esett, hogy a logika bizonyos grammatikai formák elnevezésére 
ajánlotta neki az alany és állítmány műszókat. Ilyesmit a logika már 
azért sem ajánlhatott neki, mivel maga nem sokat törődik a gramma
tikai formákkal; ezeknek elnevezése egészen a grammatika dolga, ebben 
nem köteles senki tanácsát sem kérni, sem elfogadni. Ha a grammatika 
hasznát tudta volna venni a logika tanácsának, észre kellett volna vennie 
hogy a nevező eset nemcsak akkor teljesít kétféle functiót a mondatban, 
ha párjával áll benne, hanem akkor is, ha egyedül áll benne. A te szó 
ugyanazt a kétféle functiót teljesíti ebben a két mondatban: ,te azt 
tetted' és ,azt te tetted', mint ebben a kettőben: ,te pártütő vagy', a 
pártütő te vagy'. 

A nevezőnek e kétféle functióját világosan látni a következő mon 
datokban is: 

A sírt | népek veszik körül : A /lepek | s í r t vesznek körül. A l<>-
nak | sörénye van : görénye ] a lónak van. Kutya van | a kertben : 
A kútja, j a kertben van. Pinteken j ké t hete lesz : Két hete | pénteken 
lesz. Odabenn j szép leány van : A szép leány J odabenn van. A templo
mot | villám sújtotta : F?71ám | a templomot sújtotta. Avagy helykímé
lés kedveért csupán állítmányi functióját a következő példákban: Minden 
ember szívét | reménység szállta meg. A levegő eget | daruk hasították. 
Életedet j veszély fenyegeti. Vágyaimnak [ sólyomszárnya támadt. Szép 
szeretője van j vitéz Barangónak. Sok baja volt j a szegény teremtésnek. 
Taljánországban | örökös tél vagyon. Kinök égtek | a szülőkebelben. 
Furcsa dolgok jártak | Jancsi elméjében. E fiúból j pap lesz. Barangó-
ból pedig [ sötét fergeteg lett. A tengerparton j kis halászkunyhó álla. 
India közepén | még csak dombok vannak. A kétségbeesés, a halál szol
gája áll ! e küszöbön. Harmat hull I a száraz ágra. Minden darab
hoz | vérfoltok ragadtak. A síron túl J egy szebb világ van. Es fölöttünk 
és alattunk ós bennünk is | a menny volt. Nagy akadály volt | ott. A sír
ban I féreg és halott van. Arczán j kínszenvedés könyűi égnek. A té
ren | kettős sírhalom van. A magasban | hűvös levegő van. A melyet 
(fát) | a villám gyujta meg. 

Ebben a mondatban: ,a templomot villám sújtotta' tehát se logi
kailag, se psychologiailag, se grammatikailag nem alany a villám, hanem 
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mindenképen az állítmányhoz tartozik mint ennek határozó, azaz xat' 
é-oyífj állítmányi értelmű altagja. 

De ha a grammatika hasznát tudta volna venni a logika tanácsá
nak, azt is észre kellett volna vennie, hogy nemcsak a nevező teljesít 
kétféle functiót a mondatban, hanem bármely más forma is. így pl. az 
azt is ebben a két mondatban: ,azt te tetted' és ,te azt tetted'. Az első
ben alany az azt, mert d'équivalent de ces trois mots» ez: az \ a te tet
ted (van), a másodikban (analytikus) állítmány, mert az azonértékíí 
itélet ez : a te tetted, az (van). Egyéb formák kettős mondatbeli functiójá-
nak megvilágítására szintén elégségesek az imént elsorolt példák. Csak azt 
akarom még megemlíteni, hogy valamint a nominativus, úgy az accusa-
tivus is betöltheti mind az alanyi, mind az állítmányi tisztet ugyanazon 
mondatban. Pl. Flaceum in consulatu collegam habuit, consultársa Flac-
cus volt, vagy Flaccus consultársa volt, a szerint a mint a latinban a 
Flaccum vagy a collegam szót hangoztatjuk erősebben. Den Fremid 
nannte er einen Gauner : den Gauner nannte er seinen Freund. Die 
Geimltigen heisst man gnádige Herren : Gw/dige Herren heisst man 
gewaltige Herren. 

VII. 

Az a bizonyos meghatározás igen jó kalauz tehát a m o n d a t 
alanyának ós állítmányának karesésében. De az «igazi nyelvtani alany
nak ós állítmánynak* keresésében, ámbár a grammatikák egy részé-ben, 
«persze inkább csak a régebbiekben* PETZ G. szerint is föltalálható, rossz, 
impertinens rossz. Miért rossz ? 

Szerintem azért rossz, mert a mit a grammatikák alanynak és 
állítmánynak tartanak, csak történetesen vagy csak részben szokott alany 
vagy állítmány lenni. Alany pl. ebben: ,te | azt tetted', de nem alany 
ebben: ,azt | te tetted. Állítmány pl. ebben: ,En | maradok', de csak 
része az állítmánynak ebben: ,En | híved maradok' vagy ,Én | i t t ma
radok'. PETZ GEDEON szerint azért rossz, mert «Subject und Prádicat 
sind Termini, derén Bedeutung leichter nachgefühlt, als definiert werden 
kann» (i. h. 140.). Általában elfogadom az ellenvetést, de az «igazi nyelv
tani alanyra és állítmányra» nézve csak úgy, ha PETZ is elfogadja ezt: 
Die Quadratur des Zirkels ist eine geometrische Operation, welche leichter 
nachgefühlt, als ausgeführt werden kann. Azt mondja továbbá PETZ : 
«Ha valamely dolgot vagy fogalmat nem sikerül helyesen definiálni 
ebből talán mégsem az következik, hogy az a fogalom egyátalában nem is 
létezik» (u. o.). Általában ezt az ellenvetést is elfogadom, de nem azok
tól, a kik teljes bizonyossággal hirdetik, hogy mégsem a föld forog a nap 
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körül, hogy mégsem a templomot, hanem a villám a nyelvtani alanya 
ennek a mondatnak: ,a templomot villám sújtotta'. Minden tudás, 
mondta már AEISTOTELES, előző ismereten épül föl, akár deductiv, akár 
inductiv következtetés útján szereztük. Azoktól, a kik oly bizonyosan 
tudják, hogy annak a mondatnak a villám a nyelvtani alanya, megköve
telhetem, hogy vagy mondják meg, mi az az előző ismeret, az az eló're-
bocsátott meghatározás, melyből azt következtetik; vagy vallják meg, 
hogy annak az «igazi nyelvtani alany»-nak ez a helyes definitiója: az 
(ágazi nyelvtani alany» nevező esetben álló szó, s ha két ilyen szó van a 
mondatban, közűlök az, a melyik nem praedicatum, illetőleg preedi-
cativum. 

De abban is igen téved PBTZ, hogy e «rossz» meghatározás csak a 
r é g i b b grammatikákban fordul elő. Csak 1780 táján került a gramma
tikákba, tehát csak az ú j a b b a k b a n s l e g ú j a b b a k b a n fordul elő. 

Az utóbbiak közül pl. a következőkben : 

BALOGH PÉTER, Magyar nyelvtan (az «Egységes nyelvkönyvek 
egyike, még pedig alapvető tagja»), Budapest 1899. «A mondat részei 
közt legfontosabb az állítmány, melylyel valakiről vagy valamiről mon
dunk, állítunk valamit. Az állítmány után legfontosabb része a mondat
nak az, melyről az állítmányt kimondjuk, az alany» (5.). 

BALASSA JÓZSEF, Kis magyar nyelvtan, Budapest 1900. «Minden 
mondatban valakiről vagy valamiről valamit állítunk. Tehát a mondat-
két részből áll: az egyik részben kimondjuk azt, a mit az illető mondat
tal ki akarunk fejezni, a másik részszel pedig megnevezzük azt a személyt 
vagy dolgot, a kiről vagy a miről ezt állítjuk» (5.). 

MAKLÁRY PAP MIKLÓS, Bendszeres magyar nyelvtan, Sárospatak 
1900. «Az egyszerű mondat két részre osztható: alanyi részre és állít -
mányi részre. A mondatnak az a része, melyről valamit mondunk, alanyi 
rész. A mondatnak az a része, melylyel az alanyról valamit mondunk, 
állítmányi részt (111.). 

BARTHA JÓZSEF dr., Magyar nyelvtan mondattani alapon, Budapest 
1900. «Minden egyszerű mondat két részre oszlik: azt a részt, a melyről 
valamit állítunk, alanynak, azt pedig, a mit az alanyról mondunk, állít
mánynak nevezzük» (13.). 

HORVÁTH CYRILL, Bendszeres magyar nyelvtan, Budapest 1900. 
«A mondatnak két fő része van: 1. az állítmány, 2. az alany. Az állít
mány a mondatnak az a része, a mely valakiről vagy valamiről valamit 
állít. Az alany a mondatnak az a része, a melyről az állítmány valamit 
állít» (42.). 

KALMÁR ELEK, a ki szerint «valami át nem érzett szemléleten alap
szik (tehát n e m a m a m e g h a t á r o z á s s e g í t s é g é v e l i s m e r 
h e t ő fe l ) az igazi nyelvtani alany, melyet ma csak alakján ismerünk 
fel» (NyK. 28 : 393), 1898-ban nyomtatott Iskolai magyar nyelvtanában 
legalább (.jegyzetbe szorította» az alanynak ós állítmánynak ismeretes 
meghatározását. 
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Csupán NÉGYESY LÁSZLÓ vallja meg 1900-ban megjelent Magyar 
nyelvtanában, hogy az «igazi nyelvtani alany» oly nevező, mely nem 
«állítmányfi jelző vagy állítmányi értelmező*, az «igazi nyelvtani állít
mány') pedig <ige». NÉGYESY abban is őszinte, hogy nem a «mondattani 
alap» hamis czégére alatt árul. Szerinte a mondat nem «két fő részből 
áll», hanem «kól egy sző, hol több sző» (21.). 

NÉGYESY visszaterelte a grammatikát oda, a hol 120 év előtt állott. 
Meg vagyok győződve, hogy könyvének legközelebbi kiadásában mellőzni 
fogja az alany és állítmány műszókat is. A s z ó t a n i a l a p o n álló 
grammatikának semmi szüksége az alany és állítmány műszókra. A neve
zőre és igére könnyebben ráismerhet, ha becsületes nevükön nevezi őket. 
Azt a mulatságot nem engedheti meg magának a grammatika, hogy Ős 
idők óta határozott s változatlan értelmű műszókkal «át nem érzett 
szemléletek)), vagy «könnyebben érezhető mint meghatározható jelen
tések* kifejezésére éljen vissza. 

De hogy a m o n d a t t a n i a l a p o n álló grammatika jó hasznát 
veheti az alany és állítmány műszóknak, azt, ha még ebből az értekezé
semből sem tűnt ki eléggé, a következőben fogom bővebben bizonyítani. 
Ebben felelek majd PETZ GsDEON-nak némely kevésbbé fontos ellen
vetésére is. 

KICSKA EMIL. 
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Ismertetések és bírálatok. 
W n n r t t a nyelv e r e d e t é r ő l . 

W. WUNDT: Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwickhmgsgesetze 
von Sprache, Mj/thus und Sitté. Erster Bánd : Die Sprache. (Lipcse, 
Engelmann, 1900. I. rész XV-f 6á7 L, II. r. X+644 1. n. S-r.) 

A szellemi élet jelenségei sorában kiválóképpen a n y e l v az, a 
melynek eredetéről és fejlődéséről minden kor a saját uralkodó bölcseleti 
irányához szabott elméletet igyekezett magának alkotni. PLATÓ Kraty-
losa óta a (pőaei vagy d-éaet eredet körül csoportosult a legtöbb nézet, 
ha mellőzzük azt a fölfogást, a mely a nyelvet is a teremtés többi csodái 
közé sorolván, tulajdonképpen a kérdés feszegetéséről való lemondásban 
áll inkább, mint annak bölcseleti megoldására irányuló törekvésben. 
Voltaképpen pedig ez a csoda-elmélet is a i'iéaec eredetet vallja, csak
hogy emberfölötti alkotásnak tekinti a nyelvet. A XIX. század bölcseleti 
rendszerei között, melyek e kérdést is behatóbb vizsgálódásuk körébe 
vonták, HEBBABTÓ volt e csapáson a legtermékenyebb, a mennyiben a 
nyelv psychologiai föltételeinek bonczolgatása terén a legmélyebbre ható 
munkálatok (STEINTHAL, PAUL HEBMANN) eddigelé HEBBABT lélektani el
méletének alapjáról indultak ki. Igaz, hogy STEINTHAL, mikor LAZABUS 
társaságában a nóppsychologia körvonalainak megszerkesztéséhez fogott, 
mesterének atomistikus lélektanával kibékíthetetlen ellenmondásba ke
veredett, a mit annak idején PAUL, a következetesebb tanítvány, nagyon 
jól észrevett, annyira, hogy épp ennek következtében az ő tudomány
rendszerében a nóppsychologia számára nem is tudott helyet találni. 

Helyesen tette tehát DELBBÜCK, hogy a WüNDT-féle, merőben más 
lélektani elmélet alapjára helyezkedő vizsgálódás kimerítő ismertetésé
nek*) és bírálatának bevezetéséül WUNDT psychologiájának a HEB-
BABTétól leginkább eltérő alaptanait világítja meg. E részben csak fölös 

*) Grundfragén der Sprachforschuny mit fíücksicht auf W. WUNDT's 
Sprachpsychologie erörtert. (Strasslmrg, Trübner 1901. VH+IBO 1. n. 8-r.) 
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munkát végeznék ezek után, ha azt, a mit DELBRÜCK oly áttekinthetem 
tárgyal könyvének első 44 lapján, itt csak a legrövidebb kivonatban is 
közölném. E helyett, minthogy e folyóirat olvasói elsó' sorban úgy is a 
nyelvtudomány művelői, elég őket DELBRÜCK idézett munkájára utasíta
nom, a mely eddig is aligha kerülte ki és már azért is nagyon megérdemli 
figyelmüket, mivel a WtraDT-féle két vaskos kötet dús tartalmának velős 
recapitulatiója mellett annak egyes, épp nyelvtudományi szempontból 
fogyatékos vagy kifogás alá eső részeit elmemozdító megjegyzésekkel 
kiséri. 

Áttérhetek tehát azonnal WUNDT nagyszabású művének a beveze
tésére. Nem egyéb ez, mint azoknak a programmszerű alapgondolatok
nak a polemikus résztől szabadabb foglalata, melyeket már a Philoso-
phische Studien IV. kötetében, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt, Uber 
Ziele und Wege der Völkerpsychologie czímen, kivált LAZARUS és STEIN-
THAL néppsychologiai tervvázlatára és PAUL H. ellenvetéseire való tekin
tettel kifejtett. Minekelőtte azonban W.-nak a néplélektan fogalmát és 
feladatait körvonalozó ezen bevezetését csak a legrövidebben is vázolnók, 
jeleznünk kell az egyéni lélektan tárgyáról való felfogását, melytől szo
rosan függ az is, hogy mit tekint ő az a l k a l m a z o t t , vagy (jobb szó 
híján wejplélektannak nevezett) t á r s a s é l e t i lélektan körébe vonható
nak. W."szerint az egyéni lélektan feladata: az alanyi öntudat közvetetlen 
tapasztalat nyújtotta jelenségeinek vizsgálata azzal a czéllal, hogy e je
lenségek keletkezését és kölcsönös összefüggését földeríthessük. Már az 
egyéni öntudat jelenségeinek elemzésénél is föltetszik azonban, hogy e 
jelenségek egy része, még pedig éppen az, a mely az embert az állattól 
legjellemzőbben külömbözteti meg, csakis az embernek hozzája hason
lókkal való együttéléséből magyarázható, a mely együttélés e jelen
ségek keletkezéséhez és fejlődéséhez lényegesen szükséges, a mennyiben 
azoknak az egyéni öntudatban meglévő tényezői mellé egy újabb ható
erőként járul. 

Ezzel a néplélektannak, mint önálló tudománynak jogosultsága 
ellen több oldalról, kivált LAZARUS és STEINTHAL ellenében annak idején 
PAUL H. részéről fölhozott okok legerősebbje megdől, mivel tagadhatat
lan, hogy egy ily tudománynak van az egyéni lélektan szűkebb meg
figyelési területén túl fekvő nevezetes tárgyköre, továbbá van — e tárgyak 
más tudományokkal közös volta mellett is — azokétól külömböző saját 
módszere, végül pedig valamennyit közös alapról tekintő külön szem
pontja. Szerintünk mindezen okok közül a legnyomósabb az, hogy a 
lélektan, nemcsak úgy, a mint W. érti, hanem bármely metaphysikai 
előföltevések alapjára helyezkedő fölfogás szerint is, csak az emberi 
társas élet kereteiben (család, törzs, nép, nemzet stb.) teljesen kifejlődő 
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lelki jelenségek földerítő vizsgálatával meríti ki egészen a maga tárgyát. 
Ennek következtében tehát nemcsak hogy szükséges kiegészítője az 
egyéni, úgyszólván e l v o n t lélektannak az a l k a l m a z o t t vagy nép-
psychologia, hanem a mi több, amaz emennek a segítsége nélkül el sem 
lehet, illetőleg jóformán csak egy képzeletbeli lelki mechanizmus törvé
nyeinek a rendszerbe foglalására szorítkozhatnék. 

A néplélektan tárgykörét W. három szellemi alkotás: a n y e l v , 
m y t h o s és e t h o s (Sitté) egymással is szoros összefüggésű és további 
társaséleti fejlemények alapjául szolgáló kategóriáiban látja kimerítve. 
Nem csupán azért, mivel ezekben a közös együttélésből folyó együttérzés, 
együttes gondolkodás és homogén cselekvésmód szokássá, további fejlő
désében erkölcscsé szilárduló hagyománya a legjellemzőbben mutatkozik, 
hanem azért is, minthogy a szellemi életnek oly három nyilvánúlását 
látja bennük, a melyek az egyéni lélek igazán emberinek nevezhető fog
lalatát is teljesen kitöltik. A nyelv a képzetek szilárdabb formáját, a vele 
szorosan összefüggő s rá visszaható mythos a képzetek eredeti tartalmát, 
,az ethos pedig az akarat öröklött irányokban való nyilvánúlását szabja 
meg. A lelki életről való azon felfogás mellett tehát, a melyet az imént 
röviden jeleztünk, csakugyan nem is marad egyéb, a mi a fölsoroltakon 
és fejleményeiken kívül (irodalom, művészet, pozitív vallás, jogrend) még 
& néppsychoíogia tárgya lehetne. 

E három tárgy köztíl egyelőre az elsőnek, a nyelvnek vizsgálatával 
foglalkozik az előttünk lévő két testes kötet. A nyelvnek ilyetén filozófiai 
szempontból való taglalását kétségkívül nagy érdeklődéssel fogadhatja 
és nem csekély haszonnal olvashatja a nyelvtudomány részletkérdéseivel 
bibeló'dő szakember is, habár a mint e rövid ismertetésből is ki fog alább 
néhol tűnni, helyenkint nem egy részlet ellenmondásra és helyre
igazító, vagy legalább is kétkedő megjegyzésre fogja őt ösztönözni. Annyi 
azonban minden kifogáson felül álló és maradandó érdeme WiWDTnak, 
hogy a nyelv életének legbonyolultabb jelenségeit új, termékeny szem
pontokból igyekszik megvilágítani, s hogy ott is, a hol az ő elmélete sem 
adja meg a teljesen kielégítő választ a végső kérdésekre, legalább nem 
sánczolja el magát önkényesen értékelt metaphysikai szókészlet ködös-
iiomályos útvesztői közé. 

W. a nyelvet a k i f e j e z ő - m o z g á s o k (Ausdruelcsbewegungen) 
általánosabb fogalma alá sorolja. Ezeknek fejlődése szerinte valószínűleg 
.az állati mozgások általános törvényeinek értelmében történik; tehát 
nem akként, hogy ú. n. reflex-mozgásokból lassú vagy hirtelen átmenet 
útján akaratszerű cselekvések válnak, hanem úgy, hogy az eredetileg 
ösztönszerű mozgások (Triebbewegungen) előbb két ellentétes irányban 
„fejlődnek, egyfelől automatikus, másfelől akaratszerű mozgásokká ; de 
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megint az utóbbiakból az ösztönszerű mozgásokon át haladó visszatérő 
irányban automatikus mozgások is válhatnak, a hosszas gyakorlás ós az 
Öröklékenység folytán. E fejlődés menetében visszafelé csakis az ösztön
szerű mozgások elemi tényeig hatolhatunk. Ezeket éppen oly adott és 
elemezhetetlen végső valóságoknak kell tekintenünk a lelki élet folya
matainak földerítésénél, a minők az anyagi világ elemei, melyekig a ter
mészeti tünemények vizsgálata eddig jutott. 

Ebből a fölfogásból kiindulva W., mint már előre is sejthető, a 
n y e l v e r e d e t é n e k a nyelvfilozófia eddigi kísérleteiben rendszerint 
előtérbe kerülő kérdését illetőleg közvetítő álláspontra fog helyezkedni 
a két mereven ellentétes nézet, a <fúaei és Öéaei elmélet között. És csak
ugyan mindabból, a mit e kérdésről munkája II. kötetének a végén 
(584—614. 1.) kimerítőleg szólva, inkább kritikai és negatív értelemben 
mint alkotólag mond, azt láthatni, hogy szerinte a végső eredet kérdé
sének a feszegetése meddő, vagyis hogy itt is, mint a legtöbb más ha
sonló kérdésben, ignoramus e/t ignorabimus a válasz. Ott pedig, a hol W. 
szerint a nyelv fejlődésének lélektani vizsgálata tulajdonképpen kezdőd
hetik, a természeti vagyis ösztönszerűen nyilvánuló és az akarat vezé
relte, tehát czéltudatos és ehhez képest szándékolt mozgások egymásba 
való, szinte észrevétlen átmenetének területén állunk. Saját, ú. n. fejlő
dési elméletének végső következtetései a nyelv eredetét illetőleg ezek : Az 
a kérdés, hogy az ész előzte-e meg a nyelvet, a mit a lisae: elmélet 
involvál, vagy hogy a nyelv előzte-e meg a belőle és rajta fejlett gondol
kodást, egészen olyan, mint az a hírhedt kérdés, vájjon mi volt előbb : 
csirke-e vagy tojás. Minthogy az emberi nyelv és az emberi gondolkodás 
mindig ós mindenütt egyidejűleg fejlődik, e kérdés egyáltalán tárgytalan. 
Az emberi öntudat fejlődésének útja párhuzamosan halad a kifejező
mozgások és az ezek sorában az embernél hatalmasan előtérbe nyomuló 
hangzó beszéd (Lautsprache) kibontakozásával. Ennek fejlődése minden 
fokán e foknak teljesen megfelelő az ember képzetalkotása, érzése és 
gondolkodása. E lelki jelenségek nyilvánítása maga is szorosan és el
választhatatlanul hozzátartozik ahhoz a lélektani functióhoz, a melynek 
látható jele, tehát azt se nem követi, se meg nem előzi. Éppen ezért a 
nyelvvel élő és a nyelvnélküli ember közötti határvonal a fejlődés útján 
puszta képzeletbeli fölvétel; éppen olyan (e hasonlat tőlünk való), mint 
a hőmérő ú. n. hideg és meleg fokai között a 0 pont, a mely csak olyan 
átmenet, mint a fokozatnak bármely más pontja s legfölebb annyiban 
van mégis némi relatív határjelző értéke, hogy egy bizonyos anyagnak, 
bizonyos körülmények között, ennél a hőmérséknél a folyékonyból a 
szilárdba való átmenetét jelzi. 

«A szemlélő — vigymond W. — a kinek módjában állott volna a 
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nyelv fejlődését lépésről lépésre figyelemmel követnie, sohasem juthatott 
volna abba a helyzetbe, hogy azt mondja : ime itt, e pillanatban kezdődik 
a nyelv, ott pedig, a közvetetlenül megelőzőben még nem volt meg.» 
Alább pedig: «A hol lelki folyamatok összefüggő sora, tehát tudat van 
jelen, ott mozgásokat is látunk, melyek e folyamatokat kifelé nyilvánít
ják. A lelki élet e külső jelei fokról-fokra követik azt, s természetszerűleg 
tök életesülnek a hozzájuk szegődő tartalommal együtt. Igaz ugyan, hogy 
szemünkben még a legalacsonyabb fokon álló emberfaj és a legtökélete
sebb állat tudata között is akkora ür tátong, a melyet semmiféle meg
figyelhető átmenettel sem tudunk kitölteni. De azért ezen ür még sem 
olyan nagy, hogy az embernél kezdődő fejlődéssorok már az állatnál is 
legalább némileg elő ne lennének többrendbeli előfokozattal készítve. 
S a mi e részben a lelki folyamatokról egyáltalában áll, azt kell monda
nunk az ezekhez természetes kiegészítőik gyanánt járuló kifejező-mozgá
sokról is, a miért is a n y e l v n e m e g y é b , m i n t a k i f e j e z ő - m o z 
g á s o k a z o n a l a k u l a t a , a m e l y az e m b e r i ö n t u d a t fe j lő
d é s i f o k á n a k é p p e n m e g f e l e l ő » . (IL 606.) 

A nyelv eredetének a kérdése tehát W. szerint csak annyiban 
jöhet szóba, ha szokott szélesebb köréről arra a kérdésre szűkítjük, 
hogyan váltak az embert sajátszerűn jellemző és mindenkori öntudatá
nak a fokához mért kifejező-mozgások beszédhangokká s ezzel lassankint 
a gondolattartalom oly jelképeivé, a melyek ma már csak némely ki
vételes esetekben engednek jelentésükre való némi vonatkozást föl
ismerni. (U. o.) 

A kifejező-mozgások, melyeknek sorába W. szerint a nyelv, mint 
lelki életünk legtökéletesebb nyilvánulása is tartozik, eredetileg tulaj
donképpeni kisérő mozdulatok, melyek sejthetőleg természetszerű 
mellérendeltségben voltak a megfelelő érzetekkel és ezeknek folyamatá
ban álló indulatokkal. E mellérendeltség azon legáltalánosabb psycho-
physikai elven alapszik, a mely szerint a l e l k i á l l a p o t m i n d e n 
v á l t o z á s á v a l m e g f e l e l ő k a p c s o l a t o s (cxrrrelativ) t e s t i fo lya
m a t o k v á l t o z á s a i j á r n a k e g y ü t t . (I. 84.) A kifejező-mozgások 
tehát az érzetele és indulatok — illetőleg mivel az érzetek csak többé-
kevésbbé kifejlett indulatok alkotó elemei, bátran mondhatjuk, hogy az 
utóbbiak testéieti kisérő jelenségei. Behatóbb elemzésük, a mi W. mun
kája I. kötetének első és második fejezetét (31—243.1.) foglalja el, a leg
tanulságosabb és új szempontokban leggazdagabb része az egész műnek. 
Ez elemzés tartalmából ezen ismertetés szerényebb föladatához és ettől 
függő szűk terjedelméhez képest csak a legfőbb pontokat emelhetjük ki 
egész röviden. Az indulatok összetevőinek, az érzeteknek, még a legegy
szerűbbeknek is, tudvalevőleg három elemi határozmányuk külömböz-
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tethető meg: az érzet erőssége (intenzitása), minősége ós képzettartalma). 
Ehhez mérten a kifejező-mozgások is három irányúak, a mi azonban úgy 
értendő, hogy ez irányok általában nem választhatók külön egymástól, 
hanem mindenik kifejezésmozdulat egyszerre mindenik irányban részes 
lehet, sőt rendesen az is, csak az egyik irány a többi fölött többé-kevésbbé 
túlnyomó. (I. 85—86. 1.) 

Könyvének alapvető részében W. előbb az indulatoknak erősség-
jelző, majd minőségjelző, végül a képzetjelzö nyilvánulásairól szól. Az 
elsőket az egész, úgy a belső, mint a külső testizomzat szolgálja, bár 
kivált az utóbbjnak nem mindenik területe egyenlő mértékben, mint
hogy a külsők közül főleg a mimikai és a pantomimikai mozgások járul
nak az erősség- vagy fokjelzők közé. A minőségjelzők kizárólag a mimi-
kaiak, tehát az embernél e részben kiválóan alkalmas fejlettségű arcz-
izomzat mozgásai közül kerülnek ki; holott a képzetnyilvánítók főképpen 
a pantomimikus mozgások körében keresendők, a melyek eszközeinek 
sorából legjobban a kezek és karok emelkednek ki, jóllehet az egész test 
többé-kevésbbé részes bennük. Természetes azonban, hogy a kifejezés
mozgások egyes nemeinek ezen, az osztályozás szempontjából eszközölt 
mesterséges különválasztása a valóságban, a konkrét jelenségek meg
figyelhető területén nmcsen meg. E jelenségek ugyanis annyira egymásba 
folyók és elegyesek, hogy a mint minden egyes indulat maga is fokilag, 
minőségileg és képzettartalmával is külömböző a többitől, a szerint a 
maga velejáró kifejező-mozgásaiban is mind a három meghatározó irány
ban nyilvánul. Csakhogy mégis az indulat erősségi, minőségi vagy képzet
tartalmi részének előtérbe lépése szerint hol az egyik, hol a másik, hol 
a harmadik irányban eró'sebb módon. A képzetjelző pantomimikai moz
gások is indulatfolyamatoknak az alkatrészei tehát, csakhogy olyan 
indulatokéi, a melyeknek a kópzeti része túlsúlyban van az érzeti fölött; 
sőt az utóbbi már annyira háttérbe szorulhat, hogy alig vagy egyáltalá
ban nem is vehető már észre. 

A pantomimikai kifejező-mozgásokat W. legelőbb is mutatókra, és 
utánzókra, osztja fel. Az utóbbiak megint ábrázolok, egyiittjelzők és jel
képesek lehetnek. Az ábrázolók ismét kétfélék : rajzolók és plasztikusak. 
Az együttjelzők példája, ha a kecskét az egész állat körvonalainak a 
levegőbe rajzolása helyett, a mi ily esetben alig lenne elég kifejező, 
csupán egyik jellemző sajátságának, a szakállának ábrázolásával jelzem. 
Ez tehát a pantomimikus beszédnek mintegy a synekdochéval egyórtókű 
kifejezésmódja, míg a symbolikus a maga többé-kevésbbé közeli vagy 
távoli vonatkozásaival és részben már elvontabb természetű jelképeivel 
a metonymia szóképének felel meg. Példája, ha az edényformára össze
tett két homorú marokkal nem csupán a merítő edényt, hanem annak a 
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tartalmát, a folyadékot jelzem. DELBRÜCK ezzel a fölosztással szemben 
(idézett munkája 6G. lapján) részben másfélét javasol, a mennyiben a 
mutatókat megtartva, az utánzók körét az együttjelzőkére is kiterjeszti, 
a symbolikusok helyébe pedig az ú. n. manifesztálókat teszi. S a mi az 
együttjelzőket (mitbezeichnendj illeti, csakugyan nem is látszik szük
ségesnek, hogy az ábrázolóktól különválaszszuk őket, mivel lényegben 
nem is külömböznek tőlük, hanem csupán amazok esetről-esetre legjobban 
kidomborodó és így ad hoc legjellemzőbb részeire szorítkozó rövidítései
nek, compendiumamak tekinthetők. 

A nyelv elemeit alkotó hangképek keletkezése is a pantomimikus 
kifejező-mozgásokból magyarázható meg. W. szerint az őseredeti nyelv, 
itt már a hangzó nyelvet értvén rajta, nem is a hangon, mint kifejező 
eszközön kezdődik, hanem azon a mutató vagy ábrázoló pantomimikus 
mozdulaton, a melyet a hangszervekre való hatása következtében egy 
eleinte önkéntelen hang, illetőleg hangcsoport kisér. Csak később válik 
éppen ez a hangzó része az egész pantomimikus kifejező-mozdulatnak az 
egészet jelzővé ós a többi részek közül annyira kiemelkedővé, hogy azok 
mindinkább háttérbe szorulnak, sőt esetenkint már teljesen nélkülöz-
hetőkké is válnak. A gyermek fejlődő és a természetes ember még több 
mimikával és taglejtéssel kísért beszédének a megfigyelése e föltevést 
igazolni látszik, és így elfogadhatjuk annak a következményét is, a mely 
szerint a hangzó beszéd eredetében a mimikái és a pantomimikai be
széden és azzal együtt fejlődött, és csak az embernek magához hasonlók
kal való huzamosabb együttélése folytán vált tőle lassankint mind ön
állóbbá. Ebből azonban az is következik, hogy az ú. n. onomatopoietikus 
elmélettel szemben W.-nak aligha igaza nincs, mikor azt vitatja, hogy a 
hangzás és a hozzá kötött jelentés között szoros és önmagában minden 
kétséget kizárólag adott kapcsolat nem volt, hanem a mi ilyen vonat
kozás esetenkint mégis elodázhatatlanul kimutatható, tehát az igazi 
hangutánzó szókban is, az sem nevezhető egyéb mint indirekt, közvetett 
kapcsolatnak a kettő között. A külső vagy belső hatásra támadt lelki 
folyamat első legközelebbi nyilvánulása ugyanis a kifejező-mozgás, nem 
pedig a hang, a mely utóbbi mindig csak az előbbinek közbenső kapcsa 
révén kerül a lelki indulattal vonatkozásba. Jelentősséget a kifejező
mozdulatot kisérő hang rendesen csak a vele járó többi gesztus segít
ségével, mintegy ezeknek a magyarázó assistentiájából nyerte, úgy hogy 
utóbb a társaséleti megszokás következtében e pótló jegyek nélkül is 
annak a kifejezőjeként szerepelhetett, a mivel eredetileg csak közvetett 
kapcsolatban állott. 

Nem is a puszta véletlenség szüli a nyelv hangjait, mint egy 
másik elmélettel szemben W. kifejti (II. 608. 1.), hanem inkább úgy 
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áll a dolog, hogy a nyelv hangjai az őket kisérő mimikai és panto-
mimikai mozgások által eredetileg teljesen meg vannak ahhoz való 
vonatkozásukban határozva, a mit jelenteni hivatvák : a mimikai moz
gások által, melyeknek a hangébresztő mozdulatok is csak sajátszerű 
fajai, közvetetlenül, — a pantomimikaiak által pedig közvetve. Nem is 
mondhatók a nyelv hangjai eredetükben puszta re/íec-mozgások ered
ményeinek, hanem ösztön- vagy egyoldalúlag determinált akaratszerű 
mozdulatok által előidézetfceknek kell őket tekintenünk mindannak alap
ján, a mit W. psychologiai elméletének fönt röviden már jelzett fejeze
tében a reflex- vagy automatikus mozgások keletkezéséről tanít. A meny
nyiben pedig a nyelv kezdetei óta nem csupán physikai, hanem min
denekelőtt psychikai indítékokból ered, egész fejlődésében oly folyamatok 
lánczolatává lesz, a melyekben az ember szellemi fejlődése, kivált kép
zeteinek ós fogalmainak kibontakozása a leghívebben tükröződik. ((Mind
abban, a mi a nyelv lényegét teszi, a szóképzésben, mondatfüzósben és 
jelentésváltozásban, a nyelv ilyenformán nemcsak az általános öntudati 
folyamatok külső kifejezője, hanem egyúttal azoknak szükségszerű al
kotórésze is.» A nyelv életét ós psychophysikai föltételeit bonczolgató 
fejtegetéseit azzal összegezi munkája végén a szerző, hogy a n y e l v az 
e m b e r i ö n t u d a t f u n c t i ó j a , a m e l y b e n ez ö n t u d a t a l a p t ö r 
v é n y e i f e j e z ő d n e k ki . (II. 609.) 

A példák, melyekkel ez utóbb idézett sorokban említett nevezetes 
nyelvélettani fejezeteknek, a, szóképzésnek, a mondat fűzésnek és & jelentés
változásnak részletes tárgyalását W. megvilágítja, a legszélesebb nyelv
területről vannak véve ; ós éppen ebben a körülményben, valamint abban, 
hogy a szerző maga nem nyelvész, rejlenek, illetőleg ebből származnak 
e tárgyalás némely fogyatékosságai; különösen a példák némelyikének 
nem elég szerencsés megválasztása; sőt ott, a hol a szerző a rendelkezé
sére állott nyelvi adatokat, mint pl. az «ural-altáji» nyelvekre vonatkozó 
kitérésekben (I. 325, 330, 331, 333 ; II, 11, 69, 91, G275), a saját tudásával 
nem ellenőrizhette, részben hibás és teljesen hasznavehetetlen alakok 
idézése. (így pl. magy.hyelo e. h. nyelv, finn oeta a. m. a tya . ) Az ilyenek 
kelthették föl DELBÜCK bizalmatlanságát minden oly példa és adat iránt, 
a melyet W. az indogermánság szűkebb területén túl eső tájakról szedett. 
S ezekkel szemben magam is azt tartom, hogy az ily nagyon is tág terü
leten való mozgás, a míg egyrészt általános nyelvtudományi vizsgálódá
soknál sem kerülhető ki, nyelvpsychologiai elemzésnél pedig egyenesen 
követelménye a következtetések egyetemes érvényűsógének : addig más
részt mindig abba a veszedelembe sodorja a kutatót, hogy teljesen ki 
van szolgáltatva a forrásai kisebb-nagyobb megbízhatóságának. Ezekről 
tehát nagyon könnyen föltehető, hogy nyelvtudósok körében nemcsak a 
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példák, hanem azok némely magyarázata miatt is sok fejcsóválással fog
nak találkozni. Mindazonáltal a műnek annyi az értékes és a nyelvtudo
mányra nézve is termékenyítő gondolata, hogy e bizalmatlanság érzetét 
nem szükséges annak oly fejezeteire is kiterjesztenünk, a hol a szerző 
már kétségtelenül otthonosabb: a nyelv életének psychophysikai vizs
gálatára. Itt, a hol tapasztalati és kísérleti módszerének a szilárd talaján 

mészete szerint nem jutunk is vezetése mellett sokkal mélyebbre annál 
a rétegnél, a mit az emberi szellem történetének, illetőleg inkább már a 
paleontológiájának a búvárai WUNDT előtt is földerítettek : annyit min
denesetre el kell az ő rendszeréről és annak a nyelvet illető alaptételéről 
ismernünk, hogy az egészében és a belőle vonható következtetésekben is 
igen jól megegyeztethető a nyelvtudomány mai állásával és biztosaknak 
tekinthető eredményeivel. KATONA LAJOS. 

Finn-ugor nyelvészeti és et imológiai folyóirat. 

íinnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach-
nnd Volkskunde nebst Anzeiger. Unter Mitwirkung von Fachgenossen 
herausgegeben von E. N. SETALA und KAARLE KROHN. Helsingfors, 
Leipzig (Ottó Harrassowitz) 1901. Heft 1. u. 2.*) 

Eöviden már adtunk hírt e nagyfontosságú folyóirat megindulá
sáról; most a tervezetét s az eddig megjelent két füzet tartalmát is
mertetjük. 

A jól átgondolt és gondosan kidolgozott tervezet szerint e folyó
irat nemcsak a finn-ugor nyelvekkel szándékozik foglalkozni, hanem a 
finn-ugor népek őstörténetének, régi műveltségének, vallásának, mytho-
logiájának, népköltészetének, szokásainak és erkölcseinek, néprajzának, 
hajdani lakóhelyeinek és vándorlásainak, anthropologiájának stb. vizs
gálatával is. Más ú. 11. ural-altáji nyelvekkel és népekkel foglalkozó köz
lemények csak akkor találnak benne helyet, ha a finn-ugorságra tekin
tettel vannak. 

A szerkesztők kijelentik, hogy nem akarnak egyvalamely iskolának 
vagy iránynak szolgálni, hanem szívesen fölvesznek minden olyan köz
leményt, a mely komoly módszeres alapelvekről és a tárgy tudományos 
megértésére való komoly, elfogulatlan törekvésről tanúskodik. 

*) A folyóirat egyelőre időhöz nem kötött füzetekben jelenik meg, 
és bárom füzet (az Anzeigerrel együtt 20 -24 ív) tesz egy kötetet, a 
melynek az ára 10 finn márka = 10 frank = 8 német márka. 
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A folyóirat nyelve legfőképpen a német lesz, de ezenkívül mind
azon nyelveken lehet bele írni, a melyek az orientalisták kongresszusain 
el vannak fogadva, t. i. francziául, angolul, olaszul és latinul. 

Az Anzeiger önálló munkákról szóló bírálatokat, könyvészetet, a 
szakbeli tudományos mozgalmakról, egyetemi előadásokról, fölolvasások
ról, tanulmányutakról szóló híradásokat, személyi híreket stb. fog tar
talmazni. 

Ez a folyóirat terve főbb vonásaiban. 
Az első füzetbeli közlemények egyet kivéve mind finnektől és 

magyaroktól valók és mind német nyelven vannak írva. SBTÁLÁ Enimek 
CASTRÉNről, az ural-altaji nyelvek és népek lánglelkű és zseniális búvár
lójáról szóló megemlékezése foglalja el az első helyet. Ezen emlék
sorokra az adott alkalmat, hogy éppen félszázaddal ezelőtt alapították 
meg a helsingforsi egyetemen a finn nyelv tanári székét, s azt legelőször 
CASTKÉN foglalta el.*) 

Azután a folyóiratnak imént vázolt tervezetét terjesztik elő a szer
kesztők. Erre SETlLinek a finn-ugor nyelvek hangírásáról szóló terjedel
mes czikke következik, a melyben az eddigi hangjelöléseket ismerteti s 
azután javaslatot tesz az ezután alkalmazandó hangírásra. Kivánatos 
is volna, hogy immár rendszeresség ós egységesség lépne az eddigi rend
szertelen összevisszaság helyébe. A javaslatról nem akarunk részlete
sebben szólni, mert alkalmunk lesz róla később szakavatott ember tollá
ból származó részletes ismertetést közölni; csupán annyit említünk meg, 
hogy a javasolt hangírás nem túlságosan aprólékos, hanem — a mennyire 
lehetséges — elég egyszerű, czélszerű, rendszeres, következetes**) és — ez 
nagyon fontos — a megállapított elvek szerint tovább fejleszthető. 

KEOHN KAARLE a finn ráolvasó versek keletkezése helyéről ós korá
ról értekezik. — SZINNYEI JÓZSEF a magyar -n szemólyrag eredetéről 
szóló dolgozatában kimutatja, hogy ez a személyrag, a mely a 3. személy 
névmásának *jgfl alakjából fejlődött, eredetileg csak a fölszólító mód
ban volt meg s onnan terjedt át némely más igealakokra ; a vagyon ige 
pedig eredetileg nomen deverbale. — WIKLUND K. B. az őslapp hang
súlytalan szótagbeli a és ü történetével foglalkozik. — WICHMANN YRJÖ 

*) Az első füzetet a félszázados emlékünnep napján (márcz. 14.) 
akarták kiadni, de különféle akadályok miatt csak később jelenhetett meg. 

**) Csak annyiban vét a következetesség ellen, hogy ezen elve elle
nére : «fürjeden l a u t in einer gegebenen sprachgemeinschaft e i n be-
stimmter, und n u r d i e s e r eine buchstabe» (34. ].) némely esetben 
*«der bequemlichkeit halber») kétféle jelölést enged meg, pl. " — g., 
H — ö, ó = q, é = fi (40. 1.). 
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néhány permi szó eredetét kutatja ; ezek : 1. votj. urves, urbet's, a melyet 
a finn árpa és a m. orvos szóval hoztak kapcsolatba, de W. szerint a 
votj. szó jelentései ezt az egyeztetést nem támogatják ; 2. Kazán váro
sának votj. Kuzon neve, a melyről kimutatja, hogy a votjákok a csuvasok-
tól vették ; 3. zürj. nebög, nebög «könyv», a mely régi iráni átvételnek 
bizonyul (v. ö. phlv. nipek «írás»). — MIKKOLA J. JÓZSEF egyik czikkében 
a szláv kbnjiga «könyv» szónak a magyar könyv és a md. konov «papi
ros)) szóhoz való viszonyáról értekezik és arra az eredményre jut, hogy 
a magyar és a md. szót nem lehet a szlávságból átvettnek tartani, hanem 
mind a három egyazon közös forrásból való átvétel, de hogy mely nyelv 
ez a közös forrás, azt még nem sikerült kinyomoznia. Másik czikkében 
a finn ativo (<.*ativa) szónak eredeti jelentését («die in ein andei-es 
haus verheiratete junge frau in ihrem verháltnis zum elternhaus))) és 
szláv eredetét (vö. szb. odíva<LŐ8-8z\. *odiva) mutatja ki. — EKMANE. A. 
néhány finn ós észt kötőszónak (f. eli, ó. enge, f. enta, é. ent) skandináv 
eredetét mutatja ki. — SIMONYI ZSIGMOND a magyar nyelvnek néhány 
mongol jövevényszaváról (ildomos, érdéin, ige, erkölcs) szól. — Végül 
DONNER OTTÓ az ú. n. ural-altáji nyelvek rokonságáról szóló irodalmat 
ismerteti. 

A második füzetet ( — A n z e i g e r der Finnisch-ugrischen For-
scliungen, Heft 1—2) néhány könyvismertetés nyitja meg. SIEELIUS U. T. 
hosszasabban bírálja JANKÓ jÁNOsnak A magyar halászat eredete czímű 
munkáját; elismeri, hogy a szerző nagy mennyiségű eddig ismeretlen 
anyagot gyűjtött össze, s némely esetekben sikerülten magyarázza a 
magyar népies halászat fejlődését; de e mellett kimutatja, hogy a mun
kának tetemes fogyatkozásai is vannak, pl. hogy a szerző kelleténél job
ban bízott orosz forrásaiban, hogy nem dolgozott mindig kellő kritiká
val, hogy túlságos a képzelőereje, hogy rajzaiban egész sereg hiba van 
stb. — KROHN K. FEANSSILA K. A.-nak a nagy tölgyről szóló Kalevala -
béli éneket és rokonait tárgyaló népköltészeti tanulmányát ismerteti, 
WICHMANN pedig SETÁLÁnek «SMIRNOW'S untersuchungen über die ost-
finnen» czímű véleményes jelentésót, a melyet a szentpétervári Akadémia 
fölkérésére írt, s a mely a bírálaton kívül sok pozitív dolgot is tartalmaz. 

Igen érdekes SETÁLÁnek «Die finnisch-ugrischen studien als uni-
versitátsfach» czímű történelmi visszapillantása, a melyhez többen szol
gáltattak adatokat.*) 

*) A magyar nyelvről hazánkon kívül a következő egyetemeken 
tar tanak vagy tartottak előadásokat: H e l s i n g f o r s b a n ALMBERG (JA-
LAVA) ANTAL rk. lector (1881 óta majdnem minden félévben) ; D o r p a t -
ban HERMANN ÁGOST dr. lector (1891, 1894); B é c s b e n MÁRTON J Ó Z S E F 
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A füzet legnagyobb részét a 100 lapnál többre terjedő könyvészet 
foglalja el, a mely az 1900-ban megjelent finn-ugor nyelvészeti és e t imo
lógiai dolgozatok czímét és a czikkek t a r t a lmának rövidebb-hosszabb 
kivonatát tar ta lmazza. A ki e pára t lan gondossággal szerkesztet t ós jól 
berendezet t könyvészetet végiglapozza, bizonyára meg lesz lepve, hogy 
milyen gazdag csak egyetlen évnek a szakirodalma is. A könyvészetet 
többek közreműködésével SETÁLÁ ál l í tot ta össze ; a magyar részhez sok 
ada to t GTOMBOCZ ZOLTÁN dr. szolgál ta tot t . 

E z u t á n kisebb közlemények következnek : t udományos tá rsula tok 
•ós intézetek munkásságáról , szakirodalmi újabb termékekről , t anu lmány
utakról . Továbbá SETÁLÁ javaslata a finn-ugor népek és nyelvek nevei
nek megállapí tása i ránt . Az egész nyelvcsalád számára m i n t legáltaláno
sabban elterjedtet a f i n n i s c h - u g r i s c h » nevet ajánlja; az egész f i n n -
s é g számára ezeket : «die o s t s e e f i n n e m , «die o s t s e e f i n n i s c h e n 
s p r a c h e n * vagy rövidség o k á é r t : «die f i n n i s c h e n s p r a c h e n » 
(ellenben « f i n n i s c h » = s u o m i ) ; a magyar nép és nyelv n é m e t nevéül 
SLMONYI ÓS SZINNYEI javaslatára a folyóirat n e m a «magyarén, magya-
r isch», h a n e m az « u n g a r e n , u n g a r i s c h » elnevezést használja, ámbár 
SETÁLÁ szer int előnyös volna földrajzi és polit ikai é r te lemben az utóbbi t , 
e thnographia i ér te lemben pedig az előbbit használni . 

A füzetet SETÁLÁnek HALÁSZ IGNÁOZI-ÓI í r t nekrológja és n é h á n y 
személyi hír rekeszti be. 

Megelégedéssel t e t t ük le a két első füzetet, a mely biztosí tékot 
nyúj t arra, hogy e k i tűnően szerkesztet t és díszesen kiál l í tot t folyóirat, 
h a kellő anyagi t ámoga tásban is részesül, ha tha tós előmozdítója lesz a 
finn-ugor t anu lmányok föllendülésének. Q. 

tanító (a múlt század első felében), BEMÉLE JÁNOS dr. tanító (1841—1873), 
HAAS IGNÁCZ dr. lecior (1889—1896), TOMECSEK GYÖRGY tanító (1899 ó ta ) ; 
BOLLER ANTAL r. tanár (1854—5: «Über vergleichende grammatik der 
finnischen sprachen mit besonderer rücksicht auf das magyarisches ; 
1855—6 : «Formenlehre des magyarischen in ihrem organischen zusammen-
hange mit den finnischen sprachen»); P r á g á b a n BIEDL SZENDE tanító, 
később lector (1855—1861); a cseh egyetemen BRÁBEK FRANTISEK lector 
(1883 óta) ; U p s a l á b a n WIKLUND KÁROLY BERNÁT magántanár 1900—• 
1901): L i p c s é b e n WEIGAND GUSZTÁV rk. tanár 1896 és 1897), SÖRENSEN 
ASMUS rk. tanár (1899 és 1900); K o p e n h á g á b a n THOMSEN VILMOS 
r. tanár (1873—1875). 



fcisebl) közlések. 
Adalékok a vogul nyelv török elemeihez. 

1. vogAL. a/seri/ pók | oauk-Hrek id. AHLQV. 35. || < tar, 
térik- (Maik) die phalange (eine giftige spinneart (EADL. W. T. 905.). 

2. vogE. a'ir örvény j P. a'ir j K. our j E. a'ir-ne cyprinus 
idus NyK. 25 : 260. || osztjÉ. avir-ne cyprinus idus AHLQV. 66. | D. 
egherne, égerney jászkeszeg (NyK. 26 : 16.) || cser. agur mély víz || 
? magy. ér-vény NyK. 25 : 260. || < csuv. avir OMVTL (ZOL. 1.). 

3. vogAT. arkháy kóbor lélek || < kirg. árnak < ar. —LA 
die seele der verstorbenen, gespenst (EADL. I : 282.) (MŰNK.). ^ 

4. vogE. atita/yti nekivágja magát || < kaz. tat. at- vetni, 
hajítani, dobni (BÁL. 6.). 

5. vogT. esanté bízik |j < sag. izin- auf etwas hoffen, sich auf 
jemand verlassen, vertrauen (EADL. I. 1541.) | cag. .vUjLio (imn-
mak) glauben, zutrauen habén; 1550. | kaz. tat. isan- id. 1400. 

6. vogE. yayijali kiáltást dörög || < kaz. tat. kauya lárma | 
sor. kyg(ö)- lárm, ton ] bar. kiiklá- widerhallen, tönen (EADL. W. 
II. 1426.) | csuv. yavga TpeBOra ZOL. 90. | pers. oszm. Lc.«x gavga, 
kavka tumult, streit, zank, lárm (ZBNK.). 

7. vogT. khajar hamis | P. khajérli hamiskodik | AL. khajér-
mati ravaszkodik | K. kJiq.jer ravasz j KL. kliqjérél hamisan | P. 
khqjérli hamiskodik || < csuv. /ajar 3JIOM cepflHTHii (ZOL. 71.). 

8. vogAL. khairén drága || < tel. sag. koib. kairan lieb, vor-
trefflich, gütig (EADL. II : 22.). 

9. vogT. khalé váj | E. yili ás; yiléláli váj; /Uyati ás ; yil-
yatili turkál | K. (iqlé)-kelekhti aláássa magát; jqlé-kheleklitoqli 
befúródik || < cag. dLoü .̂l̂  (kaula-) herumstöbern, ausgraben, 
herumwühlen J kirg. kciiilö- untergraben (EADL. II. 1057.) | oszm. 
cJLo^.lá' (keölemek) fouiller, creuser (ZENK. II. 734.). 

10. vogE. nqij/-^asárti felborzai [| < kaz. tat. káéi- vakarni 
(BÁL. 41.) || oszm. ( i^xij l i ' (kasi-mdk) gratter, étriller (ZENK. 
II. 681.). 

11. vogE. yaureéli köszörül | ? T. (il)-korepti kiélesít || kirg. 
kaz. kaira- knirschen | kaz. tat. tel. sor. kaira schleifen, scharf 
machenK wetzen (EADL. II. 21.) j . í t a l s (kairak) pierre á aiguiser 
(ZENK. IL 687.). r ' 
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12. vogK. kltqinti megvesszőz |j < kaz. tat. kijna- verni; 
kijin verés (BÁL.). 

13. vogKL. khamél sírgödör j P. id. j T. khdmét sír || < kaz. 
tat. küm- temetni (BÁL. 69,) || ószm. é^joyS (gömmek) enterrer, en-
sevelir, enfonir | * ^ (giíme, göme) enterrement; fosse (ZBNK. II. 
778.) [MUSz. 110. szerint a vogul alakokkal összefügg osztj. yom 
ausgehöhlter baumstamm j finn komo cavus, concavus j magy. 
homorú id.]. 

14. vogE. yasléy horognyíl || < viüyS" (kizlik, kéziek) SJy^S 
(gizlik) petit couteau, canif (BEAH. the curved edge of a sabre), 
(ZENK. II. 748.); a perzsából. 

15. vogP. T. kliati szakít | AL. khati id. pü-yatti szétszakít 
AL. kliatléuti tépáz || < csuv. kat- OTKOJIOTL, katkala- MCJIKO Kpo-
niHTb (ZOL. 33.). 

16. vogT. (keit-Jjagléy kendő || < kaz. tat. jaulik mindenféle 
kendő (BÁL. 73.). 

17. vogE. karkám ügyes | KL. (oqléfj)-kárkem ölbeli magzat
kám, (süéiy)-k(irkem csecsemő magzatkám || < kaz. tat. kilrkám 
szép (BÁL. 70.) || csag. ^m^S (körük) die schönheit (BADL. II. 
1253.) körka/m schön, reizend | bar. kir. körköm id. (BADL. II. 
1260.). 

18. vogE. kárwilti vigyáz, őrködik || < kaz. tat. kara- néz ; 
karcmllla- őriz (BÁL.). 

19. vogE. kásti idéz || < kaz. tat) hisát- meghagyni, ráparan
csolni (BÁL. 56.). 

20. vogT. (ü)-khuraté leborotvál [ E. yot-yüréti lenyír | P. 
khwuréti id. || < kaz. tat. kir- letörni, levakarni, beretválni, eszter
gályozni | kirik- megnyírni (BÁL. 55.) || oszm. i^ö^ys (kirkmak) 
tondre, retrancher [ Í^JVAJ (kirmak) rompre, briser, casser (ZENK.). 

21. vogE. kitti hajlít || < kaz. tat. Mjéa- hajol (BÁL. 51.). 
22. vogP. kötjeráli görbed || < kaz. tat. kakeraj- id. (BÁL. 

49.) | Hptr ferde (ibid. 51.). 
23. vogK. körsénli búsul || ? < kaz. tat. kajyír- szomorkodni 

(BÁL. 40.). 
24. vogAL. lay-kiilterti kerít || < kaz. tat. kirtalá- bekeríteni 

(BÁL. 58.). 
25. vogK. kuorey könyv || < arab. tat. köran korán (MŰNK.). 
26. vogT. majram festtag || < volg. tat. hajrám id. | ar. 

perzsa J u u (bairám) féte, jour de féte (ZENK. I. 233.) (MŰNK.). 
27. vogE. K. moZ jószág, árú; moléy yum vagyonos ember jj 

< kaz. tat. mai kincs, vagyon, jószág || < ar. JLo (mái) propriété, 
possessions, bien, fortune, argent (ZENK. II. 801.). 

28. vogK. möser friedhof [| < kirg. magár, grab, friedhof || < 
ar. mezár id. (MŰNK.) 
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2iK vogT. úamértk tojás || < kojb. numertka, numerka id. || 
oszm. jdLuWaj (jumurtga) o3uf (ZENK. II. 977.) | oszm. ade^eu ö'w-
murta); xóy++> (jumurda) csúf (ZENK. II. 976, 969.) || kirg. jfumurtka 
id. j alt. jimirtka id. || csuv. shiiarda m\\\o (ZOL. 67.) J jak. 
simit id. 

30. vogE. pdntmi simává lesz; pántV tóti laposra hord | P. 
pat lapos ] T. pat id. || < jaj (pat) flach (ZENKEK I : 200.). 

31. vogKL. péksa mókus || < csuv. vaksa id. (NyK. 21 : 43.). 
32. vog. peselam, pecilam castriren AHLQV. 41. || < kaz. tat. 

peé~ herélni (BÁL. 148.). 
33. vogT. per rügy || < kaz. tat. bó'rö rügv, faszem, bimbó 

(BÁL. 164.). 
„ 34. vogKL. pat vadrécze | K. P. pq,t id. || ? < pers. ^>J (hat) 

ar. ia-? canard; ente (ZENK. I. 175, II. 200c.) || ? szamO. pof}ogo \ 
N. pőtayo | K.pötono | Tsh. puőtayo (CASTK. 15.). 

35. vogE. (sim)-por szív || < kaz. tat. bawér, baur máj 
(MUNK.). 

36. vogE. poryej: tüjt-p.-sa%l hófergeteges felhő j park, 
poarka schneesturm. schneegestöber(A.) || osztjD. purké füstpurké-
wat fergeteges szél (NyK. 26 : 54.) || < kaz. tat. börköí sűrű fehér 
füst (BÁL. 164.) |! ? finn purku (g. purunj stark nederbörd, yrváder 
(LÖNNB. 281.). > 

37. vogP. ('sal't-)parma abroncsféle körfonat (Ethn. IV. 
306.) || < kazvtat. borma facsarék. görbeség (BÁL. 163.). 

38. vogE. pqsli elkopik || < csuv. pus- HcnapTHTt, nonpeÖHTi. 
(ZOL. 58.) || kaz. tat. bozil-, hozol- eltörni, elszakadni, megromlani 
(BÁL. 162.). 

39. vogK. posem sarok, vég, kormány |j ? < kaz. tat/poémah 
winkel, ende (BÁL.). 

40. vogE. posséti nyom | AL. pösti legyőz j ? E. pesi elhajt 
T. pq,sé id. | AL. posénti id. || < kaz. tat. has- nyomni, lépni, ta
podni, megtámadni elárasztani || csuv. pos- CTyiiaTL, ^aBHTB, 
noiinpaTb, raecTL (ZOL. 51.). 

41. vogE. püyén fatuskó || < kaz. tat. bükdn tuskó, tőke 
(BÁL. 167.). 

42. vogE. püri ételáldozat; pürli áldoz ; pürlayti vendéges
kedik ; purliti megvendégel |j < teleng. tat. púra áldozati állat 
(MŰNK.). 

43. vogE. sal'fi \ K. sáfyi \ AL. sáU'i köp | E. saUmi, saUmi \\ 
csuv. sülégd- köp (NyK. 21 : 7.) < kaz. tat. seláydj nyál, nyálas 
(BÁL. 135.). 

44. vogE. éaryi, sörri sivítgat || ? < kel. tör. »ls>. (f}ar) cri, 
appel (ZENK. I. 339.). 

45. vogAL. sarnia bőr || < kaz. tat. során csávába való bőr 
(BÁL. 140.). 
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46. vogÉ. sarti | K. sárti | T. sarlaté dörgöl, mázol || < kaz. 
tat. sört- kenni, dörgölni, zsúrolni (BÁL. 141.). 

47. vogÉ. sdti bűvöl | T. sati | K. sq,tyi id.; satil, sátmil igé
zet, igéző ige || < perzsa .<3Ls* (;,adti), «óLs» (gám) söreiére (ZENK. 
I. 339.) (1. a török alakokat Kel. Szemle I. 157.). 

48. vogAL. séli tud, ért | T. süi id., bír [| < kaz. tat. sál erő, 
tehetség. 

49. vogT. seráy gyér, ritka || < kaz. tat. sejrak gyér, gyéren 
(BÁL. 135.) || kel. tör. ^)>J^U (sejrek) peu épais, peu serré, rare, 
claire, rarement, peu fréquent (ZENK. II. 531.). 

50. vogB. sordm avas j KL. sarem id. || < kaz. tat. cer- rot
hadni (BÁL.). 

51. vogT. cgrkhomlé csepeg | É. surri csorog | AL. surri id. j| 
< kaz. tat. sark- elfolyni, elszivárogni. 

52. vogK. söki szid || < kaz. tat. sük- szidni (BÁL. 143.). 
53. vogK. mr/% csihol || < kaz. tat. cak- tüzet üt (BÁL.). 
54. vogT. (il)-süréntéyti megbotlik |j < kaz. tat. sürten- meg-

botlani (BÁL. 144.). 
55. vogÉ. tayii-m barátom || osztjD. Iqyés j É. loyos, luyés 

freund || mordM. tuga-n jüngerer brúder, tuga, duga freund, kame
rád j mdE. duga (anredeform dugajj jüngerer brúder; zártliche 
anrede an einen jüngeren mann || < kaz. tat. tíuyan testvér, rokon 
(<. tiu- születni) || cag. togan brúder (V.) || csuv. tuvan po^CTeH-
HHKT, (Z.) || (jlcv> (togan) ne en mérne temps; des mémes parents; 
jumeau (ZENK. 323.). 

56. vogÉ. laydfi akad, eléakad; tayati fölakaszt j tayép aka
dály || <kaz . tat.tak- felfűzni, aggatni; tayan akasztófa (BÁL. 104.). 

57. vogÉ. táji illik I tajpi, tajperj illő, alkalmas || < kaz. tat. 
tej- érinteni; tejes- illik (BÁL. 111.). 

58. vogÉ. tarV fenyő | K. tdri j T. taru fenyőcsemete || ? csuv. 
tir&k ocKOpb, Tonajii. || alt. terek \\ jak. tit, tiray nyárfa, fehér nyárfa 
(ZOL. 82.). 

59. vogAL. telti fizet | P. téláti id. | K. teltayti id. | T. tuldti 
id. | tutét olcsón P. || < kaz. tat. tülá- fizetni (BÁL. 127.) || kel. t. 
^Loü ĵj' (tiilemek) changer, échanger, compenser, rétribuer, nayer, 
changer les plumes (ZENK. I. 326.). 

60. vogKL. toyéri gyűr, nyomkod || ? < csuv. tavr-, tavit-
BoponaTL, oöpaTHTb (ZOL. 78.). 

61. vogKL. tiirey egyenesen || < kaz. tat. turuk, túriak egye
nesen, rögtön (BÁL. 126.). 

62. vogT. urti rész | É. ürtsi oszt, urtép osztályrész || < tob. 
tat. úrias- theilnehmer sein | kaz. tat. tob. urta-la in die hálfte 
theilen, in die mitte stelln, urta die mitte (RADL. 1671. L). 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. 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 ernlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (lia ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- ós folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-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 aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czólja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörtónelmi mozzanatokat- a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai 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 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

Athenaeum. 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 Szilády 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 Kó'nig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémiá
u l , 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 Értesítő 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 
megbizásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású 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. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMJUA. 
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