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A f£9 s , z , s és z hangok története a moldvai 
csángó nyelvben. 

Mielőtt hozzáfogunk tulajdonképpeni tárgyunkhoz, érdemes 
utána nézni, hogy mit szólnak az eddigi csángó-kutatók az em
lített magyar hangok csángó megfeleléseiről. Minthogy az utób
biak kiejtése lényegesen és feltűnően eltér az előbbiekétől, ter
mészetes dolog, hogy majdnem mindenki, a ki a moldvai csán
gókról valamit írt, ezt a nyelvi sajátságukat is említi, ha nem 
is mond egyebet, legalább azt, hogy «selypesen» vagy «sziszegve» 
beszélnek. így p. o. ZÖLD PETEK — az első, a ki tudtommal a 
moldvai csángók nyelvéről, a magyar köznyelvvel «összehason
lítva)), valamit szól1) — egy «Anonymus» álnevű ismeretlen író 
szerint, a ki a ZöLD-féle latin nyelvű kéziratról másoknál ter
jedelmesebben referál, ezt mondja a csángókról: «Sie reden sowohl 
Ungrisch, als Walachisch, die erste aber s e h r u n a n g e n e h m , 2 ) 
wiewohl rein, und nach ihrer altén Einfalt» (1. Ungarisches Ma-
gasin III, Pressburg 1783, 97. 1.). MOLNÁK JÁNOS Magyar könyv
házában a megfelelő rósz így hangzik: «az Oláh, és Magyar 
nyelvet egyenlő képpen értik, 's mind a' kettővel helyesen élnek: 
tsak az, hogy a' Magyart tisztán, de s e l y p e s s e n 3 ) ejtik»4) 

.. 

*) ZÖLD PÉTER a XVII I . század hatvanas éveiben «pápai jóváhagyás 
mellett öt évig apostolkodott)) Moldvában (1. GEGŐ, A' moldvai magyar 
telepekről, 75. 1.). 

2) Én r i tkí tot tam. 
3) Én ri tkí tot tam. 
4) Az eredeti latin kéziratban: «loquuntur Hungar icam m u l t u m 

blsesew. Ezt a kifejezést említvén, «Anonymus» a következő megjegyzést 
teszi (i. h. 97.1. , 7. jegyz.): «Die Sprache kann rein, aber etwas anderst, 
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(1, Magyar könyv-ház III, Posonyban 1783, 416. 1.). GEGŐ ELEK, 
«A' moldvai magyar telepekről*) (Budán 1838) ez. ismert könyvé
ben már sokkal bővebben beszél «a' moldvai magyar telepek' 
nyelvéről», 1. 76—80. 1. Többek közt azt mondja, hogy «a cs 
és s helyetti ez és sz czengő, sziszegő fogbetük; p. o. czak szósz = 
csak sós»; ezek a «czengő, sziszegő fogbetük» szerinte a csángók 
harmadik «eltávozó kellemetlen szokásai*, a mely «rongálja, ho
mályosítja, sőt érthetlenné is teszi nyelvöket». GEGŐ tehát az 
első, a ki kifejezetten azt mondja, hogy a magy. cs helyett a 
moldvai csángó nyelvben ez van; mint majd meg fogjuk látni, 
ez a felfogás a legutóbbi időkig uralkodott. 

Különös figyelemre méltó az, a mit a nagyérdemű csángó 
pap PETEÁS INCZE (írói álnevén: BOKONFŐLDI) a szóbanforgó 
hangokról ír. Miután megjegyzi, hogy «a' csángók s helyett 
mindenütt sz-t használnak*), a cs-ről a következőket mondja: 
«A cs pedig épen úgy hangzik náluk mint a németnél az fd), 
p. o. schendess csendes helyett, báschim bácsi helyett, schengö 
csengő helyett» (1. Tudománytár 1842, üj folyam 12 : 70.).*) 
Ezen érdekes nyilatkozathoz későbben még visszatérünk. 

JEENEY JÁNOS, az ismert utazó, csak futólagosan beszél a 
csángók nyelvéről (1. «Jerney János keleti utazása a' magyarok 
őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845.» Pesten MDCCCLI). 
A «csangók», azt mondja, «saját kimondásuk szerint czangók» 
(118. 1.). «A' legelső csángó, kit szokott kiejtésükkel beszélni)) 
hallott, többek közt ezt mondta: « D i c z é r t e s s z é k a' J é z u s z 
K r i s z t u s z » . «Ha nem látom ösz fejét», folytatja JEENEY a 
beszédét a tovább beszélő csángóról, «valóban olly csalódás lep 
meg, hogy a' beszélő: gyermek, vagy negédességből selypeskedik» 
(27—8. 1.). A köznyelvi cs-nek és s-nek megfelelő csángó han
gokról JEENEY tehát nem tud többet GEGŐnél, a kinek följebb 
említett könyvét ő jól ismerte. HUNFALVY PÁL, a nyelvjárási ta
nulmányok szükségességéről írván, megemlíti GEGŐÍ, jERNEYt és 

als die Ungarische beschaffen seyn. . . . Man wird doch das Wort b l a e s e 
nicht auf den Mangel der Zunge deuten wollen; denn sonst müssten allé 
Moldauische Ungern von lispelnder Art seyn». 

*) «Döbrentei Gábor kérdései 's Petrás Incze feleletei a' Moldovai 
magyarok felől», i. b . 1—34, 67—98. és 147—63. 1. 
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az ERDÉLVi-féle «Magyar népköltési gyűjtemény*) I. kötetében 
(Pesten 1846) (419—34.1.) felvett «csángó-dalokat» (415—437. sz.), 
és ezt mondja: «Ugy látszik tehát, hogy a' csángó beszéd leg
inkább a cs és s bötük cz-nek és sz-nek ejtése által válik ki, 
tájszólások lehető bősége mellett, mellyek kinyomozása legérde
kesebb tennivalója a' magyar nyelvészetnek*). Továbbá sajnálja 
azt. hogy sem GEGŐ, sem JERNEY «nem nyomozta ki a' csángó 
beszédnek sajátságait*) és a czikke végén ezt kérdi: «Hát a' 
csángó beszédnek hol és mikor akad értelmes nyomozója? Hogy 
el ne késsünk!)) (1. Magyar Nyelvészeti, 1856; 232—3.1.). Fel
tűnő, hogy PETRÁS INCZE érdekes és értékes ((feleletei a' Moldovai 
magyarok felől» (1. följebb), úgy látszik, elkerülték az éleslátású 
HUNFALVY figyelmét.*) IMETS FÜLÖP JÁKÓ, a ki 1868-ban VESZÉLY 
és KOVÁCS társaságában utazott«Moldva-Oláhhonban». azt mondja, 
hogy a csángó beszéd, «az ismert cz-ző és sziszegő czángó ala
kiságtól eltekintve, különösebb érdekkel nem is bir» (1. «Veszély, 
Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhhonban 1868.» Maros-Vásár
helyt 1870; 31. 1.). A «cz-zésről» és «sziszegésről» több helyt 
példákat is említ: «láthaszszák», «ész» ( = és) (Bogdánfalváról 
56. 1.); «nincz», «szincz», «czanódik» ( = csinálódik), «bizonyosz», 
«fülesz» (Forrófalvárói 57, 88. L). Megjegyzendő, hogy IMETS a 
csángó «cz-zést» és «sz-ezést» már «ismertnek» (GEGŐ ós JERNEY 
könyveiből!) mondja. Az utazótársa, KOVÁCS FERENCZ valamivel 
többet beszél nyelvjárásunkról és a többi közt ezt is írja: «Míg 
a Tatros és Tázló melleti székely települők nyelvtekintetében az 
erdélyi székelyek beszédmódjától miben sem különböznek, addig 
a csángó-magyarok sajátszerű dialectussal bírnak, mely abban 
áll, nogy sejpeskedő gyermek módjára ejtvén ki a szavakat, s 
helyett mindenütt sz-et, c s helyett c z-t használnak. Pl.: csen-

*) Az ÉRDÉLYi-féle gyűjteményben található csángó dalok — három 
kivétellel: 430., 431. és 437. sz. — PETRÁS INCZE fönnebb említett ((Fele
letei*-bői valók (1. Tudománytár 1842, Új folyam 12 : 150—63. 1.), habár 
a gyűjtemény szerzője arról semmit sem szól. Az említett három kivétel 
közül a 430. sz. az 1840-iki Koszorúból (32. 1.) van véve; hogy a 431. és 
437. számokat honnan vette ERDÉLYI, azt nem tudom. •— A szép «Moldvai 
magyar köznépdalt», mely PETRÁsnál az említett Tudománytár 96. lapján 
található, ERDÉLYI, úgy látszik, csak azért nem vette föl, mert , a többiek
től külön lévén, nem vette észre. 

11* 
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des helyett azt mondják: c z e n d e s z ; csók helyett: c z ó k; 
sebes helyett: s z e b e s z ; csángó helyett: c z á n g ó s i. t.» (40.1.) 

Az első, a ki a moldvai csángó nyelvet nyelvtudományi 
vizsgálat tárgyává tette, SZARVAS GÁBOR volt. 1873-ban járt a 
déli (bakói) csángóknál és az 1874-iki Nyelvőrben a nyelvükről 
egy rövid, de érdekes czikket közölt (1. Nyr. 3 : 1—6, 49—54.). 
Ezúttal a következő szavai (1—2. 1.) érdekelnek: 

«Az első, a melyet mindenki tud, a ki hallott valaha a 
csángó népről valamit, az, hogy a palatális cs, zs, s helyett a 
sibilans ez, z, sz járja náluk; pl. c s a k , k u c s m a , z s á k , z s i d ó , 
s e m m i , i s t e n helyett c z a k , k u e z m a , z á k , z i d ó , s z é m m i , 
i s z t e n. E sajátság azonban annyira nem általános s annyira 
ingadozó, hogy nem csak egy helység lakói, hanem ugyanazon 
egy személy is nem csak más-más, hanem ugyanazon egy szó
ban is mind a két kiejtést használja.)) így pl. egy öregasszony 
e g y mondatban m o s z . s z é n k i m , i s z t e n , m é g s z á j n á t , 
f ő z é s z b e , sz, m á á s z , n i n c z , e m b é r é c z k é m e t alakok 
mellett ilyeneket is használt: m o s t , és . m o s o g a t o k , s e g ó t -
g e t é k , p u r k i c s k á k a t . «A szibiláló kiejtés», folytatja SZAR
VAS, «már erősen kezd gyengülni s a mint látszik, kivesző félben 
van. E tüneményt jelezi legalább azon körülmény, hogy az erősen 
s^-ezőket, kivált a fiatalság, gúnyolni szereti.*) 

MUNKÁCSI BERNÁT érdekes tanulmánya a moldvai csángók 
nyelvjárásáról (a 1880-iki és 1881-iki Nyelvőrben) először ad 
nagy, de jellemző vonásokkal rajzolt teljes képet nyelvjárásunk
ról (1. Nyr. 9 : 444—55, 481—93, 529—33, 10 : 101—7, 149— 
58, 199—205.). A 487—8. 1. ő említi «azon ismeretes sajátságot, 
hogy az eredetibb sz, z, c szóközépi n hangok vannak meg
őrizve,*) hol a közhasználat már g, zs, cs, ny hangokat ejt». 
«Az s, zs, cs hang hiányzik)) (448. L), «mert egész határozott
sággal állíthatni, hogy minden székely befolyástól ment csángó 
faluban, minő pl. Ploskuczén, a zs, cs hang általában sehol, 
az s h a n g p e d i g r e n d k í v ü l e l v é t v e f o r d u l elő**) a 

*) MUNKÁCSI a k k o r i véleménye szerint «a moldvai csángók sz, ez, 
z hangja a magyar nyelvnek egy eredetibb stádiumát tükrözi visszás (1. 
i. h. 450. L). 

**•) Én r i tkí tot tam. 
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köznyelv cs-jével szemben, pl. sorda: csorda, sonka: csonka, 
serge: cserge, busálódik: bucsálódik» (448—9. 1.). A 488. lapon 
mégis egy kicsit másképpen ír a köznyelvi cs megfeleléseiről: 
( (Többszö r* ) a köznyelvi cs alaknak a r e n d e s * ) ez helyett 
s vagy sz felel meg, pl. buezálodik, busálódik, buszálódik, v. ö. 
székely bucsálódik; sorda, szorda e h. csorda; czánódik, szánó-
dik, v. ö. csánédik; szipel, v. ö. czipel stb.». MUNKÁCSI észre
vétéle szerint tehát a köznyelvi cs-nek nem csak a «rendes» c 
felel meg, hanem s és sz is. 

A Földrajzi Közlemények XVI-ik évfolyamában (1888) BAL-
LAGI ALADÁR értesít a 1887-ben a moldvai csángókhoz tett útjá
ról. A klézsei csángókról azt mondja, hogy ők, «mint igazi csán
gók, selypesen vagy, a mint a szászkútiak mondják, pejpesen 
beszélnek. C z á n g ó k nak hívják magukat ». BALLAGI 
szerint «a pejpes beszéd abban áll, hogy többnyire c z-nek — 
néha a szó elején s-nek**) — ejtik a cs- t ; az s-et meg sz-nek» 
(14—5. 1.). 

Egy pár évvel ezelőtt (1900-ban és 1901-ben) BUBINYI 
MÓZES járt a moldvai csángóknál nyelvészeti kutatások czéljá-
ból. Az útjait «az Akadémia Nyelvi bizottsága és a M. Nyelvőr 
szerkesztőségének támogatásával)) tette meg. A szóbanforgó han
gokról való állításai feltűnők, mert több tekintetben eltérnek a 
korábbi kutatók nyilatkozataitól. A mássalhangzókra vonatkozó 
«fontos és érdekes sajátságok)) között van «első helyen» nyelv
járásunknak «az a sajátsága, amely már szinte híressé vált, az 
t. i., hogy «az s, zs, cs hiányzik», és helyüket sz, z, c foglalta 
el». A részletesebb magyarázatokból kitűnik, hogy az s, zs han
gokat helyettesítő csángó sz, z hangok tulajdonképpen «s és z, 
palatális sz és z, amelyek úgy jönnek létre, hogy a n y e l v 
hegye* ) a szokottnál [?] hátrább levő területen működik s ez 
által a nyelv erősebben domborodik, és így palatális elem (ül. 
több palatális elem) kerül a hangba». De a hol a székely befo
lyás a csángók (különösen a déli csángók) nyelvére <• állandósul», 
ott «a csángók letesznek a palatalizálásról» (1. Nyr. 30:62—3). 
A é és z hangok azonkívül még a köznyelvi sz és z hangok 

*) Én r i tkí tot tam. 
**) Vö. MUNKÁCSI fönt idézett szavait és a tőle előhozott példákat. 
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megfelelései, és így tehát, röviden mondva, a csángó 4 ós i meg
felel úgy az s-nek és zs-nek, mint az sz-nek és z-nek is. Pél
dák : sok = sok, vasalni = vasalni J éidó = zsidó, roz = rozs || 
sarv = szarv, musdj — muszáj | zöld = zöld, az = az, stb. (1. Nyr. 
30:63.). — A cs-ről és megfeleléseiről ezeket mondja: «A cs-t 
ritkán hallottam bennszülött csángótól köznyelvi használatban. 
És a helyén ritkább a c, ill. é [így!], mint az eddigi leírók 
mondják.*) Nagyon gyakran helyettesíti a rendes**).?)) [követ
kezik több példa a «rendes $» előfordulásáról; a «c, ill. c» 
hangokra vonatkozó példa nincsen] (1. Nyr. 30:63.). Mégis a 
szerző szerint «természetes, hogy a tiszta .s-ek [azaz: s"-ek] közzé 
so ks z o r**) téved egy-egy s [erre nincs példa], sőt g y a k r a n * * ) 
annyira palatalizál a csángó, hogy az ember valóságos / - t hall 
(a német ich hangját). Pl. nagyon sokszor és tisztán hallottam 
azt, hogy: pi/len (pisién), nin%en, yuga (suga, csutka.))) (1. Nyr. 
30:63.). Ha jól értem a szerzőt, a köznyelvi cs-nek tehát a kö
vetkező hangok felelhetnek meg a moldvai csángó nyelvben: 
1. cs, 2. c, 3. c, 4. s (t. i. s), 5. s, 6. %. Hogy mikor, milyen 
állásban, milyen esetekben fordul elő mindegyikük, arról a szerző 
nem ad felvilágosítást. «Az inyhangok kérdése csak adatokban 
bővülhetett)) a szerző második útja után, «hiszen tavaly» — 
azt mondja Nyr. 31 :2 . — «elég kimerítően és pontosan jelle
meztem nyelvjárásunk ez érdekes sajátságát)). Azonban az ezúttal 
felhozott adatok között sincsenek példák a fönt említett c, c, 
és állítólag a köznyelvi cs hangot helyettesítő s hangokra vonat
kozólag. Daczára annak, hogy a szerző «ritkán hallotta a cs-t 
bennszülött csángótól köznyelvi használatban*), a cs mégis r e n 
d e s e n előfordul az ő nyelvtani példáiban, a szójegyzékeiben 
és a szövegeiben,*sőt éppen «köznyelvi használatban*), pl. tanács, 
bücsűl (Nyr. 30:60.), csontokat, csürke, kicsida, csere (u. o. 61. 1.), 
lydnécska (62. 1.), kicsit (64. 1.), csúf, gyümőcs, bé van kócsolva, 
bulcsu (65. 1.), öccs, csángó (171. 1.), kecske (172. 1.), csap (174. 1.), 
ocsmány ~ osmány (177. 1.), vacsora (178. 1.), csak (227. 1.), csán-
nyák, nincsen (230. 1.), stb. stb. 

* * * 

*) Az «eddigi leirók», mint föfit láttuk, nem beszélnek semmit 
c'-ről. 

**) Én ritkítottam. 
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Az irodalomban előforduló egyes nyilatkozatok tehát, kü
lönösen a köznyelvi cs-nek csángó megfelelésére, ül. megfelelé
seire nézve, ellenmondók és, részben, elég zavarosak. Mikor 
tavaly október hó végén öt hónapi tartózkodásra telepedtem le 
a moldvai é s z a k i csángóknál (Szabófalván), nagy érdeklődéssel 
voltam a szóbanforgó «híres» hangok tulajdonképpeni mivolta 
iránt, már azért is, hogy e kérdés megoldása egy más kérdésre 
nézve sem jelentéktelen: t. i. arra nézve, hogy vájjon ((elmagya
rosodott, elszékelyesedett kúnok»-e a moldvai csángók. 

A moldvai d é l i csángók nyelvjárását (vagy talán inkább : 
nyelvjárásait), sajnos, csak egy pár óráig volt alkalmam meg
figyelni Bakóban, a hol a piaczon találtam két csángót, egy 
1 u z i-k a 1 a g o r i és egy z s ó s z e n i embert. Főképpen olyan 
szavakat jegyeztem fel, a melyek tárgyalandó kérdésünk meg
világosítására alkalmasak. 

A saját gyűjteményeimből való csángó szavak átírására a 
FUF.-féle átírási módszert alkalmaztam, mert ezáltal a hangok 
megjelölésében nagyobb pontosság és világosság érhető el, mint 
a magyar nyelvjárások leírásában eddig használt átírási mód
szer segítségével. 

I. Az eredeti HL 

Font már láttuk, hogy PETRÁS INCZE, a csángó születésű 
pap leírása a köznyelvi cs csángó megfeleléséről elüt valamennyi 
más leírástól: míg ezek szerint különösen ez, de azonkívül más 
mássalhangzók is helyettesíthetik a köznyelvi cs-t, addig PETRÁS 
INCZE röviden azt mondja, hogy «a cs épen úgy hangzik [t. i. 
a csángóknál], mint a németnél az fcf)». 

És ennek az egyszerű falusi papnak körülbelül igaza van. 
Az a sok szó, mely a cz-ről, a «híres» moldvai csángó 

cz-ről esett, az mind — legenda, a melynek első elbeszélője a 
«Sz. Ferencz szerzetebeli magyar hitszónok)), P. GEGŐ ELEK.*) 

Jó megfigyelő tehetséget tanúsít PETRÁS INCZE, mikor nem 

*) Egy példát említhetek, melyben a köznyelvi CS-nek csángó e z 
(o: ts) felel m e g : Szab. tsomfsog «csamcsog», és ez is a hangutánzók közé 
tartozik. 
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azonosítja a szóbanforgó csángó hangot a magyar köznyelvi 
s-sel, hanem a «német fdj»-vel: észrevette, hogy valamiben 
külömbözik a «rendes» magyar s-től. Hogy ő nem tudja kife
jezetten megmondani, hogy az a 8 hang j é s í t e 11, azt neki 
nem róhatjuk föl hibául, mert anno mundi 1842 a filológusok 
is édes-keveset tudtak a fonetikáról, nemhogy a moldvai falusi 
papok! 

Szóval: a köznyelvi cs-nek rendes megfelelése a moldvai 
északi csángó nyelvben (Szabófalván és környékén) minden állás
ban jésített, «egyszerű [denti-jpalatális képzésű» s hang (leeresztett 
nyelvcsúcscsal): s ( n e m : §*). így szintén (Szeréten túl) Zsószen-
ben; Kalagorban (Szeréten innen) azonban (legalább az én nyelv
mesteremnél) jésített, szintén «egyszerű [denti-]palatális képzésűt) 
é (nem: tty 

Példák: 
* / / > / : Szab.1) san, Zsósz.2) san, sinal, Kai.3) sinal ,csinál' | 

Szab. íeblr, Zsósz. seber, Kai. seber ,cseber' | Szab. fenééi, Zsósz. 
ssndes, Kai. sendeé ,csendes' | Szab. sss, Zsósz. ses, Kai. iii ,csecs' j 
Szab. Zsósz. iont, Kai. sönt ,csont' | Szab. Zsósz. suf, Kai. suf 
,csúf || Szab. iygsske, Zsósz. iygeske, Kai. irjgeske ,ingecske' | Szab. 
káasö, Zsósz. kaásö, Kai. kááso .kancsó' | Szab. Zsósz. kiéi, Kai. 
kiéi ,kicsi' ! Szab. kolsen, Zsósz. kulsön, Kai. koson ,kölcsön' | Szab. 
liiíinne, Zsósz. pesenne, Kai. pesenne .pecsenye, hús' || Szab. kori, 
Zsósz. körs, Kai. körs ,korcs' | Szab. Zsósz. kos, Kai. kos ,kulcs' | 
Szab. los. Zsósz. los, Kai. los ,lőcs' j Szab. Zsósz. niis (így is : 
Szab. nis), Kai. niis ,nincs'. 

Egy szóban az eredeti *ís"-nek a / zöngés mása, í, ül. £ 
felel meg: Szab. íeyg, Zsósz. Segg, Kai. zeyg ,cseng'; úgy látszik, 
vegyülékalak: ^seyg (cseng) ~ ^zeyg (zeng): éeyg. 

A következő szavakban is egy eredetibb *f/-t tételez fel a 
csángó / (ül. í) a köznyelvi s (s)-%e\ szemben: 

Szab. dbrso, dbrs% (<. *dbrfson < *dbrfsán) [«gyorsan»j 
,nagyon, nagyon erősen, nagyon gyorsan'; v. ö. moldv. déli-csáng. 
Klézse dorcson PBTEÁS (BOKONFÖLDI) Nyr. 9 :429. ; 

*) Szab. =: Szabófalva. 
2) Zsósz. = Zsószen. 
3) Kalagor v. Luzi-Kalagor. 
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Szab. gálábis'(< *gálabiís) ,golyóbis'; v. ö. golóbics Zala m., 
golubics Vas m. Őrség, id., MTsz.; 

Szab. hhrssg (< *hkrj!seg) ,herseg (pl. a fű a kasza alatt 
v. a fa a fürész alatt)'; 

Szab. tapsíl (<C ^tapféíl) ,tapsol'; 
Szab. tápizgal (< Hápisgal < Hápitsgal) ,tapos (pl. a sár

ban)', v. ö. tapicskál Székelyföld, Háromszék, Bereg-Bákos és 
vid., id., MTsz. 

Itt említhetünk még két csángó szót, melyekben egy ere
detibb *£s-t feltételező / áll a köznyelvi ty-vel szemben: 

Szab. bee/ (< *b$úts) ,pinty'; v. ö. bincs Erdély, Székely
föld, Háromszék id.. MTsz., és hétfal. csáng. bint's: houási 
binís (Csernátfalu) id. E szó etymologiájára nézve v. ö. MIKLO-
SICH Die slav. Elem. 585. sz., SCHUCHAKDT HUGÓ Nyr. 18:531. , 
SZAEVAS GÁBOR Nyr. 19:129. 

Szab. kusa, Zsósz. kusa (<£ *kuj!sá) [Kai. kujja] ,kutya'; 
v. ö. egyrészt votj. kujsa-pi, syrj. kij'si ,kutyácska', vogE. fkütuw, 
küiurié, Tavd. fkucure (MŰNK.), déli vog. kusa (REG.), másrészt 
osszét ikhufi ,kutya' és (kaukáziai) avar. ikhuca ,szuka' stb., v. ö. 
BUDENZ MUSz. 52. 1. és NyK. 22:410., MUNKÁCSI NyK. 17:80., 
2 3 : 343., Ethnographia 5 : 72—3., Árja és kaukáz. elemek 430—3. 
Megvan azért a Szab. kufya, alak is, de c s a k mint szidalmazó 
szó. Ez az alak nyilván a déli nyelvjárásból felvett jövevényszó.*) 

Azon hangtörvény, mely szerint tehát az eredetibb *U nyelv
járásunkban /-sé változott, még most is életerős, mert érvényesül 
a legújabb oláh jövevényszavakban is, pl. Szab. serkai ,megpró-
bál' ( < oláh cerc) [v. ö. cserkel MTsz.] | Szab. soroi ,piszkos 
és undok mint egy czigány' ( < oláh cioroiü) [v. ö. csóré 1. 
MTsz.] | Szab. sutura ,kutveder' ( < oláh ciuturá) ív. ö. csutora 

*) EUBINYI szerint a köznyelvi ty -nek a moldv. csángó nyelvben 
c s felel meg : «De azért a cs-t is ejtik állandóan. Ejtik pedig a ty helyett. 
PL: csuk (tyúk), picsóka, kucsa* (Nyr. 30:63) . Az én felfogásom szerint a 
köznyelvi ty -nek rendes megfelelése nem c s , hanem t'j, azaz: jésített 
t -f ; erős súrlódási zörejjel, pl. Szab. Íjuk, Szab. pif'jöka, Kai. ku/ja-
Külömben sem SZARVAS, sem MUNKÁCSI nem beszél állítólagos t y > c s 
hangváltozásról. Hasonló módon a köznyelvi gy-nek rendes megfelelése 
n e m d z s (1. Nyr. 3 0 : 6 4 . EUBINYI), hanem d'j, pl . d'jalo «gyalu», d'jek 
«gyík», d'jörfjo. «gyertya», d'jüléér' «gyökér» stb. 
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MTsz.] | Szab. serisiká ,czitromsó' ( < oláh sáricica) [v. ö. szere-
csika MTsz.j | Szab. sosalist ,szocziálista' ( < oláh socialist) | 
Szab. kopás ,fa, élőfa' ( < oláh copaciu) [v. ö. kopács 1. MTsz.j. 

Érdekes, hogy a következő szavakban is s fordul elő : 
bagsag [«bán(a)tság] ,bánat'; heulseg ,hevültség, melegség, izza
dás'; kolseg [«költség»] ,mindenféle élelmiszer (pl. hús, sajt, ká
poszta, hagyma, tej), csak kenyér és mamaliga nem'; tanulság 
.tanultság'; utalsag [«utál(a)tság»] ,utálatosság'; válság [((vált
ság))] ,csere, cserélés'; zglseg ,zöldség'; nemkülömben ilyenféle 
igealakokban: társak ,tartsak', társam ,tartsam', saasám szánt
sam', valsam .váltsam', háisám ,haitsam'. Itt is / természetesen 
legközelebb í'/-ből eredt, mely utóbbival az eredeti ti (t-\-s) hang
csoport, ül. «mássalhangzó-diftongus)) helyettesittetett. A hang
beli fejlődés tehát ilyen volt: kolseg < ^kglfseg < *kgltseg, vagy: 
társam < *tár(tsám < *tártsám. 

Különös, hogy míg a déli csángó — következetesen — ezt 
mondja: Zsósz. sgtgsség, Kai. seteséeg ,sötétség', addig az éjsza
kon így mondják: Szab. setéiJeg és nem, mint az ember várná, 
*setess?g (< *seUtís?g < *setettseg < *sstet-seg), v. ö. Szab. Igs, 
tárgyes. Igsset ,lőcs, lőcsöt", Szab. ki-lossön ,kiloccsan'. A hang
törvényszerű hangváltozás tehát ebben a -t-ság, -t-ség végű 
szócsoportban meghiúsult, és pedig valószínűleg azért, hogy a 
«dentális előütésnek», t. i. a í'-nek, erős támasztéka volt a tő
szónak a t, ül. d hangjában: setét ~ setet'/eg. Más példák: 
barátság ,barátság', dühiii/ég [«dühödség»] ,vízkórság', fogot'/ag 
[«fogadság»] ,fogadás', hálát'/gg [«halottság»] ,halandóság', nem-
zet/sg ,nemzetség', segei/eg ,segítség', sábáf/gg ,szabadság. — 
Ide tartozik még ez is : Szab. innet'/g ,innenső'. 

Hogy a köznyelvi cs-nek megfelelő moldv. csángó / egy 
eredetibb j é s í t e t t c-hangból •— *£'/-ből — keletkezett, annak 
bizonyítéka — a fönt említett oláh jövevényszavak tanúságát 
nem tekintve — már egyedül az a körülmény is, hogy az em
lített csángó s-hang j é s í t e t t (%): ts-\>'ó\ egyszerűen úgy lett /, 
hogy a «dentális előütés» elveszett. De van más tanúság is: az, 
hogy legalább egy magyarországi magyar nyelvjárásban a cs-hang 
mindig jésített: t. i. a hétfalusi csángó-nyelvben, pl. ísán, t'sal 
,csinál'; iseber ,cseber'; üsendes ,csendes'; Ueís ,csecs' | kantsö 
,kancsó'; k^gljísön ,kölcsön'; peféens ,pecsenye' | kug(s Jkulcs'; 
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l^őt's ,lőcs'; nint's jnincs' [Csernátfalubólj. — Érdemes volna tü
zetesen kutatni a cs-hang milyenségét más nyelvjárásokban is. 
Az eredmények talán nem volnának jelentéktelenek a magyar, 
ill. a finn-ugor hangtörténetre nézve. 

II. Az eredeti *s és *z. 

A köznyelvi sz és z hangok rendes megfelelései a moldvai 
csángó nyelvben nem s, ill. é, mint RUBINYI mondja (1. fönt 153—4. 
1.), hanem s, ill. z. Sem SZARVAS, sem MUNKÁCSI nem vett észre 
semmiféle palatalizálást ezekben a hangokban. Én sem. RUBINYI-
nak annyiban mégis igaza van, a mennyiben azt vette észre, 
hogy v a l a m i külömbség van a «köznyelvi)) sz, ill. z, és a 
moldvai csángó, t. i. északi csángó s, ill. z között. A külömb
ség abban áll, hogy az északi csángó s, ill. z kiejtésénél a nyelv
nek valamivel hátrább eső része érinti az alveolusokat, mint a 
«köznyelvi» sz, ill. z kiejtésénél. Az északi csángó s ugyanolyan 
akusztikai benyomást tesz a fülre, mint a finn s. Érthető, hogy 
RUBINYI ezt az s-t palatalizáltnak vélte. — A déli csángóknál 
azonban már nem vettem észre az említett külömbséget. 

A következő szavakban az eredeti s — a szomszédos jésí-
tett hang hatása folytán — az északi csángó nyelvben a leg
közelebbi jésített sziszegő hanggal, /-sel helyettesíttetett: Szab. 
keresője ,keresztje', keresjjul ,keresztüP (v. ö. Szab. kerest, ke
restél) [Zsósz. kerestul, Kai. kerestül); Szab. lisj-je .lisztje' (v. ö. 
list ,liszt'); Szab. párásj'já «parasztja»(v. ö. párást ,parasztos',; 
Szab. el-pusjjit ,elpusztít' (v. ö. Szab. pustá, el-pustül). Az utóbbi 
szó ebben az alakban is előfordul: Szab. U-pustit, a miből látszik, 
hogy sem a t jésítése, sem a *s>/hangváltozás nem régi dolog. 

Éppen úgy a 2-ből is i lett: Szab. keifijet ,kezdet', mek-
kez^jodik ,megkezdődik', mek-keíd'j ,megkezd' [Zsósz. el-kezd, 
Kai. el-kezd], 

A Szab. sümgls ,szemölcs' szóban a szókezdő *s a szóvégi 
mássalhangzóhoz hasonulván s-sé vált. 

Az említett hangváltozások * s > / é s * 2 > i a következő oláh 
jövevényszavakban is megtörténtek: Sz&b. fesjj ér ,főerdész' (v. ö. 
oláh forestier) [v. ö. festér MTsz.] j Szab. úirisjje ,tarló' (<oláh 
mirisce) || Szab. poz^jér^e ,pozdorja' (< oláh posdárie). 
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III. Az eredeti *s és *i. 

Az eredeti *s"-nek rendes északi csángó megfelelése s, az 
eredeti *i-nek z, ugyanolyan s, ill. z hang, mely az eredeti *s, 
*z hangnak felel meg (tehát n e m palatalizált é, ill. z, mint 
EUBINYI mondja, 1. fönt 153. 1.). SZARVAS, MUNKÁCSI és EUBINYI 

szerint a déli csángóknál már, székely befolyás következtében, 
gyakran a szóban forgó s, ill. z hang mellett s, ill. £ hallható. 
Az én déli csángó nyelvmestereim, a kikkel csak néhány órát 
beszélgethettem, egészen következetesen és kivétel nélkül az s. 
ill. i hangot használták.*) 

Példák : 
* s > s : Szab. sárig ,sárga' [Zsósz. Kai. sárig], Szab. sok 

,sok' [Zsósz. Kai. sok], Szab. sö ,só' [Zsósz. Kai. sö], Szab. seru 
|_«saru»] csizma' [Zsósz. sorú], Szab. sip ,síp* [Zsósz. Kai. síp], 
Szab. siti ,süt' [Zsósz. Kai. süt] || Szab. esrrúét ,ismét' [Zsósz. Kai. 
esment], Szab. esso ,eső' [Zsósz. eéiü, Kai. sssp), Szab. korsó 
,korsó' [Zsósz. kórsa, Kai. kbrso], Szab. küsssb .kisebb' [Zsósz. 
Kai. küsssb] II Szab. hamis ,hamis' [Zsósz. Kai. Jtamis], Szab. iras 
,levél. irás' [Zsósz. Kai. iras], Szab. kles ,kés' [Zsósz. &H, Kai. kés], 

* i > 2 : Szab. zak 3zsák' [Zsósz. £ak, Kai. éak], Szab. zsn-
del**) ,zsindely' [Zsósz. Sendel, Kai. £endei], Szab. zido ,zsidó' 
[Zsósz. Kai. zido] |( Szab. parázs ,parázs' [Zsósz. paraza, Kai. 
porazo], Szab. rozdo ,rozsda' [Zsósz. Kai. roidá], Szab. tezdld 

*) BALASSA JÓZSEF véleménye szerint (1. A magyar nyelvjárások, 
107. 1.) a déli csángóknál előforduló s, z hangok a régi hangkészlet mara
dékai ; azt mondja t. i., hogy «csak lassanként vesznek ki ezek a hangok 
[a s, z s , CS hangok] a csángók nyelvéből)). E mellett hivatkozik SzARVASra 
a ki azt mondta, hogy a e z , z , sz használata CS, z s , s helyett «nem 
általános* és «ingadozó» (1. fönt 152. 1.). De azt is mondja SZARVAS, hogy 
ez «a szibiláló kiejtés m á r erősen k e z d g y e n g ü l n i s a mint látszik, 
k i v e s z ő f é l b e n v a n » . Jellemző körülménynek említi még, hogy «az 
erősen sz-ezőket, kivált a f i a t a l s á g , gúnyolni szereti». SZARVAS szerint 
tehát a s, z hangok használata újabb dolog, s MUNKÁCSI és EUBINYI, a kik 
szintén jár tak a déli csángóknál is, a szóbanforgó használatát helyesen 
későbbi székely befolyás által keletkezettnek magyarázzák. Az északi 
csángóknál, a hol a régi csángó nyelvjárás legtisztább alakjában őrződött 
meg, a s-, i"-féle kiejtés nem hallható. 

**) így i s : sndéL 
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,tézsla' [Zsósz. tinz'ala (<oláh ténjalá), Kai. tetőig] || Szab. roz 
,rozs' [Zsósz. Kai. roij . 

Szintúgy a legújabb oláh jövevényszavakban is, pl. [ i>#] 
Szab. skölá .iskola' (< oláh scoalá) | Szab. süss ,országút' (< oláh 
sosea) | Szab. masina ,gép' (< oláh masina) | Szab. musijsá 
,muslica' (< oláh musitá) I Szab. pasa ,basa' (< oláh pasa) I Szab. 
proskal ,fecskend' (< oláh improsc) || [J ( = az irott j) > s] Szab. 
zargfjik ,parázs, zsarátnok' (< oláh járatec) j Szab. berzá ,bér
kocsi' (< oláh birjá) j Szab. klrze ,kampósbot' (< oláh cárja) 
[v. ö. kirzsa MTsz.] | Szab. kozokar ,szűcs' (< oláh cojocar) 
[v. ö. kozsokár MTsz.] | Szab. koraz ,bátorság' ( < oláh coraj). 

A következő szavakban az eredeti *s-nek az északi csángó 
nyelvjárásban s felel meg: Szab. besfjs [«bestia»] ebben: nodj-b. 
,nagyon nagy, óriási nagy', pl. nodj.-b. lan ,óriási nagy leány'; v. ö. 
beste Vas m., Rimaszombat, Bars m.. Csík m., bestye Hont m., 
bestyi Heves m., MTsz. ( Szab. bizánsag ,bizonyság' | Szab. buks-u 
,buksi' | Szab. ki-feslík ,kifeslik' | Szab. füsfje ,füstje' (v. ö.füst 
,füst') | Szab. hárisna [«harisnya»] ,abaposztónadrág' [Kai. hárisna] j 
Szab. kssfjü ,kesztyü' [Zsósz. Kai. kesfjü], v. ö. kestyü Székelyföld, 
Háromszék, kescsti Udvarhely, MTsz.; hétfal. csáng. kesfjü ujjat
lan kesztyű (gyapjufonálból kötött vagy pedig bőrből)' (Csernátfalu) j 
Szab. keveUeg ,kevélység' | Szab. moslék ,moslékc [Zsósz. moslik, 
Kai. moslék] j Szab. ösfjig ,estig* (v. ö. östö ,este') | Szab. remeúseg 
[«reménysóg))] .rimánkodás']Szab. terisná ,tarisznya' [Zsósz. terisná, 
Kai. tárisng], v. ö. tarisnya Székelyföld, Udvarhely-m. Bethlen
falva, Csík m., Erdővidék, Brassó m. Zajzon, MTsz. | Szab. tesij 
,test' [Zsósz. Kai. testj] \ Szab. üsfje ,üstje' (v. ö. üst ,üst'). Nyilván
való, hogy a szomszédos jésített hang (az előző, ül. következő ú, l, 
vagy a következő íj, \) okozta az eredeti *s-ből keletkezett *s hang
nak (v. ö. fönt 160. 1.) s'-sel való helyettesítését, éppen úgy, mint 
a hogy az *s hanggal történt pl. ezekben a szavakban: Szab. 
keresője .keresztje', kerssfjul ,keresztüT (1. fönt 159. 1.). Biztos, 
hogy a *é > s hangváltozás régibb, mint a szóban forgó sziszegő 
hang jósítése, és hogy a bangfejlődés itt tehát ilyen volt: * s > 
*s "> s (pl. *hárisná > *hárisúá > hárisna); világos bizonyítékát 
találjuk ennek a következő már fönt is említett példákban: 
füsfje rv. füst (v. ö. a d é l i csángó füsztyit ,füstjet', 1. PETRÁS 
«Feleletei.), Tudománytár 1842, 12 : 96. 1.), üsfjs ~ üst. 
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Ugyanolyan féle volt a (*é >) *£> *z > í hangfejlődés ezek
ben : Szab. ezfljik [«esdik»] ,vágyik' | Szab. meé(dj£ ,mesgye* 
[Zsósz. Kai. 7neitdye],'Szab. moétdjik ,mosdik' [Zsósz. Kai. mo£(djik]. 

Hogy miért van é a várható *z helyett ezekben: Szab. 
pkré-büz ,perzselt szag', Szab. éeygHs ,zsengés, nem egészen érett 
(gabona)', azt ezúttal nem tudom eléggé megmagyarázni. Az utóbbi 
alak talán az oláh eredetű iiygas ,kényes, gyönge, törékeny* 
(< oláh gingas) szó hatásának köszönheti a i'-jét. 

Az oláh eredetű szavakban az oláh s-nek i felel meg ezek
ben : Szab. gusjjúr ,torok' (< oláh guster) | Szab. kiesője ebben: 
hárápg-k. ,harapófogó' (< oláh eleste) | Szab. osjjs ,szekérrúd* 
(< oláh oiste) | Szab. risúit^e ,daráló' (< oláh rásnitá) [v. ö. 
rezsnyice MTsz.j. Itt is tehát a sziszegő hangot követő hang 
jésített. 

A palatalizált oláh i hangot (az irott gi-t, ge-t) í helyet
tesíti, pl. Szab. éambas ,lókupec; bohó, selma' (< oláh geambas) j 
Szab. z'antá ,szíjas bőrtáska' (< oláh geantá) | Szab. éiygas .ké
nyes, gyönge, törékeny' (< oláh gingas) [v. ö. zsingás MTsz. j 
Szab. árz'int ,ezüst* (< oláh argint) | Szab. buraníik ,nyersselyem' 
{< oláh borangic) j Szab. iníitfcr ,mérnök' (< oláh inginer) | 
Szab. tjinéire ,serpenyő (rézből), (< oláh tingire). 

* * * 

Tudvalevőleg WEIGAND GUSZTÁV és MUNKÁCSI BERNÁT véle
ménye szerint a moldvai csángók «elmagyarosodott» (WEIGAND), 
«elszékelyesedett» (MUNKÁCSI) kunok (1. MUNKÁCSI, A moldvai 
csángók eredete, Ethnographia 13:433—40.; Komanischer Ur-
sprung der moldauer Tschango, Keleti Szemle 3 : 245—53). Döntő 
bizonyítékot talál MUNKÁCSI abban a körülményben, hogy — 
szerinte — a régi kunok nyelvében (a mint. véleménye szerint, 
a Codex Cumanicus írásmódja ós a karaim nyelv is bizonyítja) 
«tényleg ugyanaz a föltűnő hangsajátság dívott, mint a csán
gókéban, vagyis hogy a török s, i, c hangokat s, z, c változa
tokkal ejtették*) (Ethn. 436. 1.). Ez a nyelvbeli sajátság mint a 
csángók egykori kún nyelvének ((öröksége tartotta fenn magát 
a fölvett új [csángó] nyelvben» (Ethn. 439. 1.). 

Azonban fönt már láttuk, hogy a moldvai csángók n e m 
ejtik az eredeti c (Hs) hangot c (ts)-nék. Tehát az a körül-
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meny, hogy a régi kunok állítólag nem ismerték a c-hangot, 
hanem az eredeti török c helyett c-t ejtettek, ez a körülmény 
legalább nem szolgálhat bizonyítékul arra, hogy a moldvai csán
gók kún eredetűek. 

A Codex Cumanicus-féle kún nyelvről MUNKÁCSI azt állítja, 
hogy abból az é hang hiányzott, és azt sejti, hogy ((különösen 
i, ü, l hangok szomszédságában a török s-nek megfelelő s-nek 
s'-féle palatális színezése lehetett, vagy hogy ez a hang általában 
í volt, mint RUBINYI a magyar s-nek [o: s-nek] megfelelő csángó 
S2 ejtését tapasztaltat). 

De azt is láttuk már, hogy az ered. *l megfelelése a mold
vai csángó nyelvben n e m s, hanem s. Tehát itt sem találunk 
elegendő párhuzamosságot. 

Külömben — vájjon hiányzottak-e igazán a Codex Cuma
nicus-féle régi kún nyelvben az s, f, c hangok? Az s hangra 
nézve WEIGAND is azt jegyzi meg, hogy a Codex Cumanicus nem 
nyújt világos útbaigazítást, mert sokféleképpen van jelölve a 
török s hang kún megfelelése, t. i. ezekkel a betűkkel: s, sch, 
z, ss , sz, zz. És MELICH czikke után (1. Ethn. 14: 52—4.: 
MELICH JÁNOS, A moldvai csángók eredetéhez) az egész Codex 
Cumanicus-féle kún nyelv hangváltozása: *s > s, *z > z, *c > c 
nagyon is kétessé válik. 

Ezekkel a kérdéseukel nincs szándékom ezúttal terjedel
mesebben foglalkozni. Csak még annyit jegyzek meg, hogy ko
rántsem akarom tagadni azt, hogy esetleg valami kisebb moldvai 
kún-csoport beolvadt Magyarországból való székelyekbe, azaz: 
a mostani moldvai csángók őseibe. De hogy a csángó nyelv a 
híres *S > $ és *M > z hangváltozásokat a kún hatásnak köszönné, 
azt egyelőre nagyon is kétesnek kell jelölnöm. 

Reméllem, hogy más alkalommal visszatérhetek a moldvai 
csángók eredetére vonatkozó kérdésekhez. 

WICHMANN GYÖRGY. 



Északi-osztják íiyelvlaiiiiliiiányok. 
(Harmadik közlemény.) 

I . S z ö v e g e k . 

a) Obdorszk vidékéről. 

7. ma i-n in. 

mdé-nin ol, dddl yatna ol. sidi olhiidal eudlt tör§m tvuiu 
iis. lou tvimal noi-svy ueriie eudtman ol (yanZdn). kdsltdda kim-
tarar'sdlí, laudl: <ne£a dt kdsl/» 

lou ioyo-lvnds, uerda dmdsl, rbbitl. ila-peldü iis, kim-edds, 
uantldlí : svrdl andam. si-kus kdtis uandiiü : andam l uat uerihii-
mal pd andam, al yol manl, ilamba nenyoina tusa. lou sözihiis, 
"(dtdl tömbi pela sözihiis, nemdza otímal andam. lou ydVhda 
pidds: amalai kim-tarar'sem yeh ? dyg&m manem tvida ianddm 

7. A t ü n d é r . 

A tündér (tk. regebeli nő) ól, magános házban lakik. 
A mint így éldegél, az idő tavaszra vált. Az ő birtokában levő 
posztó suba ugyancsak ki van czifrázva (hímzett). Szárítani ki
akasztotta, mondja: «Kissé hadd száradjon!* 

0 bemegy [a házbaj, munkához ül, dolgozik. Estefelé jött 
[az idő], kiment, látja: a subája nincs. Bármennyire nézdegél is 
kétfelé: nincs! Szél se volt, hát hová lett (tk. megy), talán em
ber vitte el. 0 járkált, a házon túl lépdelt, semmit sem talált. 
Sírni kezdett: «Miért [is] akasztottam ki? Az anyám nekem 
viselni varrta subám [már] harmincz esztendős lett, nem feslik 
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Si)X X°^Í°y tvl-keml iis, ant yúlihijla i ant sagds. tvida pitm?m-
telna yolioy pela uet tvl-keml iis. yodi-svyat osta raydl? ilia 
mandm kurdy uaina tusa, ali nömdlta mandm toyhy uaina tüs<i ?» 

lou at ybiis, yoidi an' ueridds. ahy-svyat kihs, Us. lluman 
ijetsds, vntpdl idrds, oysamdl ponds i mands. semdl yolas uandds, 
slis mands. 

uan manl, you manl, lou mandal eudlt uolll iorll pidds. 
alyis uantldll: pözdy etl. toyo-io%tds : yat. % yoldm paiar' mouna 
süddm (suildmait, ol), % yöl§m paiar noyos ríila (vagy: nömdn 
nilaidt). sl io/tds. lou ioyo-lvyda pabl: neyyoi-li, ali mola kul!-li 
tam yatna ol? sidi ioyos /ofontl: tut al-llla i nemvza sdi andam. 

mosa-pvraina ou pussa, lou yaVUman amesl. ielta niy 
sdds, laudl: «%oidau ösdnh) — «má, lau§l, dddl yaddy maé-niy 
ösdm.i> ittam niy lou yoza aradds : aköza-niy malail ilsdn í$í» 
lou laudl: «ma aygdm lildy olmalna ianddm svydm tabds, siddm 
tabds.it tömi laudl: usvydn yodi yaltsa ohm tvyaidl eudlt tabds'h) 
— ma kasltdda kim-tayardiiisem, selta-svyat andaml iis. ilta 

ki, nem szakadt el. Mióta viselni (tk. bírni) kezdtem, huszonöt 
éve annak. Hogyan lehet megtalálni ? Alant járó (tk. járt) lábas 
állat vitte el, vagy fönt járó szárnyas állat vitte el?» 

0 éjjel lefeküdt, aludni nem bírt. Reggel tájban fölkelt, 
evett. Az evéssel elkészült, övet kötött, fejkendőt tett és ment. 
A szeme a merre látott, arra ment. 

Eövid ideig megy, hosszú ideig megy. A mint így megy 
[mendegél], teljesen erőtlenné lett. Előrefelé meglátja: füst száll 
(tk. megy) fölfelé. Odaérkezik, [hát egy] ház. Az egyik három 
oszlopa a földbe van sülyesztve, a másik három oszlopa fölfelé 
látszik. Odamegy, bemenni fél: ember-e vagy valami ördög van 
ebben a házban ? így befelé hallgatózik: a tűz ég csak, más 
nesz nincsen. 

Egyszer csak az ajtót kinyitották, ő sírdogálva ül. Belül
ről [egy] nő jött ki, [így] szól: «Ki vagy?» — «En a magános 
házban lakó tündér vagyok.)) Erre a nő hozzárohant: «Úrnőm, 
miért jöttél ide?» 0 mondja: «Az anyám életében varrt subám 
elveszett, az veszett el.» Amaz mondja: «A subád hogyan, mi
lyen helyről veszett el?» — «Szárítani kiakasztottam, onnét tűnt 
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matidm kurd?) uaina tusa, mola nönidlta mattam toyhy uaina tusa, 
si svydm kasman ivy'hm.v 

mbsltdsa. «kb£a-niy ieuiie, ioyo-lvya!» ioyo-lvydltsa. labdt-
tdtna labdtsa. lou isi-mvr't Hl i yaVhl. unvy yaVhddnna yundi 
yptl nvy yozaidn ioy§tl, yundi oúlenh) vbdl pela lauSl: «ma and 
oüem.i> vbdl lau§l: «kihn at ioydtl, lou mazdy uandútiis.» 

sidi oldal svyat kanidn neyyoi ioydtmal §atl. ioyo-lvyds, aza 
nemdza an' pöddr'l. imdl laudl: «and osti-mosa neyyoi osta uutsi-
lenh> kihl laudl: «tvui-uatna shnlam kurisapt, ma an1 mostasem, 
ittam uélis mostasem. — áddl yaddy maú-niy malaidl kasman ti 
ioydtlí ma you mou, uan mou uelftdsldman iny'ahiildm, nenidza 
and dzil}iisem.» eui laudl: ama aygdm ianddm svydm lahm'sa, 
siddm kasman wy'fam.» — «támi kul ivy'ti mou neyyo yolna 
an* ioytihi}l.» 

eui pöddr'ta pidds : «nvy mosa uantsdnht ••— v-ma nenidza 
and oéhm.i) vbdl laudl: <dou ivy'dm tvjaidl holt mazdy selta 

el. Lent járó lábas állat vitte-e el vagy fönt járó szárnyas állat 
vitte el, ezt a subámat keresvén járok.» 

[Amaz] megcsókolta. «Űrnő testvérkém, jöjj be a házba!» 
[Úgy] vitte be. Ennivalóval megetette. 0 a mennyit eszik, annyit 
sír is. «Sírással [bizony] sohasem jut hozzád, mikor találod 
meg?») A nénjének mondja: «En nem találom meg.» A nénje 
mondja: «[Csak] a sógorod hadd jöjjön meg, ő talán látta.» 

A mint így van, künn ember érkezte hallszik. Bejött [a 
házba], semmit sem beszél. A felesége mondja: «A nem ismerős 
embertakarod megismerni?)) A sógora mondja: «A tavaszi szél 
a szemeimet megrontotta (?), én [bizony] nem ismertem meg, de 
most egyszerre fölismertem. — A magános házban lakó tün
dér miét keresvén érkezik ide ? En halászva-vadászva messzi 
földet, közel földet bejárogatok, semmit sem találtam.)) A leány 
mondja: «Az én anyám varrta subámat ellopták, ezt (tk. ezemet) 
keresvén járok.» — «Erre az ördög járta (tk. járó) földre halandó 
ember még nem [is] érkezik.)) 

A leány beszélni kezdett. «Te láttál valamit ?» — «Én 
semmit sem tudok.» A nénje [így] szól: «A ő járta hely felől 
talán mégse vitték volna el örökre, ha arra vitték volna, ő ta-
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uek arí tusa. selta-gi tusa, lou mazdn siiatesll ioln.v vbdl-yoi 
laudl: «ieudn lun-sás-soyna miií! moml-gi %ou mou mandal 
tvyaina tbda addl mou yoza ai vbdl ol, ai vbdlna mazdn mosa 
ÍÜZ97} eudlt osla». 

Uhsdt i yoisdt. aten-svyát kil'sdt. ittam kitel yundsi male 
manmal, yoidm tvyaidl láng3-pun kulatna kitártam. Un (vbdl 
pilna) kiVsdydn, lisydn. isi-mvr't lll, ísi-mvr't yaVtel. Uuman 
ietsds, vbdl pela laudl: «svydm kastdm tvyaina kus at yvltem!)) 
vbdlna, mbsltdsa i mands. 

uan manl, you manl. kvmdti lábdt sbzds, azát uolli ueilí 
pidds, iorli pidds. sidi ardatelli • «tám yvtl-gi, %aleudt-ki yvlddm-
lamban. si-khnna uanttelí: yat ámdstal nila. alnis uantl: i-sidi 
%ol§m páiar'-kemna nila i yötem paiar' mouna siiteman oltet. 
selta sitdlna s\ ioytes, si yatna. ou pusta an' ueridds, lib(i) elta 
oudl al-pussa. si oudl punzdm ninna iasl eudlt ioyo al-tálsa. lou 
semlal pütemel. v-kbga-niy ieune, malaidn yodi iish) — urna 
pöddrHa an( uerittem, ie&a litem teskamastk at iil, uélis pöddr'-
tem.y no, labdtsa, il-yoidl'sa. 

Ián [csak] meglátta volna.» A nénje embere [így] szól: «A hú
godnak nyári menyótbőrt adj! Mikor a földje messzi földet 
bejárja (tk. járása helyén), ott a különálló földön a kisebbik 
nénje van, a kisebbik nénje talán valami hírt tud róla.» 

Ettek és lefeküdtek. Reggel fölkeltek. A sógora már régen 
elment, fekvő helyét evetszőr vastagságú dér borította. Ők (a 
nénjével együtt) fölkeltek, ettek. A mennyire eszik, annyira sír. 
Az evéssel elkészült, a nénjének mondja: «A subámat meg
keresem, még ha meghalok is (tk. a subámat keresésem helyén 
ám hadd haljak meg).» A nénje megcsókolta és ment [tovább]. 

Eövid ideig megy, hosszú ideig megy. Néhány hétig járt, 
teljesen elgyöngült, erőtlenné lett. ígyen mérlegeli: «Ha ma 
nem, hát holnap bizony meghalok.)) Ezenközben meglátja, [egy] 
ház van előtte. Előrefelé néz: ugyancsak három oszlopnyi lát
szik és három oszlop a földbe van sülyedve. Aztán odaérkezett 
a házhoz. Ajtót nyitni nem bírt, belülről az ajtó csak kinyílt. 
Az ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte. Az ő szemei meg 
voltak dagadva. «Űrnő testvérkém, mi törtónt veled ?» — «En 

1-2* 
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l-mosaina no/-uerlds. «kibn si ioytds.n ou pelá uantl, ou 
péhk-pussa, uanthlí: ásni punlal iegált sommal (?), pvllal ázat 
idgalt sommal, lou ittam eui paldámds. vbdl lauél: «mola and 
osti neyyoi io%tds ?» sitdlna eui semlál paidiiilU, ilis uanthli: 
ásní-soy nömdn tayarman lánl. — «%altéa tiudm náhy or't, 
iöyfoy or't! yundi-yarti simdé-lamba neyyoi an' uandnildm/» 

ittam yoi nöymds : «áddl yáddy ma§-niy, támdn uai ioy§tli 
you mou (= neyyoi tam 'mouna an' ioyStl) malapn kasman 
ivy'hnh) — v~áyg&m emlt yaidm svydm tabds, siddm kasman 
ivy'ldm.i) — «si svydn mbsti-mosa svydn'1" — «?na si svy9m 
tvimdmna mou kirgtman ázat ivy'aliiihm, tam törSm moudl mola-
louát, ázat sdiitsem, si svjdm tviddmna ant %ülihiila i and 
vriiú.v kildl lauSl: «si svydn vvy-arddii niyna yundi ioyStla? 
toyldy uaina ioyStta an1 uerdmla.v isi-árat pöddr'l eui i yál'hl. 
eui lauSl: usvfdm kastdm tüjaina lihm kus át manl/» — «nny 
nvmds-ki tvihn, lihy mázdy an' manl.n 

beszélni nem tudok, a lélekzetem egy kissé hadd táguljon, 
mindjárt beszélek.)) No, megetette és lefektette. 

Egyszer [csak] fölébredt. «A sógorod ím megjött.» Az ajtó 
felé néz, az ajtó kitárult, [úgy] látja, mintha egy medve bor
zolná (?) vele szemközt a szőrét, a füleit is egészen neki tartotta. 
0, a leány megijedt. A nénje mondja: ((Ismeretlen ember érke
zett vagy mi?)> Erre a leány odatekint, alulról nézi: a medve
bőr föl van akasztva. «Honnét termett nyilas fejedelemhős, íjas 
fejedelemhős! ilyenforma embert [bizony] sohasem látok!» 

Erre a férfi megszólalt: «Magános házban lakó tündér, 
ezen a madár sem járta messzi földön ( = ember e földre nem 
juthat el) mit (tk. midet) keresvén jársz ?» — «Az anyámtól 
rám maradt subám veszett el, azt (tk. ezemet) keresvén járok.» — 
«Valami kedves subád az ?» — «Én ezt a subámat viselve a földet 
megkerülvén össze-vissza járok, ez az isten földje a milyen nagy, 
[azt] egészen megkerültem, a subám, mióta csak hordom, nem 
feslik ós nem szakad el.» A sógora mondja: «Ehhez a subához 
magadfajta nő mikor jutna el ? még a madár sem tud hozzá 
jutni.» A mennyit beszél a leány, [annyit] sír is. A leány [így] 
szól: «A subámat megkeresem, még ha belehalok is!» — «Ha 
van eszed, talán a lelked nem száll ki (tk. megy) belőled.» 
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üsdt, yoisdt, afoy-süyat kiVsdt. kihl lauSl • «wum luy-laygs-
so/na miii/» eui pelá pödvr'l: «uul kihnna malaina ma-
saidnh) — «má uul kifomna Iwn-sás-soyna masáidm.» — amiijnidn 
uul kildn si abdr emlt osmal. ittam manfon, manddn eudlt As 
silna i sar9S silna mur ar. nvn si mur yoza ál ybhndá i ál 
'uanda! mvyfi manáf si mur yasht, alpon eudlt uas etl. uas tám 
áhyna simdi-lamha % %át ol, si yat mouna and amdsl, nömdn 
iuy-1 inna amdsl. si iuy-tvina amdsti yat yoza isrii ilbina svfdn 
nirna lái%l. nvn si iuy-pui lep-ioySthn, sás-soy sömdáf si svydn 
pela manddn svyáidt iuy kat péhkna am'fídt farmon olht. nemdza 
ál nvmdsá! i ám'ftdtna and búláidn, aiilta i mana! yby'tdn eudlt 
si yátna iojdtldn, svjdii uilen i luy-lánge-soy sömdáf selta sidi 
ál nvmdsá: «má svjdm ittam iásna páiUsdm)), sidi-gi nvmdshn, 
ám'ftdtna an' luttdláidn, mvytl uelláien. nvn %ada, mouna ioydttdn-
mosa ál nvmdsá! tám pöddr'ddm iázdnlám ál ioremilá! ittam 
i manah 

Ettek, lefeküdtek. Beggeltájban fölkeltek. A sógora mondja 
[a feleségének]: «A húgodnak nyári evetbőrt adj!» A leányhoz 
[így] beszél: «Az öregebbik sógorod mit adatott neked ?» — 
«x\z öregebbik sógorom nyári menyétbőrt adatott nekem.» — 
«Az öregebbik sógorod, ha adott, tudta [is] a fortélyát. Most te
hát elmégy, menésed közben az Ob szélén, a tenger szélén sok 
a nép. Te erre a népre ne hallgass és ne [is] nézz ! Csak menj 
azonnal tovább! Mikor ez a nép elmarad [mögötted], város tű
nik elő. A város innenső végén olyanforma ház van, a melyik 
nem a földön van (tk. ül), hanem a fa tetején. Ennek a fa 
tetején levő háznak az ablaka alatt a subád egy rúdon áll. Te 
mikor a fa tövéhez közel jutsz, a menyétbőrt vedd föl! A subád 
felé menésed irányában a fa két oldalán ebek vannak megkötve. 
Semmire se gondolj! és a kutyák nem ismernek meg, csendesen 
is menj! A mint fölkúszol, ahhoz a házhoz odaérsz, a subádat 
fogod és a nyári evetbőrt vedd magadra! Aztán így ne gondol
kozzál: «a subámat íme kézhez kerítettem*), — mert ha így 
gondolkozol, az ebek nem eresztenek el, iziben megöletel. Míg 
csak le nem érsz a földre, ne gondolkozzál! Most mondott sza
vaimat ne felejtsd el, most menj is!» 
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you maridg, uán mandg, i kurdi metta pidds. uantfolí: As 
gilna, éárdg gilna mur gviSiiildt, nvyti yoi nvydl, áriái yoi áriiü. 
lou (talán: louel) geda uerl andám. 

gidi mandg, álrjdl pelá uanthli: uag-li, mola-li, toyo-ioytds : 
i yát. iuy-tvina ámdgl, gemna top nila. lou gi iuy yoza ioytdg, 
luy-gág-goy gömddg i xön'ta piddg. yby'tal gr>yát ám'ftdt iuy kát 
pelgis azát idrman yoiht. kördl-kolna idrman iu/ eudlt olht. lou 
gidi yoy'dl, ám'fidt gi kolna idrdmdt al kutl andám. gidi mandal 
eudlt gvydl yoza ioytdg, gvydl uigli, ivyá-mvnddltgdlli i mands, 
neyyoi andi uanddg. gi marii, Iwn-lángs-ybrágna marii, iuy-puina 
ioytdg, ittam nvmdlmdg: «s»pm iásna páiitgdm.v ittam ám'ftdt 
naudrmdSdt i katlha, á?rífídtna azát ai gu/lin mvnziga. ittam eui 
geda i liga ám'fidtna. gelta lou gi yvlds. (dildm át mattit* eui 
nvmdgl. 

lihl mandg, gvydl geda i yazdg. lildl mandg, ai vbdl yátna 
io/tds, ou-évri lvp-pemdg. vbdl lau§l: «ittam ivn'dmdddm ilamba 
/vidg.ft vbdl yáVldda piddg. 

Hosszú ideig ment, rövid ideig ment, az egyik lába fáradni 
kezdett. Látja: az Ob szólén, a tenger szélén a nép vonóháló
val halászik, a nevető ember nevet, az énekes ember énekel. 
Neki itt nincs dolga. 

így ment [további, előre felé látja: város-e vagy mi —• 
odaérkezett, [hát egy] ház. A fa tetején van (tk. ül), szemmel 
alighogy látható. 0 a fához ért, a nyári menyétbőrt fölvette és 
kúszni kezdett. A merre [így] kúszik, az ebek a fa mindkét 
oldalán valamennyien megkötve feküsznek, vaslánczczal vannak 
a fához kötve. 0 így kúszik Lfölfelé], a lánczra kötött ebek közt 
még csak köz sincsen. A mint így megy [fölfelé], a subájához 
érkezett, a subáját vette, összegöngyölgette és ment [lefeléj, em
bert nem is látott. így megy [tovább], nyári evet képében megy. 
A fa tövéhez érkezett, most elgondolta: «A subámat kézhez ke
rítettem.)) Erre az ebek odaugrottak, megfogták, s apró darabokra 
tépték. Most a leányt az ebek ott meg is ették. 0 tehát meg
halt. «A lelkem hadd menjen!» -—- gondolja a leány. 

A lelke ment, a subája ott maradt. A lelke ment, a fiatalabbik 
nénje házához érkezett, az ajtósarok becsapódott. A nénje mondja: 
«A kim odajárt, mintha meghalt volna.» A nénje sírni kezdett. 
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ittam lil selta mands, uul vbdl yátna ioytds, ou-évri lvp-
phms. vbdl lauSl: uivy'dmdddm svrSmna pidds.v 

ittam lil pá mands. sidi mandal eudlt lou yátdlna ioytds. 
yátdlna ioytds, uai-pun-kutna, noySs-pun kutna si Ivyds. iildáldda 
ázat arí iilfíáhl. ittam lil kim-edds. mou iilSahda pidds. udtn 
uh'di tvibi poyyrás si endinda pidds, yada uohiis. udrdi tvibi 
poyyrás énmds, énmds. asm ioytds, ittam uárdi tvibi poyyrás 
ásúina ioyo-lisa. ittam máé-niy lil ásúina iofo-lisa. ittam dsnl 
sidi ivy'dl. sidi ivy'tal eudlt naurem bzds, i naurem tviis, kimdt 
nauremdl tvisdlli, yolmdt nauremdl yandi niy, addl yáddy máé-niy 
i tviis. ásni lawdl: «yandi niy, iehm-niy eui tvisdm.» ásmna 
énmdVla. lou tbndi yordl, simáé yan&áy svu§n iántl. 

sidi oldal eudlt ázat éndmdi pitsdt. ásni-áyg'dl lau§l: uyandi 
niy, iehm-niy euiie, má susl{?) neyyoidt ioydtht manem uelda, 
nvy tam tvyáidn eudlt yoé-pelá manda uandi/)) eudl lau§l: «má 
ninen uelda and eslhiám, si-kem mosna manem át tüldt! nvy 

Erre a lélek tovább ment, az öregebbik nénje házához 
érkezett, az ajtósarok becsapódott. A nénje mondja: «A kim 
odajárt, meghalt.)) 

A lélek megint ment tovább. A mint így megy [mendegél], 
a maga házához érkezett. A maga házához érkezett és [ott] 
vadprém közé, nyusztprém közé temetkezett (tk. ment) ím. Föl
támadni ugyan nem támad föl. Erre a lélek kiment. A föld 
újulni kezdett. Odébb [a part felé], a hol eltűnt, piros rózsa 
kezdett nőni. A piros rózsa nőtt, nődögélt. A medve odajött, 
ím a piros rózsát a medve megette. lm a tündér lelkét ette 
meg a medve. Most a medve így jár-kel. A mint így jár, gyer
meket talált (értsd: terhessé lett), egy gyermeke lett, még egy 
gyermeke lett, harmadik gyermeke gyanánt osztják nőt, a magá
nos házban lakó tündért szülte. A medve mondja: «Osztják nő, 
égi nő leányt szültem.» A medve fölneveli. 0 (t. i. a leány) 
nyirháncsot hánt és olyan hímes nyírhéjedényt varr, hogy még. 

A mint így van, mindnyájan növekedni kezdtek. A medve
anya [így] szól: «Osztják nő, égi nő leánykám, . . . . emberek 
jönnek engemet megölni, te e helyedről igyekezz (tk. nézz) vala
merre elmenni!)) A leánya mondja: «En titeket nem hagylak 
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áygi ös9ii, ma iubdmna lihy ti yaéádif» — «yandi niy, iehm-
niy eujie, ma törSm parddm svrmdm ioytds, nvy ioyo-lbtta an' 
uerdmlen. %andi niy, iehm-niy, yundsi yandi mouna ioySttdnna 
ma úoyápm liddn kutna kur-náySrlu, iás-náy§rlu nvy uddi sidam 
tvyáina poriilá ! muy yvldeu iubina si kur-nay§rlu, iás-náy§rlu 
lilhma pondi tvyáipn eudlt muy oshllu, tám pöddr'ddm iázdylám 
'/lil'ldddn kutna nbman tvülá/» si iázdylál pödör'set i hámon 
neyyoidt ioyStmel éátl. 

«%andi niy, iehm-niy euiie, yundsi mayilu nvy yaltía 
uanthlán? muyilu, muy lillu tör§m yoia seda i uanthlán, si-kinzá 
nhndza lirámddfidl andám. ymitt yorhdi iubina törSmna kabin 
labtá ybs siiáhhn, nemdl mola nemna nvy máé-niy, yandi niy, 
iehm-niy nvmsdn pittma si nemna nemdilá: ma niy yattd L 
labdt ybs muy sit oldi pitlu si pvráina.» 

sitdlna mur kámdn ár somildt. yát oml noy-iaydtti (sugátta) 
pitsa. aggal lauSl: «euiie, svsna blá l moydtna mazdy pustdláipn 

megölni, akkor inár inkább vigyenek engemet! Te anya vagy, 
en utánnam maradjatok ti itt életben!» — «Osztják nő, égi nő 
leánykám, az én istentől rendelt halálom jött el, te azt meg
váltani nem tudod. Osztják nő, égi nő, majd ha az osztják földre 
érkezel (tk. érkezésedkor), az én húsomat evésed közben kezünk, 
lábunk czirbolyatobozait i értsd: karmainkat] te majd odébb 
[a part felél csöndes helyre tedd! Halálunk után kezünk, lá
bunk czirbolyatobozait [é. karmainkat1 a telkeinknek kitett 
helyen majd megtaláljuk. E most mondott szavaimat sírásod 
közben is emlékezetben tartsd!» E szavakat beszélték és künn 
emberek érkezte hallszik. 

«Osztják nő, égi nő leánykám, bennünket mikor és honnét 
látsz majd? Minket, a mi lelkeinket az égen, majd ott látod 
meg. Ennél több értesítése nincs. Az esti szürkület kialvása után 
az égen föltetszett hét csillagot látsz majd, a nevét milyen né
ven, te tündér, osztják nő, égi nő, ha úgy tetszik, ezen a né
ven nevezd: Manying háza. A hét csillag majd mi leszünk 
abban az időben.» 

Erre a nép künn nagy zajt csap(?). A ház ajtaját kezdték 
föltörni. Az anyja mondja: «Leánykám, menj hátrább! Mert 
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ma iuganndmna!» lou sitalna í-nik uuratl ou pela. mur tddá yat 
sugatht. lou [eui] mattá yaníay svu§n iandds, si svuSn ujslí, 
%at-ou yoéa Ivskdsll. si-kemna svuSn siiahsdt, mur lau§l: utární 
•yaltía piddm svu§n?» pa mur lauSl: vyat lib(i) eudlt üs.i uan-
diiűdl: tam svuSn svu§n uerdm niy iphl oé andam. pa iay lauht: 
«tami yat libina yodi- svyat ip-ytdm yanzay svuSn ? muy ilbi-telna 
tamdé svuSn arí uandiiisu.v iaylal lauht: (meyyoi ant-peh olh> 
si-kemna lou [eui] aiiltasik kimdt svuSn pa Ivskdsli. mur pa 
seram'sdt: «támí yodi °^Í "U^i -2 yundsi-yarti tamdé uai-yátna 
svuSn an' uandiiüu.v aygdl lau§l: «eune, iwn svsna dla.r» 
andam — ant ybll [eui], si yaníay svu§n, yolmdt svu§n pa kim-
Ivskdsli. moydt lauht: usit, laudl, yodi oldi yanZay svu§n, ilamba, 
lau§l, neyyoi ol.» moydlal lauht: «yada oldi neyyoi? simdé kul', 
mazdy kul! ol, neyyo and ol.» aygdl lauSl: «eujie svsna ola/» 

még talán helyettem benned tesznek kárt!» Ö erre egyre 
előre törekszik az ajtó felé. A nép ott a házat rombolja. 0 [a 
leány] régebben hímes nyírhéj edényt varrott, ezt a nyírhéj -
edényt fogta, a ház ajtajához dobta. Mikor a nyírhéjedényt meg
látták, a nép [így] szól: «Ez honnét került (tk. esett) nyírhéj
edény?)) Mások (tk. más nép) mondják: «A ház belsejéből jött.» 
Nézegetik: ennek a nyírhéjedénycsináló nőnek a varrása nem 
ismeretes. Mások [azt] mondják: «Ebbe a házba hogyan jutott 
ez a hímes nyírhéjedény? Mi ezelőtt ilyen nyírhéjedónyt nem 
láttunk.» Az emberek mondják: «Talán csak nem ember van [a 
barlangban]?)) Ezenközben a leány csöndesen a másik nyírhéj
edényt is odadobta. Az emberek megdöbbentek: «Hát ez micsoda 
állat? Ilyen medvebarlangban (tk. állat-házban) nyírhéjedényt 
sohasem szoktunk látni.» Az anyja mondja: «Leánykám, te menj 
hátrább!» Nem, [a leány] nem hall, a hímes nyírhéjedónyt, a 
harmadik nyírhéjedényt is kidobta. Azok mondják: «Ez, úgy
mond, miféle (tk. hogyan levő) hímes nyírhéjedény, lehetséges, 
hogy ember lesz [t. i. a barlangban].)) A többiek mondják : «Hol 
venné magát [itt] az ember (tk. hol levő ember)? Olyan ördög, 
talán [maga] az ördög, ember nem.» Az anyja [így] szól: ((Leány
kám, menj hátrább!» 
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pvrá ioytds, yát-laygdl eudlt iuy metsdsa, ittam áygdl yát-ou 
(ásni yát-ou) eudlt kim-si manda pidds. áygdl ioyo-tálldli. váygúe, 
má át tálláidm áhynah)— «euiie, tör§m párddm svrmdm ioytds.* 
i áygdl kim-uayyds, kánidn seda i pustdsa i uel'sa. iáy lauht: 
(^kát apsdl yaéds.i) 

pá uimddl-iuyna iuy metsdsa. uul apsdl iuy kátllsdli, iuyi-
telna kim-tálda pitsa. «-iai, má át tálláidm!)) iaidl lau§l: «eu}ie, 
yandi niy, iehmniy, muy iubeuna u&lis át tálláidn/» iaidl kim-
tál'sa i mvyti uel'sa. 

lou kuddft iaidl % iuy yoza pá káths. «kudd@ iai, niy-yarti 
iázdy yölá! nvy iugánndnní kus-keba má át tálláidm h) kuddfi 
iaidl Iwml: «m« iubdmna semdm arí uantl, yodi raydl, sidi át 
tviláidn!» kuddft iaidl i kim-tál'sa i tbdá kámdn uel'sa. 

lou yál'ldl ivlnn, yát libina. mur sidi ietsddi pitsdt, ybhn-
diiúdt: ás7Íi yát libina neyyoi yal'lddal sátl. iá% lauldt: «yod{ 

Az ideje elérkezett, a ház teteje felől fát dugtak be, most 
az anyja a barlang nyilasán (a medveház ajtaján) kimenni kez
dett. Az anyját visszatartja. «Anyácskám, engemet hadd húzza
nak ki először!)) — «Leánykám, az isten rendelte halálom jött 
el.» És az anyja kimászott, ott künn kárt tettek benne, meg is 
ölték. Az emberek mondják: «Két bocs (tk. öcs vagy testvér) 
maradt [még].» 

A másik horogra (?) is fát illesztettek. Az idősebbik test
vér a fát megragadta, a fával együtt kezdték kihúzni. «Bátyám, 
engem hadd húzzanak!)) A bátyja [így] szól: «Leánykám, osztják 
nő, égi nő! mi utánunk mindjárt ám téged is kihúzhatnak!)) 
A bátyját kihúzták és rögtön megölték. 

A középső bátyja is odakapott a fához. «Középső bátyám, 
nőféle beszédre hallgass! Helyetted talán inkább engemet húzza
nak ki!» A középső bátyja mondja: «En utánam a szemem nem 
lát, a hogyan kell, úgy bánjanak veled !» A középső bátyját is 
kihúzták és ott künn meg is ölték. 

0 sír bent a házban. Az emberek (tk. a nép) midőn így 
kezdtek elkészülni [a munkával], hallgatóznak: a medvebarlang
ban ember sírása hallszik. Az emberek mondják: «Miféle (tk. 
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oldi neyyoi ?» idmas ybldndal ybhntht, ipna' neyyo satl. pa mur 
manda pitsdt, sidi laiht. lou [eui] laudl: «murdm uel'sadi.manem 
pa malai an' uellahn?» moydt pöd&r'dtiúdt: «tami, lauht, neyyo 
ol, yodi-svyat louel kim-talda masl?» 

uazdy or't-igi ai jiydi asni-yatna ioyo-lvyds, ittam yál'bdi 
niy kim-tal1 sdlVi: noySs-svy tvi}l, kamka oysam tviü. kámdn ia% 
pöddr'fot: nuazdy or't-igi iiydl addl yaddy maé-viy ilamba si 
mozadds.)) uazdy or't-igi iijdl niy leld9S öfdl pvrda pélgis, oy-
kohl uls, ittam öy§lna naurdldiiú. 

uan-kieba uan tüla, you-keba you tüla, udz9y or't-igi uasna 
toyo-ioytdfítdsa. uas-tel mur lauht: «uáz9y or't-igi iiy addl yaddy 
mas-niy tümal.'v uaz^y or't-igi lau§l: vtüdal masL» 

ioyo-lvydltsa uazdy or't-igi yatna. ittam mundi aygildl, 
iailal dratelna si Ivydltsdidt. sitdlna lou yvza§na ipr'sa. sidi 
olliiildt. mur akmdssdt i uaidt %orda pitsaÍ9t. mur akni9S, ivntti 

hogyan levő) ember ?» Még jobban odafigyelnek, csakugyan em
ber hallszik. És a nép [már] kezdett menni, [mikor] így meg
állnak. 0 [a leány] így szól: «A családomat (tk. népemet) meg
öltétek, hát engem miért nem öltök meg'?» Azok beszélgetnek: 
«Ez, mondják, ember, hogyan lehet (tk. kell) őt kihúzni ?» 

A városi fejedelem-öreg kisebbik fia a medvebarlangba be
ment, íme a síró nőt kihúzta: nyusztsubája van, selyem kendője 
van. Künn az emberek [így] beszélnek: «A városi fejedelem-öreg 
fia mintha a magános házban lakó tündért kapta volna meg!» 
A városi fejedelem-öreg fia a nőt fölültette a szán bal oldalára, 
a fejkötelet fogta és ím a szánon eliramodik (tk. ugrik). 

Bövidnek rövid ideig viszi (tk. vitetik), hosszúnak hosszú 
ideig viszi, a városi fejedelem-öreg városába juttatta. Az egész 
város népe [így] szól: «A városi fejedelem-öreg fia a magános 
házban lakó tündért hozta el.» A városi fejedelem öreg mondja: 
«Hoznia kellett.» 

Bevitték a városi fejedelem-öreg házába. Most csak az 
imént az anyját, a bátyjait, mind valamennyit beszállították [ide]. 
Aztán neki [t. i. a leánynak] kárpitot kötöttek. ígyen vannak-
vannak. A nép gyülekezett és az állatokat nyúzni kezdték. A nép 
összegyűlt, a játszó ember játszik, az énekes ember énekel, a 
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yoi ivntl, aridi yoi ariiil, seban uerdi yoi sebán uerl. üldt, iesht, 
ioyidt ibjdl. sidi oldel eudlt iets9Sdt. 

ibymel ietsds. ipáméi ietsdm iubina yvéaft libina eui si 
yal'fol, yaVhdaleudlt semlal puhsdt. eui uantman tvildli: kur-
náyrdt, ias-nayrdt lokki iaudl'sáidt. ittam eui Lur-nayrdt, ias-
náyrdt áratelna agdtsdlli i kim-tűslí. kim-tüslí, íoyosik brna Ivs-
kdsll, lillalna át oslapt. 

kur-ná/'§rlal, iás-naj-Srlál iaudlm9nli, ioyos, yat pela sbsl. 
i-mosaina /bldntfoll, asm áygdl i iailal iidel §átl, lillal laudel 
patl: «yandi niy, iéhm-niy eui tvisdm, ittam kur-naySrlam pör-
mdda ant rayht. lou tayya yandi-yoi wortidsna pitsa, muyilu 
iorerridslí, muy pöddr'ddm iásyu ioremdsli. muy ittam si man'su, 
%andi niy, iéhm-niy euiie, yaltsa yal'hddn §atl. muy kur-náySrlu, 
iás-nay§rlu ossdlu, ittam muyilu kanzdmdtlu ossdlu, ittam lillu 
tö~r§mna si marísdt. — Xan^í n^V> iehm-niy euiie, ittam noyos 

varázsló ember varázsol. Esznek, isznak, a tánczos tánczol. 
A mint így vannak, végeztek (tk. az így levésükkel végeztek). 

A tánczukat elvégezték. Miután a tánczukat elvégezték, a 
leány a kárpit mögött sír, a sírástól a szemei megdagadtak. 
A leány megfigyeli, hogy a láb tobozokat, a kéz-tobozokat [é. 
karmokat] szanaszét elhányták. Most a leány a láb-tobozokat, a 
kéz-tobozokat mind valamennyit összegyűjtötte és kivitte. Kivitte, 
egy kissé odébb az erdőbe dobta, a lelkeik hadd találják meg 
azokat. 

A kezük, lábuk czirbolyatobozait [é. karmaikat] elhajigálta 
és vissza, a ház felé megy (tk. lép). Egyszer [csak] hallja, hogy 
medveanyjának és bátyjainak a jövésük hallszik, a lelkeik beszél
nek, hallszik: «Osztják nő, égi nő leányt szültem, most a láb
tobozaimat lábbal taposni nem szabad. 0 talán az osztják em
bernek megtetszett, minket elfelejtett, a mi beszéltük -szónkat 
elfelejtette. Mi íme arra mentünk, osztják nő, égi nő leányka, 
a honnét a sírásod hallszik. Mi a láb-tobozainkat, kéz-tobozainkat 
[é. karmainkat] megtaláltuk, a miket kerestünk, megtaláltuk, íme 
a lelkeink a,z égbe szálltak.— Osztják nő, égi nő leányka, most 
nézz fölfelé ! Az égbe föltetszett hét csillagot számláld meg 
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uanda! torma kafom labdt ybs luydila! labdtmdt ybs sit ma, si 
tombina nauremlám ma kat pélgdmna olht. yundsi yal'hddn iubina 
mur pela tam iasydm sidi lauldiii/ tam mur hu and bsldl yolna. 
addl yaddy maú-niy euiw, torma kahm labdt ybs yundsi sidi 
nemdt.' ma ,'iiy ydttdl. mojdt yundsi lauda pitht, mola brdyna 
marii y yattdl nemi iil?» sidi laua: yandi niy, iéhm-niy eui 
tvisdm, sit brdyna ozdm nemdl: máéin yattdl. eudm addl 
yaddy mas-niy ös, sit brdyna nemddm nem. ittam selta yodi 
ioyo-lnya! yaleudt mur nvy pehn lauht: «nvy lma/» sidi pöddr'dhf 
ima aygdm noya lida an' ueritlem, yundi seyki sardllahn, ma 
labdt tvla-luydl i pul ant uihm, yund{-gi olda ant rayhm, semdm 
yol piti, sl manhm.» 

uazdy or't-igi lauSl: «eu}ie, manddu brdyna yun' ti iísdn? 
nvyen líddt matti tvyaina mdzdy ol tayya.f> uazdy or't-igi lau§l: 
«metíiie, nvyen eui-idi tvida pitlem.n sifdlna si iazjy yohs. mola 
uerddt lou tvidi svjdl uazdy or't-igi uasna labdt tvla-luydl si 

A hetedik csillag az én vagyok, azonkívül a gyermekeim az én 
két oldalamon vannak. Majd sírásod után a néphez ezt a szó
mat mondd! Ez a nép még nem tudja. Magános házban lakó 
tündérnő leányka, az égbe föltetszett csillagot egykoron így ne
vezd : Manyiiig háza. A többiek majd [így] szólnak: «miért Manying 
háza a neve?» — te mondd [csak], hogy osztják nő, égi nő 
leányt szültem, ezért talált [— rejtélyes] neve : Manying háza. 
A leányom a magános házban lakó tündér volt, azért lett ez 
a neve (tk. azért nevezett név). Most már aztán [csak] menj be 
[a házba]! Holnap majd a nép [így] szól hozzád: «Egyél!» — 
te így beszélj: «En az anyám húsát nem tudom megenni, ha 
nagyon erőltettek, én hét évig (tk. tél-nyár) egy falatot sem 
veszek, ha pedig majd [itt] nem maradhatok tovább, a merre 
a szemem lát (tk. esik), arra megyek.» 

A városi fejedelem-öreg [így] szól: «Leányka, csak nem 
azért jöttél ide, hogy elmenj ? Neked való eleség valahol talán 
csak van.» A városi fejedelem-öreg mondja: «Kis menyem, té
ged leányom gyanánt foglak tartani.)) Aztán ez a beszed véget 
ert. Az ö viselő subáját a városi fej edelem-öreg városában hét 
éven át viselte, a szőre (?) megtörött, az ínból készült czérnája 
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svfdl tvisdllí, i punlal suqahs i Ivndl ant taynds. uazdy orH-igi 
uanthli, lou si svydl arí tviblli, yir libina pon'sdlli. 

si niy ioytdm-ielna mur ázat tumdagdt, uelftds ázat pmas 
uelht, mola-pugdt uai-yul ázat uelht. lou ittam eui l naurem 
tviis, si nauremdl enmdlman ittam yolna énnwlhli, si naurem 
enmdlddm tvyavna ma seda ö&dm. 

8. pam-tag ar-tbrbi yoi mey'g dtna pali a. 

apúsaydn kat yoi olhydn, nemdza-yos-pelá an' ivy'li (?) 
lihydn. {aidl pöddr'ta pidds, apsdl pela lauSl: «manhmdn/» apsi 
lau§l: «yolas-tvyd manfomdn?» — marisdydn. 

apsdl sömatti svy-nir ant tviü. «mola sömvttdt tinhm? tör dm 
iski uerds.v iawl ar-sinidl pam bzds, ioyo-lvydltsdlli, pamdtna pr-
sahsli. mii Isi pamdt eudlt legatsdlli, selta man'sdydn. apsdl loy 
ant tviü, % an pehk-sugatsdlli (laygdtsdlli), loy uer'saüí, apsdl 
kur elti sömdtsdlll, selta manda pitsdydn. 

nem szakadt. A városi fejedelem-öreg látja, hogy ezt a subáját 
már nem hordja, egy zsákba tette. 

E nő érkeztétől fogva a nép teljesen egészséges, jó fogá
sokat csinálnak, a miféle vad-hal [csak van], mindent fognak 
(tk. ölnek). 0, a leány, ím egy gyermeket szült, azt a gyerme
két nevelvén még most is neveli. Ennek a gyermeknek a nevelő 
helyén magam is ott voltam. 

S. A fű g y é k é n y - s a p k á s e m b e r t ő l f é l n e k a m a n ó k . 

Két egytestvér ember van, semerre se járva élnek. A bátya 
beszélni kezdett, az öcscséhez [így] szól: «Menjünk!» Az öcscse 
mondja: «Hová menjünk?)) — Mentek. 

Az öcscsének öltöző ruhája (tk. subája-botosa) nincs. ((Mi
csoda öltöznivalóm van ? az isten hideget csinált [== az idő 
hidegre vált].» A bátyja sok-kevés füvet talált, bevitte [a házbaj, 
a füvekkel körülkötözte. Sapkát is füvekből készített [neki], az
tán mentek. Az öcscsének hótalpa nincs, egy hosszúkás fatálat 
kettétörött (hasított), hótalpat csinált, az öcscse lábára fölhúzta, 
aztán menni kezdtek. 
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ieza toyosik man'sdydti, uotaza iis. iaidl yahs, sbsta an' 
ueritl. apsdl sidi mams, ioyos-uandal andam. apsdl laivm tviű, 
iwy emtta p>idds. iuydl sidi séudr'sdlli, %attí amdtsdlli. 

yat libina tut vhs, iaidl %olna andam. selta atíi iis. atii 
iuumal iubina ybhnthU, iaijl si iidal éatl. tuti vhs, tuti sidi 
vhs, ybhnthli: sdidl andam. ielta-svyat úöymds: umola kamdn 
ybhnthnh) — sdi ázat andam. kim-idds, i iasdlna ai nay'k, 
kimdt iasdlna ai ybl. «malai tada láihn? mola lanlhn? iaidm 
béihiisen ?» — «i uördí-oy-siski b£iliiisem.» selta lauSl: «%ol 
mandshi — v-vudy ioyan youat Ivyds.n — «ittam nvy malai ma 
yohm nsdnh) — o-nvy nemdn molaht — urna nemom, laudl, pam-
tagar-tbrbi yoi.» — <snvy nemdn molaí* — unvl-tvi-kbrdi 
mey'k'.v — «nvy ittam Isi lida lithn tayyah) — «ia, lauSl, mui 
lábdthnh) — ama Isi mosa Uuman olhm.» — ^odi, lau§l, liddt 
kim-tűlen, mola ioyo-lvyhm?» lou r'wl-tvi-kbrdí mey'k: pela lau§l: 
«ioyo-lvyá /» 

[A mint] egy kissé odébb mentek, hózivatar támadt. A bátyja 
elmaradt, lépni nem bír. Az öcscse így megy, vissza nem néz. 
Az öcscsónek fejszéje van, fát vágni kezdett. A fáját igyen vágta, 
házat csinált (tk. házzá ültette). 

A házban tüzet gyújtott, a bátya még [most] sincs. Aztán 
éjre vált [az idő]. A mint éjre vált [az idő], figyeli: a bátyjának 
a jövése hallszik ím. A tüzét meggyújtotta. A tüzét így meggyúj
totta, hallgatózik: nesze nincs. Belülről megszólalt: «Miért 
hallgatózol künn?» — Semmi nesz sincs. Kiment, az egyik ke
zében kis vörösfenyő van, a másik kezében kis feketefenyő. «Miért 
állsz i t t? Mit vársz? A bátyámmal találkoztál (tk. megtalál
tad) ?» — «Egy vörösfejű madarat találtam. Aztán [így] szól: 
«Merre ment?» — «A torkolatos folyó hosszában ment.» — 
«Hát te miért jöttél hozzám?» — «A te neved micsoda?» — 
«Az én nevem, úgymond, Fü-gyékény-sapkás ember.» — «A te 
neved mi?» — «Vasorrú manó.» — «Hát te úgy-e enni akarsz 
talán ?» — «Nos, úgymond, mit adsz enni?» — «En is [csak] 
valamit evén vagyok.*) — «Hogyan, úgymond, az ennivalót ki
hozod vagy bemenjek?" 0 a vasorrú manóhoz [így] szól: 
«Gyere bej» 
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nvl-toi-kordi mey'k' ioyo-lvyds. lou tut vlda pidds. mattá-
pvrdina iuuman uehmvtl i láygs. si laygdl ujsli i kdmrta pitsdlll. 
mey'k' pela lau§l: «tam nir putay am'sá/» mey'k' am's»s. «put 
kdtidrti-wydt nirdm il si toynds, puddn anda kdudrds, nvn oydnna 
nir noy-uord\h) tömi oydlna nir noy-uortsdlli. sitdlna lou putl 
ábm'sdllí tut eudlt, and yvrtsdlli, lida ám'sds. nvl-t7)i-kördl mey'k' 
laiil. líuman ietsds, sidi lau§l: «yodi, nvl-tvi-kbrdi lida lithn 
tanya?* — nemdza ant pöddr'l. anvy ilamba svnzdn kaíidds, ma 
mvs 8okhm.» sitdlna lauSl: ama addl ösdm, ittam pilna ioyStsawm.» 
viundi lis, ieúz9s, il-ybin. 

sidi ybiú, mosa-pvraina yunlt yorhs, kdmdlta vudds : «pám-
tagar-tbrbi yoi iiydm yol tűsen?» lou kim-edds, uanthll: kat oydl 
(kat oypi mey'k'). «iiy9n yol tűlem? iuua! maiid/ iiydn yolna 
maildl.» 

selta ioyo-lvyda pidds, ou-ybmfídt sugdtta uurdtldlli, iirdl 
svydt Ivnds. selta ioyo-lvnds, il-dm'sds nir putay. uam'sd-sd! ma 

A vasorrú manó bement [a házba]. Ö tüzet kezdett gyúj
tani. A múltkor jővén a fogása egy evet volt. Ezt az evetjét 
fogta és főzni kezdte. A manóhoz [így] szól: «Ezzel a geren
dával szemben ülj le!» A manó leült. «A fazék fő vese közben 
a gerenda letörött, a fazekad [még] nem főtt meg, a gerendát 
a fejeddel nyomd föl!» Amaz a fejével a gerendát fölnyomta. 
Ő aztán a fazekat a tűzről leemelte, tálba merte, leült enni. 
A vasorrú manó áll. Az evéssel elkészült. «Hogyan, vasorrú, 
talán enni akarsz?* — Semmit sem beszél. «Lehetséges, hogy 
a hátad megfájdult, majd megtámasztom (tk. támasztékot állí
tok).)) Aztán [így] szól: «Én egyedül voltam, íme most társam 
érkezett.)) Az elébb [már] evett, ivott, lefeküdt. 

ígyen fekszik. Egyszer [csak] az esti szürkület kialudt, kí
vülről bekiáltott [valaki]: «Fű-gyékény-sapkás ember, a fiamat 
hová tetted (tk. vitted)?» Ő kiment, látja: két fej (kétfejű manó). 
«A fiadat hová tenném? gyere, vendégeskedjél! a fiad még [most] 
vendégeskedik.)) 

Aztán kezdett bemenni, az ajtóragasztókat majdnem össze
töri az erőlködéssel, oldalvást ment be. Aztán belépett, leült a 
gerendával szemben. «Ülj csak le! én neked tüzet gyújtok.» 
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nvyen tut vlfom.r) tut vhs. «nws-yozdy euelt nirydn pa-si sugul-
Idda-lamba, noy-laia ! manem svya lmí/» lou (pam-tagar-tbrbi 
yoi) kim-idds, ioyo pa Ivyds. «yodi, lau§l, il svra amzshnh) 
nemdza ant pödsr'l, i mundi yodi laiis, si-sirna Idill, [lou] sitdlna 
yoidi tvyaina mands, il-ybiis. 

yalemt aldy-svyat kihs, kim-id»s. kim-idds i iuy mola 
seudrta pidds. iuy séudrman íetsds, ioyo-lvyds. nádéi ösdm, ittam 
yöUm yoií üs9m.» mola liddt lawndiiil, mola ant lamndwl. 
semrdm iuylal ioyo-dltsdlli. sidi oldel svyat ila pela iis. top 
patlds, % kurdyvt iidal satl. mou noydl, kdmdn ioy§tmal §atl. 
«pam-tagar-tbrbi yoi iiyydlam yol tüslan?» — «iiyydlan maitel-
ydn. — noy ittam iskina patsaidn, you mou nsdn tayya í ioyo-
lvyd!» ioyo-lvyss— údl oypöéydl. pam-tagar-tbrbi yoi laudl: ama 
tuddm vllem, nny am'safo tuti vhs, kim-idds, ioyo pa Ivyes. 
nmanem svya liui! yaddm suydl ű si kbriiú, noy-uord\!» noy-
uortsdlü. si-kemna laudl: viuua! ma mvs sokfom.v — nenwza 

Tüzet gyújtott. «A támaszték mellett a két gerenda megint 
otyanformán van, mintha le akarna szakadni (tk. törni), állj 
föl! engem aztán egyél meg!» 0 (a Fű-gyékény-sapkás ember) 
kiment meg bejött [a házba]. «Hogyan, úgymond, le hamar 
ülsz-e ?» [Az] semmit sem beszél, és a hogy az imént állt, oly 
módon áll. [0] aztán a fekvő helyére ment, lefeküdt. 

Másnap reggel fölkelt, kiment. Kiment és fát-mit kezdett 
vágni. A favágással elkészült, bement [a házba]. «Magam vol
tam, íme most [már] hárman vagyunk (tk. három emberré 
lettem).» Valami ennivalót eddegél vagy nem eddegél. A vágott 
fáit beemelte [a házba]. A mint így vannak, este felé jött [az 
idő]. Alig hogy besötétedett, egy lábas valaminek a jövése hall
szik. A föld reng, künn megérkezése hallszik. «Fű-gyékény-sapkás 
ember, a fiaimat (dual.) hová tetted?)) — «A fiaid vendégesked
nek. — Te íme a hidegtől megfáztál, messzi földről jöttél talán? 
gyere be!» Bement [a házba] — négyfejű. A Fű-gyékény-sapkás 
ember [így] szól: «En a tüzemet meggyújtom, te ülj le!» A tüzét 
meggyújtotta. Kiment meg bejött. «Engem [majd] aztán egyél meg! 
A házam szöglete ím leesik, tartsd föl (tk. taszítsd föl)!» Föl
tartotta. Ezenközben [azt] mondja: «Gyere, én majd támasztékot 

<YÍ/• elvtudományi Közlemények. XXXVII. 13 
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ant pöddr'l. lou iastds : «ma addl ösdm mundl, ittam ndl yui oldi 
(vagy: olda) pitsu.» sittelna lou pa il-vbiis. 

at-kuddíi-kemml iis, yoiman ybtontl, mundl mou noyds, 
itta (?) yolna tágan noy§l, yat»l sugalhda uutsiiü. sitdlna noy-
kihs i kdmdn ioytds. uiiylam yol tuslanht — uiiylan maihht.» — 
iiylam malai sidaman olldth) — unoya-puhtna uydllal teudlsdt. — 
nvy ioyo-lvyaJ'» ioyo-lvyda pidds. ioyo-lvyds: uet oy§l. il-dmdtsdWi. 
tömi uyhl példk-tvildlli, lou ioyo yys1 Ivydl. uaiiltasik! manem 
svya Imi! tam yatna si uellaimdn, nvy noy-uordl!» tömi idstds : 
urna, uortlem.)) 

pam-tagar-tbrbi yoi kim-edds, sittelna ioyo pa Ivyds. tömi 
laiű. v.purdé neyyoi il-am'sá/t il-amdsta partsdlll, ant ydlfoli. 
tömi uydl andam, yodi laj/is, sidi laiű. sitdlna lou mands, yoid{ 
tvyaidlna il-ybits. yoidal svyat yblhll, mou taydl. mou taytal svyat 
i yatdl tarida pidds. mou taydl, yat yvrdl példk-vremds, kbrdl ibú 
noy-sdds: nömdr kbrdl mey'k'. 

állítok.)) — [Az] semmit sem beszél. Ő [így] szól: «Magam 
voltam az imént, most [már] négyen vagyunk (tk. kezdtünk 
lenni).» Aztán ő megint lefeküdt. 

Éjfél tájban (tk. éjfélnyire jött) feküvén hallgatja, hogy a 
föld most még erősebben reng, mint előbb rengett (tk. a föld 
az elébb rengett, most még erősebben reng), a háza össze akar 
dűlni. Erre fölkelt és kiment. «A fiaimat hová tetted ?» •— 
«A fiaid vendégeskednek.)) — «A fiaim miért vannak csend
ben?)) — «Húsfalatokkal teletömték a szájukat. — Te [is] gyere 
be !» Kezdett bemenni. Bement [a házba] — ötfejű. Leültette. 
Az a száját eltátja, ő majdnem beleesik. «Csak lassabban! en
gem aztán egyél meg! Ez a ház mindjárt megöl bennünket, 
tartsd föl!» Amaz szólt: «Majd föltartom.)) 

A Fü-gyékény-sapkás ember kiment, aztán megint bejött. 
Amaz áll. «Öreg ember, ülj le!» Leülni rendelte, nem hallja. 
Amannak szava (tk. szája) nincs, a mint állt, úgy áll. Erre 
aztán ő ment, fekvő helyén lefeküdt. A mint fekszik, hallja, 
[hogy] a föld zúg(?). A föld zúgása közben a ház inogni kezdett. 
A föld zúg, a ház padlója kettérepedt, vas nyárs (v. szög) emel
kedik fölfelé: csupa vas manó. 
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sidi lauSl: apam-tagar-tbrbi yoi olhnh) — «ott&m» —lauSl. 
«nauremldm yol tüslanh) — unauremlan tamdt.)) — «nauremlam 
mola uerldth) — unauremlán tördm pela iurbdtht.)) — «si tör§m 
yada ol?» — «nvy ojdn no^-uordi ! r> lou ant litl ojdl noy-uor'ta. 
«ma nvyen, pam-tagar-tbrbi yoi, lilém.» — aalt lilén! — lau§l— 
ma iaidm Isi malai Uslenh) — «iapn ma Ivwmem anddm.» — 
«%oina Hsa?)) — «kziddfi-nauremna lisa tayya.)) si-kemna kuddft 
l[ui dúzdsli: npam-tagar-tbrbi yoi iaidl yol tűsen ?» kudd§ yuidl 
lau§l: «ma and oslem, yolmdt yoina Hsa tayya.)) si-kemna kbrdi 
mey'k''laudl: «ma nvyen Illem.)) —pam-tagar-tbrbi yoi lau§l: 
umanem svyasik liui! iaidm ti tuui!)) kbrdi mey'k' lau§l: «you 
podjr'sdm, ma nvyen lilém.» — «manem al liui, iaidm tüua/» 

kbrdi mey'k' sidi pőddr'tal eudlt noy-edds. «yodi, lauSl, kbrdi 
mey(kl yodi nvmdshnh) — «md nvyen si lilém, iaslam etht.)) — 
«manem al liui, iaidm túua/)) — «ai iiydmna, nvl-tvi-kbrdi 

így szól: «A Fü-gyékény-sapkás ember vagy?» — «Az 
vagyok» — mondja. «A gyermekeimet hová tetted?)) — «A gyer
mekeid ezek [itt].» — «A gyermekeim mit csinálnak?)) — «A gyer
mekeid az istenhez imádkoznak.)) — «Az az isten hol van?» — 
«Emeld fol a fejedet!)) 0 a fejét nem akarja fölemelni. «En téged, 
Eü-gyékény-sapkás ember, megeszlek.» — «Csak egyél! —úgy
mond — a bátyámat is miért etted meg?» — «A bátyádat nem én 
ettem meg.)> — «[Hát] ki ette meg?» — «A középső gyermekem 
ette meg talán.» Ezenközben a középsőt (tk. a középső embert) 
kérdezi: «A Fű-gyékény-sapkás ember bátyját hová tetted?» Erre 
a középső ember [azt] mondja: «Én nem tudok [róla], a harmadik 
ember ette meg talán.» Ezenközben a vas manó [így] szól: «En 
téged megeszlek.» — «Engem majd csak aztán (tk. egy kissé 
később) egyél meg!» A Fti-gyékény-sapkás ember [így] szól: 
«A bátyámat hozd ide!» A vas manó [azt] mondja: «Sokáig 
beszéltem, ón téged megeszlek.» — «Engem ne egyél meg, a 
bátyámat hozd!» 

Miközben a vas manó így beszél, fölemelkedett. «Hogyan, 
úgymond, vas manó mit gondolsz?)) — «En téged mindjárt 
megeszlek, a kezeim már nyúlnak (tk. előjönnek.)* — «Engem 
ne egyél meg, a bátyámat hozd!» —- «A kis fiam, a vasorrú 

13* 
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mey'k'na Hsa tayya.)) kdrdi mey'k' sidi palli iida pidds, pam-
tagar-törbi yoi uanthli, oydl paida si pidds yat yoza, uantidli, 
oydl yaiis. kdrdi mey'k' uydl-uhl pehk-táldalna pam-tagar-törbi 
yoi l iasl, i kur[dl] mey'k1 uydl libina yr>§ Ivyydn i kördi mey'k' 
oydl yat yoza noy-yaiis. «manem, lau$l, yaleudt liui! tam-vvtl an* 
lisen (an' ueritsen).» sitdlna kördi mey'k' top lal'l, ant pöddr'l. 
pam-tagar-törbi yoi InuSl: «ittam laia! manem lida arí uersm1-
sen, na ittam tör§m pela iurbdlda!» pam-tagartörbi yoi si idzdy 
tviis, ila pela iis, il-yöiis. mey'gdt mvs iuganna soksdlli. yalemt 
kihs i mands. 

9. ua i-p el dk p a oysar. 

i yui ol, addl yatna ol, nemdza neyyoi an' tviú, lou nei 
volna iuy seudrta an' ueritl. i-mosaina yatl iskina patsa, yat-
libdl pela tuygdt eudlt la§ si iis. lou iskina patsa, % tvyaina 
yöiü. yoyman yöl'ldVi, oudl punfilnűa. «yoidau ol? oudm yoina 

manó ette meg talán.» A vas manó így mindegyre magasabb lett, 
a Fű-gyékény-sapkás ember látja, a feje ím a házig ért, látja, 
a feje megütődött. Á mint a vas manó a szája nyilasát eltátja, 
a Fű-gyékény-sapkás embernek az egyik keze, az egyik lába 
majdnem beleesik és a vas manó feje a házba ütközött. «Engem, 
úgymond, holnap egyél meg, ma nem ettél meg (nem bírtál).*) 
Erre a vas manó csak lehel, nem beszél. A Fű-gyékény-sapkás 
ember [így] szól: «Most [már] állj! engem nem bírtál megenni, 
nohát imádkozz az istenhez!)) A Fű-gyékény-sapkás ember ezt 
a szót mondta (tk. tartotta), este felé jött [az idő], lefeküdt. 
A manókat támasztókul állította. Másnap fölkelt és ment. 

9. A f é l b o t o s ú [ e m b e r ] és a r ó k a . 

Egy ember él, magányos házban lakik, senkié sincs, még 
csak fát sem tud vágni. Egyszer a háza hideg lett, a ház bel
sejébe a mohok mellett hó jött. 0 igen fázott (tk. a hidegtől 
megfagyott), egy helyen fekszik. Feküvén hallja, [hogy] az ajtó 
ki-kinyilik. «Ki az? az ajtómat kicsoda nyitogatja?)) Semmi nesz 



ÉSZAKI- OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK. 185 

punéilnüa ?» pöddr'ti sdidl arí sátl. oudl punéiliiilli pá Ivp-
tördrfoll. 

l-mosaina oudl puha, lou uantfolí, oysar ioyo-lvnds. lou 
yoiman pöddr'l: «yi, lau§l, noy-ki kiltom, nvyen uel's'em loln!» 
si-kemna oysar nöymds : amolaidn kaZih) —• «nem9záÍ9m káéi 
and öl,* — vmuiá yoida iertS9Sdn?» — «alt yoifom.! svy-nir 
lömdttdt an' tvihm.» oysar lauSl: umanem liddt miiá/» — «má, 
lauSl, Viddt an' toüdm.y> — «nü, lauSl, mola laudndwfon'•*» — 
unvrgmna i ivrdm öypözSx tml9m.» oysar lauSl: «má svmdm 
uáyta pitsa. siddtn Mem,» oysar rwr&mna údúzdndiiis, §w9m oy-
pözSy nvremdsli i lisli. si-kemna yoidi -yoi nöymds : «yei, oysar, 
malai nvremdsen, ma mola lildmh) oysar lauSl: «nvn si yvlda 
uutsinmi.v oysar sitdlna lís i mands. 

lou oysar manmal iubina nvmdű: «oysar ázat Usli, ma mola 
lihm ? mundl noy-kilda an' ueritsdm, noy-kilda iordm anddm. 
noy-ki kil'sdm loln, louel uel'sem loln.» sidi ámdsl, iojo-yaidm 

sincs (tk. a beszélő nesze nem hallszik). Az ajtaját [valaki] ki
nyitogatja meg becsukja. 

Egyszer az ajtaja kinyilt, ő látja, [hogy] a róka bejött 
[a házbaj. 0 fekve [így] beszél: «Hej, úgymond, ha fölkelek, 
téged megöltelek volna!» Ezenközben a róka megszólalt: «Mid 
fáj ?» — ((Semmim sem fáj.» — «[Hát] miért kell feküdnöd?)) — 
«Hadd fekügyek! nincs öltöző ruhám.» A róka [így] szól: ((Ne
kem adj ennivalót!)) — «Nekem, úgymond, ennivalóm nincs.» — 
«Nos, mondja [a róka], hát te mit eszel?» — «A [halszárító] 
állványon egy megromlott fejem [é. halfej] van.» A róka [így] 
szól: «Én igen éhes vagyok, ezt (tk. ezemet) megeszem.)) «A róka 
az állványra fölágaskodott, a megromlott fejet hirtelen elkapta 
és megette. Eközben a fekvő ember megszólalt: «Hej, róka, 
miért ragadtad el, én mit eszem majd?» A róka mondja: «Te 
úgy is halófélben vagy (tk. halni akarsz).» Aztán a róka evett 
és ment. 

0 a róka elmente után [így] gondolkozik: «A róka mind 
megette, [hát] én mit eszem? Az imént nem bírtam fölkelni, 
fölkelni [való] erőm nincs. Ha fölkeltem volna, őt megöltem 
volna.» így ül, a visszamaradt erejével (tk. lelkével) fölült. 
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lilna noy-ám'sds. ehl pattá si yohs, il pa yohs. il-yoiman iubina 
oysar ioytds, ioyo pa Ivyds. uyodi, lau§l, lihyh) lou lauSl: <dihy 
kenidrn si.)) oysar lauSl: «yodi, lída lithnh)— nmola tüsdnh)— 
«mola túsdm? — nvysdft tüsdm.» — amola nvysdfi tusdnh) — 
«or-kvláy-nvysdfi tü$9m.» — «má u£ lida an' uerithm, ma laudl, 
tutli yátna lída an' uerithm.)) oysar lauSl: «má tut vlhm.» oysar 
pelá laudl: «nvy tút vlá!» oysar uantsdU, ^oyál-oy'kna iuy ázat 
andám. «nvy dia! ma ioydttdm-mosa ál yvlá!)) 

oysar mands, mands, tödá kanzdm iuy máritl. oysar iuy 
máridds, iuylál ivrá-áf9tsdllí, iuylál almds, ioyo-iis, iuy tus 
(pey'kna-li, kusnali tüslí, yoi uandds ?). oysar iojo-ipytds, iémdsli: 
«nvn, yodi, lihyh) •— idihy.it oysar tut vlda pidds, tuti vl'süli. 
«na, igi, ti iuuá tut silna /» lou tut siJLna iida pidds, tut silna i 
ioyhs. nemdza an( tviil, amsdm' an' tviil i uai an' tviil. oysar 
lauSl: «nvy mola tviman ösdnh) — «ma, lauSl, nemdza an' 
uerithm lelátta.)) oysar pbddt'ta pidds : «nvy igi, liemdn mola ?» — 

A teste ím megszűnt fázni, megint lefeküdt. A mint lefeküdt, 
a róka megérkezett, be is lépett [a házba]. «Hogyan, úgymond, 
még élsz?» 0 mondja: «Éppen hogy csak élek.» A róka [így] 
szól: «Hát, enni akarsz?*) — «Mit hoztál?* — «Mit hoztam? 
Lapoczkát hoztam.» -— «Micsoda lapoczkát hoztál ?» — «Erdei 
rénszarvas lapoczkát hoztam.» — «En [biz'] már enni nem bí
rok, én — úgymond — hideg házban (tk. tűz nélküli házban) 
nem tudok enni.» A róka [így] szól: «En [majd] tüzet gyújtok.» 
A rókához [így] szól: «Te gyújts tüzet!» A róka látja, [hogy] a 
tűzhely mellett levő gödörben semmi fa sincs. «Te csak maradj 
(tk. légy), az én visszaérkeztemig ne halj meg!» 

A róka ment, ment, ott száraz fát tördel. A róka fát tör
delt, a fáit összeszedte, visszajött, fát hozott (a fogával hozta-e 
vagy a karmával hozta, ki látta ?») A róka visszaérkezett, kér
dezte: «Hát te még élsz?» — «Elek.» A róka tüzet kezdett 
gyújtani, a tüzét meggyújtotta. «No öreg, ide gyere a tűz szé
lére!)) 0 a tűz széléhez kezdett jönni, a ttíz szélére [oda] is ért. 
Semmi sincs rajta, nincs rajta nadrág, botosa sincs. A róka [így] 
szól: «Te mit hordván vagy?» — «En, úgymond, semmit sem 
tudok készíteni.» A róka beszélni kezdett: «Te öreg, mi a ne-
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ama nemdm, lauSl, uai-peld k.» oysar tüudm noyáidl tutna 
Ivlta pitsdlli, ittam igi noyáina labdtti pitsa. «na igi, oysar 
lauSl, má kál'mdmna uhnh) — nmolaidin sömdtman iihm?» — 
«má nvnen sömzttdt tühm. nvn tuddn ál yördl/v oysar mands. 

you ivy'dl, uán ipy'dl, mosa-pvráidtna oysar ioytds. naurem 
tvidm svy-nir tus (naurem tvidm, svy-nir kim-eyhmdt), uailál 
tüumal, svy-nir tüumal. «uai-pehk igi sö~mdílá!» — utámatna, 
lau§i, arí patlciidmh) — atadá yvlda ant rafdl.* 

sitdlna oysar mands, pám söy§tta mands. oysar pám söytds, 
ioytds. «uai-példk igi, tám pámdt ehn elli ivudrdilá!)) uai-pehk 
igi pámlál ehl elti ivu§rtsdllí, svydl sőmdtsdlli, vnddftna idr'sdlll. 
kwrlál pámna ivudrtsdlli (kát kur i-kemna), azát uerdl vetsds. 

oysar lau§l: nmanhmdn.''» uai-pehk igi lau§l: «ittam paths 
vndi.)) — «andám, lau§l, Í9m!» uai-pehk igi lau§l: aatdlna, yol 
manhmdn?» oysar lauSl: «pozem yoza kátlla!)) ittam uai-pehk 
igi oysar pozi yoza kaths, oysar pozi yoza * ias^ toyo-yvnds. 

ved?» —• «Az én nevem, úgymond, P é l b o t o s ú . A róka a 
hozott húst a tűznél olvasztani kezdte, most tehát az öreget 
hússal kezdte táplálni.)) No öreg, mondja a róka, jössz-e a nyo
momban?*) — «Mibe öltözve (tk. mimet fölvéve) megyek (tk. 
jövök)?» — «En neked hozok [majd] ruhát, [addig] te a tüzet 
ne oltsd ki!» A róka ment. 

Hosszú ideig jár, rövid ideig jár, egyszer [csak] megjött. 
Gyermek viselte teljes öltözéket (tk. suba-botos) hozott (a gyer
mek viselte ruhák ki voltak akasztva). Botosokat hozott, teljes 
öltözéket hozott. «Félbotosú öreg, ezeket vedd magadra!» — 
«Ezekben, úgymond, nem fázom?» — «Itt meghalni nem szabad.» 

Erre a róka ment, füvet tépni ment. A róka füvet tépett 
és megjött. «Félbotosú öreg, ezeket a füveket csavard a testedre !» 
A Félbotosu Öreg a füveit a testére csavarta, a subát fölvette, 
övvel megkötötte, a lábait fűvel becsavarta (mind a két lábát 
egyformán). Mindezzel (tk. dolgával) elkészült. 

A róka [így] szól: «Menjünk!» A Félbotosu öreg [azt] 
mondja: «Már talán be is sötétedett.)) — «Nem a', úgymond, 
jó.» A Félbotosu öreg [így] szól: «Éjjel hová megyünk?» A róka 
mondja: «Fogd meg a farkamat (v. kapaszkodjál a farkamba). 
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oysar igi kim-naudrmds, uai-pehk igi oysar iubina Idm-úvremdsa, 
oysarna tüla. yada vbldg-tvydina il-köriül, uai-pehk igi oysar dl 
pela nöymds : «nvy aiilta/» oysar ioyo-kdremds : «yod(, uai-
pehk, patsaidnh) uai-pehk lauSl: umadi pa pattá! ma svy'kmd-
saidm.» pa man'sdydn. 

sidi manda piisdym, oysar lauSl: «yatna ioy§thmdn.» sidi 
mandal eudlt yatna ivydtsdydn. «uai-pehk, nvy kamdn laidf» 
oysar ioyo-lvyds, yatna Ivyds. oysar dnpsl: uyodi, yátna neyyo 
ol?» yaddy-yo iástul: «ol.» oysar lauSl: vsára, tvt vladi/ ma, 
lauSl, uul yoi tüsdm.n yaddy-yo lauH: «malai ipro ant Ivydlt-
senh> — (dou seyk ivrdsl, ma idsydm pela ant yöhntl, addm 
yatna an' Ivydl.— ioyo-pvig\!i) yadd y yoi kim-idds : «%án-dédm, 
tördin-didin ioyo-lvyd /» uai-pehk nez ant pöddr'l, mundl yolas 
uandds, s\ Isi uantl. yddgy yoi ioyo-lvyds. «yodi, lauSl (oysar), 
iilh) — upöddr'ta an' litl, ma oy si pon'sdm, pön'sdm.v oysar 
lauSl: Hiwy an' yvbdtlen.n oysar kim-idds: «uai-péhk, lauSl, 

Most a Félbotosú öreg a róka farkába fogódzott, a róka farkához 
az egyik keze odaragadt. A róka kiugrott, a Félbotosú öreg a 
róka után kiragadtatott, a rókától vitetik. A hol mély hely van 
[ó. gödrös], [ott] elesik. A Félbotosú öreg a rókához [így] szól: 
«Te, lassan!)) A róka visszafordult: «Hát, Félbotosú, fázol?» 
A Félbotosú [így] szól: «Még fázni! [inkább] melegem van (tk. 
izzadok). Megint mentek [tovább]. 

így menni kezdtek, a róka mondja: «Házhoz érünk.» 
A mint így mennek, házhoz érkeztek. «Félbotosú, te künn állj!» 
A róka bement, a házba ment be. A róka kérdi: «Hát, a ház
ban ember van?» A házigazda szól: «Van.» A róka mondja: 
«Csak hamar, gyújtsatok tüzet! én, úgymond, urat (tk. nagy 
embert) hoztam.» A házigazda [így] szól: «Miért nem hoztad 
be?» — «Ő igen büszke, én rám nem hallgat, rossz házba nem 
megy be. — Könyörögd be!» A házigazda kiment: «Fejedelem-
atyám, isten-atyám jöjj be!» A Félbotosú semmit sem beszél, 
a hova az elébb nézett, oda néz most is. A házigazda belépett 
[a házba]. «Hát, mondja a róka, jön?» — «Nem akar beszélni, 
en ím fejet hajtottam [előtte], fejet hajtottam.*) A róka [így] 
szól: «Te nem mozdítod el.» A róka kiment: «Félbotosú, úgy-
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ioyo-lvya!'» uai-pehk pöddr'ta aní litl. oysar ioyo-lvyas pa ihstdl: 
«yat tvbardr), tvbardy yatna Ivyda. ant yasl.v yaddy yoi lau§l oysar 
pela: «si-louat idm uera, ioyo at lvydl'.t> oysar kim-Edds: «uai-
pehk, nvy seda laia, ie£a pvra %olna andam.» oysar ioyo pa 
Ivyds. «yodi lau§l?» — «sidi laudl — manem elti tvya at lezat-
ht/» — yaddy yoi laudl oysar pela: «maná, ioyo üt lvpdl!» 

dmdstal tvya taytina lerdm'sa, svyna pon'sa. oysar pa, kim-
Idds. oysar na kat iasl eudlt katllsa: «yan-a£dm, törítm-azdm ou 
pun£á!» o%sar igina uai-pehk iorna ioyo-talla. ayozdyis manadiJ 
— oysar lau§l — lou sömdttdtlal yuli and at tviht/» yaddy yoi 
kim-edds, mal'gaydt, uaidt i amsdmdt ázat Ivydltsaidt, svyna mundí 
pvraina Ivydltsa. selta yaddy yoi pa kim-edds, l sby Ivydldds. si 
söy kutpdl eudlt seudrmdsll, i sbydl nvzay yulli nöy§r(8dlli, i sbydl 
putna küudr'sdlli. nvzay yul üumel ietsds, puddl pa lida pitsdt. 
liumel pa ietsds, yoisdt. 

mond, gyere be!» A Félbotosú nem akar beszélni. A róka be
ment [a házba] és [így] szól: «A ház szemetes, szemetes házba 
nem tud bemenni.)) A házigazda [így] szól a rókához: «Tedd 
meg azt a szívességet, hadd jöjjön be!» A róka kiment: ((Fél
botosú, te állj [csak] i t t! még nincs itt az ideje [annak, hogy 
bejöjj].)> A róka megint bement [a házba]. «Hogyan beszél ?» — 
«Úgy beszél: nekem helyet készítsenek hát!» A házigazda [így] 
szól: a rókához: «Menj, hadd jöjjön be!» 

Az ülőhelyét rénszarvasbörrel leterítik, subát tettek [oda]. 
A róka megint kiment. A róka a két kezénél fogva megfogta: 
«Fejedelem-atyám, isten-atyám, nyiss ajtót!» A róka-öreg a Fél-
botosú-öreget erővel húzza be [a házba], «Menjetek félre, mondja 
a róka, az ő ruhái el ne piszkolódjanak!)) A házigazda kiment, 
máliczasubákat, botosokat és nadrágokat sokat hordtak be, su
bát már előbb hoztak be. Aztán a házigazda megint kiment és 
egy tokhalat hozott be. A tokhalat a közepénél ketté vágta, az 
egyik felét (tk. tokhalat) nyers hallá aprította, a másik felét 
üstben megfőzte. A nyers hal evésével elkészültek, az üstöt [é. 
a főtt halat] is enni kezdték. Az evéssel megint elkészültek, 
lefeküdtek. 
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at-kudd@-kemna uai-peldk pvps. oysar noy-kÜ9md9n, sidaman' 
pöddr'l: «%odi nsdnh> — «pvsmdm-lamba.» oysar lauSl: «svydn 
ant pv§senh) lou laudl: «and oslem.)) oysar uai-peldk sv^ lou 
peldl taVsdllt, pozdlna mbyyta pitsdlli. o%sar pozdl sidi pv§na ázat 
pvdahsa. tomdyen (xdddy %oi imdl pilnaj yoihydn, yoidi %addn 
yoi Imi tvfttdl X°za Vv§ oysarna nerdi pitsa. selta sittelna yoisd-
ydn. oysar pa /ÖMS, uai-peldk pa /dús. 

aldy-svyat yblhydn, tomdydn kiVsdydn pa pöddr'ldydn. yaddy 
yoi imdl pela laudl: umola pvé ebdlna au§l? simdé uid-id/ ioytdm 
tvyaina yat pv§-ebdlna au§l?» oysar yoidal svyat ndúgdndinl, sidi 
nöymds : usit mola pvs-ebldth) %addy %oi nbymds : «oysar, sida
man bla!» oysar lau§l: «kbgaidm kihl-gi, svyd sara legőddn/» 
itta yaddy %oi imina ázat lezatla. 

sidi olddl svyat uai-peldk igi oysarna kiltdla. uai-peldk igi 
igi noy-kilds. npu, lau§l, mola ébdl sith) oysar laudl: «nemdza 
ebdl andam.» uai-peldk laudl: «malai andcim? pv§-ebdlna si au§l. 

Úgy éjfél tájban a Félbotosú összeszarta magát (tk. szart). 
A róka fölébredt, halkan beszél: «Mi van veled?» — «Mintha 
összeszartam volna magamat (tk. olyanformán van, hogy szar
tam). A róka [így] szól: «A subádat nem szartad le ?» 0 mondja: 
«Nem tudom.w A róka a félbotosú subáját maga felé fordította 
(tk. húzta), a farkával kezdte [azt] letörölni. A róka farkára a 
szar mind odaragadt. Azok ketten (a házigazda a feleségével 
együtt) alusznak. Az alvó háziasszony rénszarvasbőréhez a róka 
a szart kezdte odakenni. Aztán lefeküdtek. A róka lefeküdt, 
megint, a Félbotosú is lefeküdt. 

Eeggel hallják [ám], [hogy] azok fölkeltek és beszélnek. 
A házigazda a feleségéhez [így] szól: «Minek van [itt] szar szaga? 
Ilyen urak érkeztekor a ház szarszagtól bűzlik.» A róka fekvése 
közben nyújtózkodik, szólt: «Ez micsoda szarszag?» A házi
gazda megszólalt: «Bóka, csöndben légy!» A róka mondja: 
«A gazdám mindjárt fölkel, aztán csak hamar takarítsátok el!» 
Erre a háziasszony mind eltakarítja. 

A mint így vannak, a Félbotosú öreget a róka fölkelti. 
A Félbotosú öreg fölkelt. «Píha, úgymond, micsoda szag ez?» 
A róka mondja: «Semmi szag sincs.» A félbotosú mondja: «Hogy 
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uai-peldkoysar pela yainzidds: «malai pvésdn?» — «má yodi, 
oysar lauSl, ma pvsmdm andam.v — «sára, lauSl, manem sö-
mdtt\!)) yaddy yoi lauSl: «mola g9rek andama ollütl? mazdy, 
lauSl, g9rekna pitsu tvyyá? yán-azdm ál ligázá!» mundl o^sar 
pela yainzidds, oysar tbdasik, youdnsik ámdsl. aoysar ti iuuá!» 
oysar tolta ü iis, o% pondl: ukogápm, lauSl, mola rdbnda?» — 
nmanem, lauSl, uailám sönidttá, amsdmdm sömdttá.)) o%sar laiis, 
sömdttdda pitsdlli. sittelna oysar pela lauSl: «sára, manda másl!» 
yaddy yoi pela lauSl: ukvláy kátlláfn yaddy yoi l ám'p' kidds. 

idza ösdt, kvláydt ám'fina tada uvstdsáidt, yaddy yoi öySl 
lezátta pidds. öySl legátsa, uai-peldk lauSl: nsára, manhmdn! 
nvy, yaddy %oi ma iubdmna emn legád\!» %addy yoi lauSl: «ma 
eudm semna andam (semna an' riila).» — «eudn ant-ki lezátlen, 
kinidtti ioySthm, sitna nvmdsman óla/)) — ((yán-á£dm nvy 
iazdydn (sic!) ybllem.» uai-peldk nöymds : «oysar, manem tüuá.'» 

ne volna (tk. miért nincs)! szarszagtól bűzlik ím.» A Félbotosú 
a rókára rákiáltott: «Miert szartál?» — «Már mint én, mondja 
a róka, én [bíz'] nem szartam.» — «Csak hamar, öltöztess föl!» 
A házigazda [így] szól: «Hogyan lehet a bűnt jóvá tenni (tk. 
a bűn semmivé lesz-e)? talán bűnbe estünk. Fejedelem-atyám, 
isten-atyám, ne haragudjál!)) Az elébb a rókára rákiáltott, a 
róka egy kissé távolabb ül. «Róka, gyere ide!» A róka onnét 
ide jött, fejet hajt. «Gazdám, úgymond, mi a munka?» «Nekem, 
úgymond, a botosaimat húzd föl és a nadrágomat húzd föl I» 
A róka fölállt és öltöztetni kezdte. Aztán a rókához [így] szól: 
«Gyorsan menni kell!» A házigazdához [így] szól: «Fogj rén
szarvast!)) A házigazda egy ebet küldött [t. i. a rénszarvasért]. 

Egy kicsinyég [így] voltak, a rénszarvasokat a kutya ide térí
tette, a házigazda szánt kezdett fölszerelni. Mikor a szán készen 
volt, a Félbotosú [így] szól: «Csak hamar, menjünk! Te, házi
gazda, én utánam a leányodat készítsd föl!» A házigazda mondja: 
«Az én leányom szemmel nem látható.» — «Ha a leányodat 
nem készíted föl, másodszor [is] eljövök, azért eszeden légy!» — 
«Fejedelem-atyám, a szódat hallom.» A Félbotosú megszólalt: 
«Róka, engem vigyél!» A házigazda megszólalt: «Róka, hát én 
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yáddy yoi nőymds: «o%sar, ma tuddmaddmht oysar lauSl: «nvp 
•yozaidn arí litl.» 

oysarna tusa, ioyo-ioytS'fitdsa mattá si oysar bzdm (ioytdm) 
yatna. Un tvisdydn údl kvláy, oysardlna arátelna ueVsaidt. oysar 
lauSl: (tuai-petek yorilá ! nvy tada yazá.'v no, oysar mams, 
mundi yatna ioytds. yáddy %oi nöymds: <cyan-ázdn, tör§m-áhn 
yodi lau§l?» oysar iastds: «eu,9n lezádi/» itta yaddy yoi őrldt 
lezatta pidds, noi-yoran őyldt lezatti pitsaidt. yáddy yoi lau§l 
(oysar pelá) «nvn mánál lou (eui) iil.» 

oysar mands, ittam yoi lauSl eudl pela: tás üda neyyoi arí 
tvifom, taédin pűna manatdn /» eui mands i tás eui iubina uws-
tdsa. sidi manhydn. 

mosa-pvraidtna oysar yanemds. oysar top yanhnds, kvláydt 
si laisdt. oysar nvmdsl: <nmola-yorbi eui at uantsem lolnh) oysar 
l tvyaina yanemman ol, kvlaydt l tvyáina laildt. oysar nvmdsl: 

nem vihetem (tk. az én vivésem rossz)?» A róka mondja: ((Té
ged (tk. hozzád) nem akar.» 

A róka vitte, haza juttatta abba a házba, a hol [azelőtt] 
a róka rátalált (tk. a róka találta házba). Négy rénszarvasuk 
volt, a róka mind valamennyit megölte. A róka [így] szól: «Fél-
botosú, nyúzd meg! te [csak] maradj itt!» No hát a róka ment, 
az előbbi házba érkezett. A házigazda megszólalt: ((Fejedelem-
atyád, isten-atyád hogyan beszél?» A róka szólt: «A leányodat 
készítsd föl! Erre a házigazda a szánokat kezdte rendbehozni, 
a posztóval kivarrott szánok rendbehozattak. A házigazda a 
rókához [így] szól: «Te [csak] menj! ő (a leány) megy utánad 
{tk. jön).» 

A róka elment, most az ember [így] szól a leányához: 
«A nyájamat fogyasztó (tk. evő) emberem nincs, a nyájammal 
együtt menjetek!*) A leány ment, a [rénszarvas]nyájat a leány 
után hajtották. ígyen mennek. 

Egyszer csak a róka elrejtőzött. A róka alighogy elrejtőzött, 
a rénszarvasok Íziben megálltak. A róka [így] gondolkozik: 
((Milyenforma leány, szeretném látni!w A róka egy helyen elrej
tőzve van, a rénszarvasok is egy helyen állnak. A róka gondolja: 
«Megyek.» A róka külön ment, a rénszarvasok is menni kezd-
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«manld>n.» oysar addl mands, kvlaydt pá manda pitsdt. sidi mari-
dal svyaidt oysar pa yanemds. «m,ola-yorbi eui ueél at uantfiem 
loln/» oysar uanthli, oysamdl yondéasik ieza yatltdmal, ueél ríila. 
oysar yanemman uanthli. tbda oysar yanemds, kvlaydt pa laisdt. 
eui nvmdsl: «ilamba oysar yanemds.)) oysamdl ilsik tcd'sdlli. oysar 
sidi laihsl, kvlaydt manda arí litldt. oysar kildmdds pa manda 
vidds, kvlaydt pa manda pitsdt. 

oysar sidi mandal eudlt uai-péhk yatna ioytds. nuai-péhk 
kim-eda!)) uai-példk kim-idds. uoysar, lau§l, mola iazjy tüsdn?» — 
«sara, niy tusdm, yat legatta masl/» oysar nöyrnds: v-narfg eudlt 
nay'g-uvnddl yvbdda/ ybl eudlt ybl-uvnddl yvbdda! ma mutra{dmna 
uvnthydn ordn numbi eudlt Ivskdda! uvlddm iuy yattl át iü/» 

si yat libina ioro-lvysdydn. mai tör§m pela mola-pugdt 
parmds, ázat ol, ioyo-lvysdydri (oysar uai-példk pilna) oysar 
nöymuil; <niai-példk niydn ioyo-uara/n uai-példk lau§l: <dvydldí/t> 
oysar kim-idds. kim-edds, kvlaydt aratdlna pajfitsdlli (o%sarna 

tek. Miközben így megy, a róka megint elrejtőzött. «Milyen
forma leány, az arczát szeretném látni!» A róka látja, [hogy] 
a fejkendője egy kissé hátra csúszott, az arcza látszik. A róka 
elrejtőzve nézi. [A mikor] ott a róka elrejtőzött, a rénszarvasok 
ismét megálltak. A leány gondolja: «A róka alighanem elrejtő
zött.» A fejkendőjét egy kissé lejebb húzta. A róka így várakozik, 
a rénszarvasok menni nem akarnak. A róka hirtelen fölkelt és 
menni kezdett, a rénszarvasok is menni kezdtek. 

A róka a mint így megy, a Félbotosú házához érkezett. 
«Félbotosú, gyere ki!» A Félbotosú kiment. «Róka, úgymond, 
mi hírt hoztál?» — «Csak hamar, asszonyt hoztam, a házat 
rendbe kell hozni!» A róka megszólalt: «Vörösfenyőről vörös
fenyő-forgácsot hánts, feketefenyőről feketefenyő-forgácsot hánts! 
az én fortélyommal ezeket a forgácsokat (dual.) a fejed fölött 
hajítsd el! Gyalult fából készült házzá legyen!» 

Abba a házba beléptek, a mit, a mifélét az isten [csak] 
rendelt, minden van [ott]. Beléptek (a róka a Félbotosúval 
együtt), a róka megszólal: «Félbotosú, az asszonyodat hívd be!» 
A Félbotosú mondja: «Hozd be!» A róka kiment, a rénszarva
sokat mind valamennyit kieresztette [é. kifogta a szánból], a 
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páiitsáidt), eui pela lauSl: «ioro-lvyá!» eui nemdza ant pöddr'l. 
oysar ybl'hli, eui sbziliiidal sátl. 

mosa-pvráina eui ioyo-lvyds. eui oldal tvyá legátti pidds. 
llda, ieéta pitsat. liumel ietsds, si yoiszt. áUy-svyát kil'sdt, uai-
péhk pela oysar nöymdl: utam táédn mázdy sauida an' uerdm'len, 
molakem sauida uerithn, si-kem, sáuiiá! mola-kem an' uerdmdd-
ddn at manl!)) oysar lauSl: «svmdl uayti neyyoi pá ol, lida litti 
neyyo ar.n oysar lau§l: «ör elti pá ál lidá l törSm mola-kem 
párdds, si-kem tviá ! ittam, lauSl, ma nvy pihnna olda an' 
uerithm, ma tör§mna nvmdsna párdiliiisáidm, yvlda uatsimdn 
tvyá eudlt nvyen ül^dtsem. ma nvy yáddnna olda an' uerithm. 
tám táédn! tám táédn, nvy-ki yvlldn, nvy yvlddn iubina, iiy-ki 
tvildii, iiydnna sáuila, ii%-ki an'' tvihn, pá neyyoina lida pitla, 
pá sáuidi pitla.» oysar lau§l: «si iázdydm (sic!) yöl'sen? uai-
pehk lau§l: «yöl'sem.)) — usára-tayti páidm üld in át ol!)) 

oysar edds kim, pá mands. si manmal itna, uai-peldk oysar 

leányhoz [így] szól: «Jőjj be!» A leány semmit sem beszél. 
A róka hallja [ám], a leány lépegetése hallszik. 

Egyszer [aztán] a leány bement [a házba]. A leány a 
lakó (tk. levő) helyét kezdte rendbehozni. Enni, inni kezdtek. 
Az evéssel elkészültek, mindjárt lefeküdtek. Reggel tájban föl
keltek, a Félbotosúhoz a róka [így] szólt: «Ezt a nyájadat talán 
nem bírod megőrizni, a mennyit meg bírsz őrizni, annyit őrizz! 
a mit nem tudsz [megőrizni], [az] hadd menjen!» A róka mondja: 
«Éhes ember is van, enni akaró ember sok van.» A róka [így] 
szól: «8okat ne akarj! az isten a mennyit adott, annyid legyen! 
íme, úgymond, én veled nem maradhatok, az isten engem meg
áldott észszel s téged, midőn már majdnem meghaltál, életre hoz
talak. En a te házadban nem tudok meglenni. Ez a nyájad! 
Ezt a nyájadat, ha te meghalsz, a te halálod után, ha fiad lesz, 
a fiad őrzi majd, ha fiad nem lesz, más ember kezdi fogyasz
tani (tk. enni) és őrizni.» Mondja a róka: «Ezt a beszédemet 
hallottad?)* A Félbotosú [így] szól: «Hallottam.» — ((Hama
rosan, élj boldogan (tk. jó élet hadd legyen)!» 

A róka ment ki, aztán elment. így ment egyfolytában, a 
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manmal iubina addl yahs. sittelna tas yoza mands. tas yoza s* 
mands, mands. sagar sijna talán %atl mands. sagar s%l eudlt ioyo-
iis, sagar sil eudlt sostal itna áhn-snyat io%tds, tas si-louattí 
iúumal. uai-pehk nvnidsl: utámí-louát tas yundi uerdm'lem sa-
uida í» uai-peldk ioyo-io%tds, il-ybi}s pa kiUs. Ili pa yoihnl, arí 
rbbitl. kvlan an' sauiiil, ül pa ybiú. (si-us, si-kinza ybllúdm-
kcmdm si.) 

Félbotosú a róka elmente után egyedül maradt. Aztán a nyáj
hoz ment. A nyájhoz ment, ment. A legelő szélén egész nap 
ment. A legelő széléről visszajött, a legelő széléről egyfolytában 
lépve reggel tájban jött vissza, a nyáj olyan nagy lett. A Fél
botosú gondolja: «Ekkora nyájat mikor bírok megőrizni.)) A Fél
botosú visszaérkezett [a házba], lefeküdt és fölkelt. Eszik meg 
fekszik, nem dolgozik. Eénszarvast nem őriz, eszik meg fekszik. 
{Eddig van, csak ennyit hallottam.) 

PÁPAY JÓZSEF. 
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Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Második közlemény.) 

24. A görög perfectum-alakok használatának áttekintése 
után, mielőtt áttérek az aoristos-alakok használatának vizsgá
latára, összefoglalom értekezésemnek már eddig vitatott főtételeit. 
Ezek a következők: 

I. Az idő képzelethez nem szóló, teljesen abstrakt viszony. 
Időben való tájékozódás objectiv fogalmi tartalommal biró tör
ténések vagy állapotok nélkül képtelenség s időviszony kifeje
zése alakilag is csak másodlagosan, a történéseket és állapotokat 
jelölő nyelvbeli elemeken — actiótöveken — lehetséges. 

Az idői viszony nem mindig a beszélés időpontjában való
sággal meglévő, a beszélőt valósággal környező történésektől 
vagy állapotoktól számítandó, hanem gyakran bármely más, való
sággal már, vagy még meg nem levő helyzettől, melynek körül
ményei közé az előadás vagy közlés pillanatában beleképzeli 
magát az előadó vagy közlő egyéniség. Ez a bele- vagy át-
képzelés (állásponteltolódás, álláspontcsere) öntudatlan lelki folya
mat, melyet csak a nyelvész konstatálhat, de a mely az idő
alakok természetére nézve teljességgel közömbös. 

II. Az úgynevezett időalakok — tempóra, ^póvot — leg
nagyobb része egyáltalában nem fejez ki semmiféle időt. Az ige
alakokban nem az időviszony kifejezése a fő, hanem az érzékel
hető és képzeletnek szóló történések és állapotok qualitásainak 
jelölése. 

III. A történés állapotainak jelölésében a történésnek nem 
valóságos állapota, hanem a közlés pillanatában képzelt állapota 
jut kifejezésre. (A valóságban cursiv-durativ történést a közlő 
punctualisnak jelezhet; valósággal még meg sem kezdődött tör
ténést parancsban vagy óhajtásban befejezettnek, stb.). 

IV. Időviszonyt a cselekvés állapotait jelölő töveknek csak 
jelentő módú (indicativus) alakjai jelölhetnek. 

V. De ezek is csupán csak multat és jövőt (prasteritumot 
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és futurumot). A «jelen» időpontot, mely a közlés minden pil
lanatában változik, nyelvi alakkal rögzíteni (fixirozni) nem lehet. 
Az úgynevezett «jelen» (prassens) igealakok — épp úgy, mint 
az indicativuson kívül a többi módok és az igenevek alakjai — 
időt ki nem fejeznek, achronistikusak. 

VI. Az imperativus, conjunctivus, optativus módok önálló 
használatban modalis értelmük miatt egyúttal idői (jövő) vonat
kozásúak. Időt azonban ezek sem jelölnek. 

VII. Viszonyított használatban az actiótöveknek módalakjai 
ós igenévi alakjai egy másik (fő-) történéshez való viszony ki
fejezésére valók. Időt (hacsak külön időjel nincs bennük) ilyenkor 
sem fejeznek ki. 

VIII. Ugyanis minden idői vonatkoztatás közvetetlen, tehát 
minden múlt és jövő igealak közvetetlen (nem egy másik törté
nésen át közvetített) viszonyt jelez. Egyik időalak a másikhoz 
nem viszonyítható, minden múlt és minden jövő idejű alak, 
mint időalak, teljesen önálló használatú. Közvetett (relatív) idő 
nincs, s e szerint nincs főidő és mellékidő sem. 

IX. A perfectum futurumának (és, mint látni fogjuk, 
minden görög futurumnak) modalis- és igenévi alakjai, ha mellék
történést fejeznek ki. eredetileg valóságos idői alakok, és mint 
ilyenek, eredetileg nem relatívak, hanem önálló, közvetetlen 
használatúak, mint minden időalak. Időviszonyuk azonban nem 
a közlés időpontjától, hanem mindig a szóban lévő helyzettől 
számítandó, melybe a közlő magát öntudatlanul beleképzeli. 

X. Minden múlt idejű és minden jövő idejű alak, mint 
időalak — azaz idői jelentés tekintetében — tökéletesen egy
forma. Az ú. n. spatiumot (a múlt vagy jövő felé a «jelen »> 
időponttól közvetetlenül számított időbeli távolságot) minden idő
alak teljesen egyformán jelölheti és jelöli, akár pillanatnyi, akár 
végtelen az időköz. Mivel pedig (1. a VIII. tételt) viszonyított idő 
nincs, e szerint régmúlt és aligmult, közeli, távoli jövő igealak 
sincs. Ezek az elnevezések az actiók functiójának (1. a VII. tételt) 
az időkkel való összezavarásából (és helytelen egyesítéséből) erednek. 

Ezekkel a tételekkel kapcsolatban jónak látom továbbá 
kiemelni, hogy az igealakokat megnevező terminusaim nem 
egészen egyeznek meg a hagyományosakkal. Nevezetesen, mint 
V. tételemből következik, nem használom a praesens terminust, 
s mást (nem egy «időalakot», hanem a történés qualitását ki
fejező nagy alakcsoportot) értek az imperfectum terminuson: 
annak az actiótőnek összes alakjait, melyet a hagyományos nyelv
tanok «prsesenstőnek» neveznek. 

Önként érthető, hogy «időalakoknak» csak azokat nevezem, 
a melyek időt valósággal kifejeznek. Az időt is jelölő alakok 
nevében először (az alakok alkotásának is megfelelőleg) az actió-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. U 



198 GYOMLAY GYULA. 

fajtát nevezem meg. mint genust, aztán az időfajtát, mint- speciest. 
Tehát pl. imperfecti praeteritum; perfecti futurum. 

« Praeteritum imperfectum» vagy «praeteritum perfectum» 
alakban azért nem használom a terminusokat, mert ebből a ki
fejezésből nem világos, az első vagy a második szó-e a jelző, s 
e szerint (nem lóvén feltüntetve a főfogalom) azt gondolhatná 
valaki, hogy többféle múlt idő van. A genitivusos constructio 
elejét veszi ennek a tévedésnek, s azt is megengedi, hogy a 
főkategoriának az őt megillető első helyet juttassuk. (Az «im
perfecti és perfectiw semleges kitételek természetesen az «im-
perfectae actionis és perfectae actionis» vagy a «status actionis 
imperfectas és status actionis perfectae» kitételek rövidítéseinek 
tekintendők.) A mód jelölése az időalakoknál felesleges, mert 
mind indicativusok (1. IV. pont). 

Az aoristos és az imperí'ectuin. 

25. A befejezett és a be nem fejezett történés kifejezésére 
való igealakokon kívül a görög nyelv ket — külömbözö képzésű 
tövekből flektált — alakcsoportot fejlesztett ki, melyeknek jelen
téseik eredetileg külömbözők lehettek, de a görög irodalom kez
detén már érezhető értelmi külömbség nélkül mindketten egy
formán az imperfectumtól és a perfectumtól külömbözö harmadik 
actio-kategoriát alkotnak. Ez a harmadik actio-kategoria az 
aoristos, a beletartozó alakcsoportok pedig 1. az ú. n. első vagy 
gyönge (activum és médium) aoristos; 2. a második vagy erős 
(act. és med.) aoristos s a kétféle (•ö-s és •8-tlan) ú. n. szenvedő 
aoristos. 

Az aoristos értelme minden bizonynyal épen úgy az im-
perfectum-alakokkal szemben fejlődött ki, mint a perfectumé. 
Az imperfectum alakjai, mint tudjuk (1. a 8. pontot), a tartós
nak, ismétlődőnek, nem késznek, fejlődésben lévőnek képzelt 
vagy gondolt történés szemléltető kifejezésére valók. Velők szem
ben az összes aoristos-alakok közös sajátsága, hogy a történést 
befejezettségére vagy be nem fejezettségére való tekintet nélkül 
kópzeltetik vagy gondoltatják el, nem azért, mintha az ige-jelölte 
történés magában véve csakugyan független lehetne ilynemű külömb-
ségektóí, hanem azért, mert a beszélőt a beszélés perczében ezek 
az actióbeli külömbségek nem érdekelik, hanem csupán csak 
magára a történés tenyéré gondol. (L. a 24. pont III. tételét.) 
Hogy egy ismeretes hasonlattal éljek: valamely épületnek igen 
sok részlete van. mely bizonyos körülmények közt érdekelheti 
a szemlélőt; de ha az egé=zet veszi szemügyre, pl. nagy távol
ságból látja az épületet, akkor a részletek mellékesekké válnak, 



AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ. 199 

holott pedig valósággal mindig megvannak. Ez esetben persze 
térbeli elemek egymásmellettjéről van szó, az aoristos eseté
ben pedig történésekről: de arra tán mégis alkalmas a hasonlat, 
hogy nz alakhasználat lélektanát megértesse. Az igazság az, hogy 
az aoristos értelmének inkább negativ, mint positiv ismertető
jelei vannak; rendesen azonban a történés concentrálását, egy 
pontba való gyűjtését emlegetik az aoristos főfunctiójának, s 
azért az aoristos actiót röviden punctualis actiónak nevezik.36) 
A név talán hibás gondolatmeneten alapul, de jobb hiányában 
elfogadható. Elég az hozzá, hopy az aoristos-alakok egyfelől nem 
jelentenek semmi olyasféle történésbeli árnyalatot, s nem hatnak 
annyira a képzeletre, mint az imperfectumok, másfelől azonban 
nem helyzetet vagy állapotot jelentenek, mint a görög perfectum-
alakok, hanem történést (cselekvést vagy szenvedést), mint az 
imperfectumok. Fpácpwv s7riai;oX v̂ = levelet írogató, irkáló, írni 
szándékozó (próbáló); leypayáic, iTriatoX^v = a ki megírta («most», 
vagy egyszer, v. majd) a levelet (mely megvolt, megvan, vagy 
meglesz); ^pá^ac, sjriaToXVjv = a ki levelet írt («most», vagy egyszer, 
vagy majd; a levél esetleg nem volt meg, vagy nincs meg, vagy 
nem lesz már meg, mikor szó van róla). A participium meg
értését azonban a magyar alakszegénység s a verbum finitummal 
való fordítás nagyon megnehezíti. Tpácpetv kTziózokf\v = levelet 
írogatni, irkálni, írni próbálni; hogy levelet írogat, irkál, írni 
próbál («most», vagy egyszer, v. majd); YSfpacpévai érctatoX^v = 
elkészíteni a levelet, hogy megírta vagy elkészítette a («most», 

2Ö) BRUGMANN (Griech. Gramm. 4 476. 1.) ennek a functiónak, — me
lyet DELBRÜCKkel concentrálónak vagy complexivnek nevez, — magyará
zatát abban találja, hogy a már magukban véve is punctualis értelmű 
igetörzsökök módjára bánt el a nyelv az eredetileg cursiv értelmű tövek
kel is ; azaz : hogy eredetileg csak a punctualis értelmű törzsököknek volt 
aoristosuk, s ezek analógiája szerint képződött a többi igék aoristosa. Akár
hogyan fejlődött a használat , annyi bizonyos, hogy a már kifejlett hasz
nálatban (Homerosnál is) magának az igetörzsöknek actióárnyalata kö
zömbös az aoristos értelmére néz ve, s hogy még erősen imperfectumszerű 
igetörzsökök is szerepelhetnek aoristos alakban és punctualis értelem
mel. Tanulságos erre nézve éppen Brugmannak egyik példája is (II. XIX. 
11.): xeú^ea Őéíjo, xaXá JJLOÍX', ö* oű â> ti< wjj.ot<Ti <póp7ja£v = «vedd ezeket 
a fegyvereket . . . . a milyeneket soha ember még nem viselt a vállán» 
A valóságban «viselni» csak tartósan lehet valamit, az kétségtelen ; de a 
beszélőt ott nem az érdekli, tartósan viselte-é vagy sem valaki a fegyve
reket, hanem az, hogy egyáltalán v i se l téé vagy sem. Nem leírni, elkóp-
zeltetni akar, hanem constatálni, azért nem használhatja a leíró Ifópv. 
alakot, hanem aoristost kellett mondania. A modern grammatikusok (még 
Wundt is) többnyire elfeledik erős kiemelését annak, hogy az aoristos hasz
nálatában nem a történések tényleges actióárnyalata a döntő, hanem a beszélő 
képzelete. (Ennyi subiectiv elem még az actióhasználatban is constatálandó.) 
Azért nem tanácsos a «punctualis actiów terminus helyett a «momentane 
Handlung» terminust használni. (L. pl. Kühnernél, I I . 134. 1.) 

14* 
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v. egyszer, v. majd) meglévő levelet; ypátyai é7ri<ycoX7]v = írni egy 
levelet, hogy levelet ír («most», v. egyszer, v. majd). "Iva Ypá'fifl 
sjrtaToXYjv = hogy levelet próbáljon írni, hogy levélírással foglala
toskodjék, hogy leveleket irkáljon, írogasson; Tva ŝ̂ pácpif] v. 
*fe7pacpa)s ^ S7CIOTOX̂ V = hogy elkészítse, hogy megírja a levelet; 
Tva Ypá(|íTf) é7rtatoX"/jv == hogy levelet írjon. Tpácps émaToXás = fog
lalkozzál levélírással, írogass, próbáld meg a levélírást; yéfpacps 
sTciaToXYjv s= készítsd el a levelet; a levelet «megírod» (paran-
csolólag; a teljesítés a parancsban föltételezve van); ypácpov 
srciatoXyjv = írj egy levelet. Az írás művelete mindenesetre időt 
kivan a valóságban, s történésnek más, mint tartós (cursiv-
durativ-iterativ) a valóságban nem lehet. De a beszélőt, ha 
aoristost használ, ez a tartósság nem érdekli. Legutoljára hagytam 
az indicativusos példákat, mert itt az időjelzés zavart okozhat 
az alak megértésében. "Éfpoupov s7rtoxoXf/v — levélírással foglal
koztam (befejeztem-e, kérdés); levelet írogattam, próbáltam írni; 
éfSTpácpstv sTrtoTOXirjv = (a múltban) elkészítettem a levelet, úgy 
hogy a levél készen volt. meg volt írva; lypa^a kxiazokrív = 
írtam egy levelet (a múltban). Mind a három alak múlt, s mint 
múlt teljesen egyforma (1. a 24. pont X. tételét); de a perfectum 
múlt állapotot, az imperfectum ós az aoristos múlt történést 
fejeznek ki, még pedig az imperfectum szemléltető, leíró, kép
zeletre ható módon, míg az aoristos minden efféle árnyalattól 
függetlenül, csak a tényt jelzi. Hasonlóképen a szenvedő genus
ban is : SSÍŐOVTO (J. pt.) = adogattattak. kináltattak, szoktak adatni; 
eSéőovTO (P. pt.) = meg- v. oda voltak adva ; söóíhjaav (Aor. pass.) = 
adatának v. adattak. 

26. Az eddigiekben kifejtett alakértelmezés minden aoris-
tosra illik. A mennyiben pedig bizonyos aoristos-alakok különös 
értelmi árnyalatokat mutatnak, ezen árnyalatok okát nem az 
aoristosnak az eddig kifejtettől külömböző, újabb functiójában, 
hanem az illető igetorzsökök sajátságos értelmében kell keresni. 
Nevezetesen bizonyos állapotjelző értelmű imperfectumokboz tar
tozó aoristos-alakok okoztak (különösen újabb időben) sok bajt 
és kategória-zavart az aoristos magyarázatában. Van ugyanis a 
görögben elég sok, többnyire denominativ képzésű állapotjelző 
imperfectum, melynek aoristosa (még pedig többnyire az ú. n. 
I. aoristos. mert az -áoo. -éw. -ów, -íCoo, -sóco stb. végű denomi
nativ imperfectumokhoz csak ilyen aoristos tartozhatik), mint 
punctualis értelmű alak, nem jelenthet egyebet, mint az illető 
állapotlia való bejutást, még pedig vagy az állapot kezdetének, 
vagy az állapot létrejöttének érezhetőbb árnyalatával. A punc
tualis actiónak ezt, az imperfectumtő értelmétől függő két ér
tele márnyalatát ingressiv és effektív, vagy resultativ actiónak 
nevezi az újabb nyelvtudomány. Erezhető ingressiv-resultativ ér-
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telmű aoristosok például ezek: Imp. (3aatXsósiv = királykodni, 
uralkodni, aor. paoiXsüoat = királylyá lenni, trónra lépni; (3oo-
Xsósiv = a tanács tagja lenni, (SouXsöaai = a tanács tagjává válni ; 
•9-ao{iáCstv = csodálkozni, -ö-ao^áaai = elcsodálkozni; voosív = bete
geskedni, vooYjaai = megbetegedni; éptCsiv = vetélkedni, epíaai == 
perbe szállni, összeperelni; ío^óetv = erős lenni, ioybaai = erőre 
kapni; cppovsív = értelmesnek lenni, cppov/jaat = értelmessé válni, 
belátásra jutni, stb., stb. Ezek az aoristosok mind denominalis 
imperfectumokhoz (paoiXsóc, POÓXYJ, tkxöjjux, vóaoc;, spiQ, Xay&q, ^p^v) 
tartoznak. De ilyen értelműek az effélék i s : Imp. Seíőeiv = telni, 
aor. őeíaou = megijedni; íysiv — tartani, a/eív = megkapni, meg
fogni, stb. Valószínű, hogy az olvasó már az eddig közölt alakokról 
sem tudná pontosan eldönteni, ingressiv, vagy inkább resultativ 
értelműek-e, holott pedig szándékosan mind egyforma alakban, 
infmitivusban, vannak közölve az aoristosok. Még valószínűbb 
azonban, hogy a legtöbb olvasó valamennyi itt közölt aoristost 
mégis inkább ingressiv értelműnek érzi, holott pedig ugyan
azokat az aoristosokat, ha pl. participiumban vagy indicativus-
ban volnának közölve, inkább effektiv-resultativ értelműeknek 
érezné. Ugyanis az illető mód- és igenévi alakok syntaktikai 
viszonya könnyen megzavarhatja az actióárnyalat mérlegelését. 
Az infinitivusból, coniunctivusból, s többnyire az optativusból 
is mindezen állapotjelző imperfectumtőnek aoristosában inkább 
az ingressiv árnyalatot érezzük ki, az indicativusból és a parti -
ciumból, néha az optativusból is inkább az effektív v. resultativ 
árnyalatot, nem azért, mintha magának az aoristosnak más-más 
értelme volna az egyes alakokban, hanem mert a syntaktikai 
viszony, kivált az idegen nyelvre való fordításban, elmosódottá 
teheti vagy módosíthatja a külömben is igen finom értelmi 
árnyalatot. Azért, ha nem az aoristos egyes módjairól, hanem 
általában az aoristosról szólunk, nem is tanácsos külön válasz
tani a két árnyalatot: elégedjünk meg annak konstatálásával, 
hogy az állapotjelző (többnyire denominalis) imperfektumtövek-
hez tartozó aoristosok a/, ige értelme szerint és az illető módok
nak és igeneveknek megfelelőleg ingressiv vagy resultativ értel
műek lehetnek. 

27. A mi már most az aoristos alakját, s a neki meg
felelő magyar alakokat illeti: mivel minden igetörzsöknek már 
mngában véve is okvetetlenül van valami actióbeli árnyalata, 
s mivel e szerint bizonyos igetörzsököknek már magukban véve 
is punctualis értelmük van, ilyen igéknél alak tekintetében nem 
egyéb az aoristos magánál a flektált igetörzsöknél. Ez az ú. n. 
II. (vagy erős) aoristos. Pl. törzsök (3aX-, punctualis értelmű, 
melyből az imperfectumtő csak külön képzővel (-(.-) alakulhatott: 
(3áXX-siv = lődözni, dobálni; II. v. erős aoristos: (iaX-elv === lőni, 
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dobni, meglőni, megdobni. Törzsök d-s-, imperfektum: TI-Ő-SÍYJV = 
rakosgatnék, helyezgetnék, tenni akarnék; II. v. erős aoristos: 
•̂SÍTJV = tennék, raknék. Törzsök #av-, imperfectum •frv/j-ax-siv = 

haldokolni, egymásután elhalni; II. v. erős aoristos itav-eív = 
meghalni. A két szenvedő aoristos sem egyéb flektált igetörzsök
nél, mert az alakokban levő -d-i]- vagy -YJ- nem actióképző, hanem 
diathetikus (medialis vagy passiv értelmet- jelző) jel. Pl. (BXYJ-ÍHJ-
vat = meglövetni, megdobatni, ts-íHj-vat == megtétetni, cpav-7j-vat = 
megjelenni, feltűnni. 

A magyar nyelvben a be nem fejezett (vagy helytelen 
terminussal: folyó-) történésű alakok, egynehány -sz- és -gy-
képzős indicativus-alakot nem számítva, maguk is valamennyien 
képzőtlenek, alakilag tehát, ha «szabad»- (a magyar perfectum 
jelével összeférő-) képző sincs bennök, megfelelnek a görög ú. n. 
II. vagy erős aoristosoknak. De értelem tekintetében nem vala
mennyien, hanem csak a punctualis actióárnyalatúak .talál, dob, 
szökik stb.), sőt gyakran még ezek sem. A fennebb említett paX-
sív alaknak például nem az alakilag teljesen megfelelő «lőni, 
dobni» fordítás felel meg, hanem a punctualis actio effektiv-
resultativ árnyalatának nyomatékosabb jelölésére igekötőt kell 
alkalmazni: meglőni (valakit), kilőni (a nyilat), épen úgy, mint 
a cursiv értelmű magyar törzsököknél (pl. %-cavsiv nem: ölni, 
hanem megölni);27) vagy mozzanatos képzőt, pl. tőstv = meg-
pill-ant-ani; xtvr)d7)v«t — moccz-an ni; vagy más. punctualis 
értelmű igetörzsököt kell választani, pl. (3aXsív s= eltalálni. Ha 
már maga a görög ige is igekötős, az imperfecfcumot inversiós 
fordítás külömböztetheti meg az aoristostól, pl. i$iX#t!y — ki
jönni, s^ép^sa&ai = jönni kifelé v. ki; xaté(3yj = leszálla. %axé-
patvs = szállá lefelé v. le. (Ilyenkor a magyarban az igekötő is 
hangsúlyos!) 

Van azonban a görögben is sok olyan ige, melynek im-
perfecta actiója épen úgy képzőtlen, mint a magyar igéké, mert 
már maga az igetörzsök is cursiv-durativ actióárnyalatú. Ilyenek 

2~) Az igekötős fordítást a perfektiv értelem visszaadására is szük
ségesnek jeleztem. De kiemeltem, hogy a perfektiv értelem éreztetésére 
maga az igekötő nem elég, hanem esak a perfectumjéllel (-t, -att, -ott) 
együtt a lkalmas a görög alakok [fordítására. Mivel mármost perfectum-
jeles infinitivus a magyarban nincs, a «meglőni, megpi l lan tana alakokból 
nem érezhetünk ki állapotjelzést, hanem punctualis történés jelzését. Azaz: 
ez az alak nem (ÍEpXíjxévai, hanem paXeív görög alaknak felel meg értelmi
leg. V. ö. a 21. sz, jegyzetet. Némely olyan imperfectumot, melyhez aoris
tos egyáltalában nem fejlődött, a homerosi görög nyelv is igekötősen sze
ret használni. I lyenek: xaSá^sTo, -poaíyr^ r.poorfioT. és mások. Egynéhány 
ezek közül állítólag punctualis alapértelmű. De én még ezekből is kiér-
zem az imperfectum (szemléltető) értelmet, s azért pontosan ezeket is in-
versióval fordítanám (ült lefelé, szólt hozzá, stb). 
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pl. et(u: vagyok, onr][u: fújok, fújdogálok, ys^áco : nevetek, tt|iáw: 
tisztelek; cpopéw: viselek; cptXéco: szeretek; l'p^ofjiai: jövök, megyek; 
[xá^opiai: harczolok; 7réjjjuu>: kisérek, küldök; [iiva>: maradok, stb. 
Ezek az imperfektumok tehát nem egyebek a flektált igetörzsök
nél : de aoristos értelmük sohasem volt a görögségben, sőt egy 
részük (pl. SI\LÍ, ep^ojiat) egyáltalában nem is képzett punctualis 
értelmű alakot, kétségkívül azért, mert cursiv-durativ alapérte.-
műket a görögség mindvégig nagyon élénken érezte. A gramma
tikusok is mindig megkülömböztették pl. ^ vagy SCCYJ (szólt) alakot 
a vele alakilag teljesen azonos ífto] (elment, menésnek indult) 
alaktól, s amazt következetesen imperfecta actiónak (azaz a maguk 
terminusával 7rapsXY]Xot}w<; 7uapataTtxó?-nak) S(3YJ alakot ellenben 
aoristosnak (áópiaTo? SsÓTspoc) nevezték. Nem kerülhette el ugyanis 
a görög grammatikusok figyelmét sem az a kritérium, hogy az 
imperfecta actio indicativusának két alakja van, múlt és nem 
múlt (ecpyjv mellett cpTjju is, S'[JLSVOV mellett [livw is), az aoristos-
ban ellenben nincs más indicativus, csak praeteritum (jStfhj, spa-
Xov).28) Nincs pedig azért, mert, mint már kifejtettem, magát a 
beszélés időpontjával egyidejű, folyton változó időpontot egy
általában nem jelöli semmiféle nyelv. «Jelen idő» még az im-
perfectumban és a perfectumban sincs, csak fejlődőnek vagy 
meglévőnek képzelt tartós történés vagy állapot, melybe termé
szetesen a «jelen» időpont is beleesik, de nem csupán ez. 

A punctualis actiónak. ha egyáltalában jelenthetne jelent, 
csupán magát a beszélés időpontját kellene jelentenie. I)e ez 
képtelenség; a mely történés a «jelen» időpontba esik, azt a 
nyelvek szükségképen fejlődésével (előzményeivel, következéseivel) 
együtt képzelik és képzeltetik. 

Csupán jelen időpontot csak kiokoskodni lehet, nyelvi 
formával semmiféle nyelv sem rögzítheti (fixirozhatja) ezt az 
időpontot, mely nem egyéb, mint határpont a múlt és a jövő 
között. Múlt jellel el nem látott punctualis actiójú indicativus 
alak csak jövő vonatkozású lehet. A magyar punctualis actió-
árnyalatú imperfectumok (igetörzsökök) is mutatják ezt a jövő 

28) Ez volt az oka annak a hibának, hogy az aoristos összes alak
jait, (nemcsak az indicativusát) múlt értelműnek, s az aoristost a múlt idő 
ef/yik speciesének tartották. Ez az a végzetes hiba, mely a helyes felfogást 
a legújabb időkig megakadályozta, s mely mai napig is kísért még első
rangú grammatikusok műveiben is. Az aoristos nem múlt idő, sőt egy
általában nem is idő, hanem igenis, az aoristos indicativusa formailag és 
értelmileg is múlt, éppen olyan múlt, mint az imperfectum vagy a per-
fectum praeterituma. Je le : az augmentum (és a rövid személyjelek), mely
nek csupán csak az aoristos praeteritumában van helye, a többi nem prae
ter i tum (achronistikus) alakokba nem való. fEJMtMí* de poéXs, páXrjs, jjáXo-.c, 
(s«A6Ív, |3aXá)v). 



204 GYOMLAY GYULA. 

vonatkozást, mint már régi grammatikusok (Kövesdi, Beregszászi 
Nagy Pál, 1. a III. részben) is észrevették. «Meghal!» nem azt 
jelenti, hogy a «jelen» időpontban (a beszélés időpontjában) hal 
meg, hanem ezt: «mindjárt meghal». «Érkezik a vonat», nem 
azt jelenti, hogy a «jelen» pillanatban érkezik, hanem azt, hogy 
((érkezőben van és mindjárt meg fog érkezni». [Ha a «jelen» 
időpontról van szó, ezt magában nem tudjuk jelölni: perfec-
tumot használunk (((megérkezett a vonat, meghalt») s ezzeL 
fejezzük ki a jelen időpontban befejezett történést, illetőleg a 
jelen időpontban is meglévő állapotot, mely azonban a jövő felé 
is maradandó]. Ezért van a görög aoristosnak csak múlt idejű 
indicativusa, az achronistikus alak pedig ezért nem alakult meg 
egyáltalában az ú. n. II. aoristosban,29) s ezért fejlődött ki való
ságos futurummá a sigmás aoristosban (pl. cpoprjaco, tpiX âco, 
7T£[XCJJ(ö). 

Az imperfectum értelemben megrögződött cursiv-durativ 
értelmű igetörzsökök mellé mindamellett sok esetben a punc-
tualis actio kifejezésére is külön alak képződött. De ez az alak 
természetesen nem lehetett az ú. n. II. aoristos,30) mert ez 
ezeknél az igéknél egyforma volna az imperfectummal. Való
színű, hogy ilyen igetörzsökökön fejlődött az ú. n. első (vagy 
gyenge) aoristos alak, mely később számos képzős31) imperfec-
tumtő mellett is jelentkezik. A fennebb említett igék közül 
ilyenek: ysXáco éféXaaa, u[iá(ú srífAYjaa, cpopseo scpóprjaa, cptXéío 
éa>í.X7]3a, \iá~/0[Lai siAâ eaáfjnrjv, 7céfA7T(ü sjcsjxtpa, {j,éva> s'fistva. Ezek 
az ú. n. I. (vagy gyönge) aoristosalakok már a görög irodalom 
kezdetén jelentés dolgában teljesen megegyeznek a II. aoristos 
alakjaival. De a görög punctualis actiónak ingressiv-resultativ 
árnyalata, úgy látszik, mégis kivált ezen (többnyire denominalis, 
állapotjelző-tövekből alkotott) I. aoristos-alakokról terjedt át a 
többi (II. és szenvedő) aoristos-alakokra.32!) 

28. Tehát a formák teljes syncretismusa és az értelem 

29) Nem alakult meg, de a coniunctivusa nagyon közel állt hozzá, 
hogy itt (a I I . aoristosban) is futuri indicativus értelmű legyen, mint a 
sigmás aoristos coniunctivusa. V. ö. pl. Az Apollón hymnus kezdetét: 
MV^OOIÍCU (sigmás aor. coni? futur. indic ?) ouás A,«>(JÜ|I«[ (II. aor. coni., 
de a futurummal majdnem egyező értelemben, és ha p.v7)ciou.3u futurum, 
vele parallel kapcsolatban). 

30) Egynéhány reduplikált második aoristos kivételével, pl. átysiv, 
impft.; ayccY^v, I I . aor. 

31) P l . íoxá;—aTrjaa?; rjXauve—rjXaas; p<xívot—{jrjaeis; JcaXiJjrrstv—xaXü'lai; 
<ppá£wv—cppaíaa? s tb . 

82) A m i az I . aor . képző jének (-<J-, B o p p szer in t i dg . *é.vn = valék) 
eredeti értelmét illeti, a felől még teljes a bizonytalanság, 1. Hirt , Gr. 
Laut- u. Pormenlehre 453. §.) 
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általánossá válása idején (már a görög irodalom kezdetén) a 
főórtelem, melyet az összes (I. és II.) aoristos-alakok feltüntet
nek, a punctualis értelem, mely a történést fejlődésére való 
tekintet nélkül egyszerűen megnevezi, s melynek az ingressiv-
resultativ értelem csak egyik (az igető értelmétől és a módalak
tól függő) módosulása, speciese. Azért voltaképen (a mennyiben 
a módhasználattól is függ) már ez az ingressiv-resultativ árnyalat 
sem való az aoristos általános functiójának meghatározásába. 
Még kevésbbé való belé minden egyéb functio, melyet a gram
matikusok az aoristosnak tulajdonítanak, de a melyek nem az 
összes aoristos-alakokra, hanem csupán az indicativusra vonat
koznak.33) 

De maguknak az indicativus (múlt) alakoknak magyará
zatában is szigorúan ragaszkodni kell az aoristos már kifejtett 
alapértelméhez, ha a traditiós grammatika évezredes tévedéseibe 
beleesni nem akarunk. 

Főtudnivaló az aoristosok indicativusára nézve éppen az, 
hogy ez az alak kivétel nélkül mindig a punctualis actio múlt 
idejét jelenti, még akkor is, ha más nyelvek eszejárása szerint 
talán bajos az alakhasználat megértése. Óvakodni kell tehát 
attól, a nyelvtan történetében gyakran mutatkozó fonákságtól, 

33) BRUGMANN (1. Griech. Gramm. 2 475. 1.) a punctualis terminust 
szintén az aoristos-értelemnek általános magyarázatára használja, s három 
speciesét külömbözteti m e g : az ingressivet, effektívet (v. resultativot) és 
konstatálót. Ebben a specializálásban megint a logikai kategóriák teljes 
kimerítésére való törekvés nyilatkozik meg, mint máskor is annyiszor 
törtónt a grammat ika terén. Mint előadásomból kiderült, én magának a 
((punctualis* értelemnek is inkább csak negativ kri tériumait látom a func-
tiókban. Az ú. n. effektív vagy resultativ értelem szerintem összeesik az 
ingressivvel; hogy még nem állapotjelző töveknél is a tő értelmétől függ 
ezeknek az árnyalatoknak kiérezhetése, azt éppen Brugmann példája is 
mutatja, mely szerint ugyanaz az aor. alak kétféle jelentésű is lehet. Pl. 
paXstv péXo; «abschleudern», ingressiv ; [íalzív avöpa «treffen» effektív. A mi 
végül az állítólagos konstatáló értelmet illeti, annak megállapításában a 
régi grammatikusoknál is mutatkozó, primitív hiba esett meg Brugman-
non is. Ugyanis az összes aoristos alakoknak tulajdonít olyasmit, a mi 
szerinte is csak az aoristos indicativusára nézve igaz. Nem az aoristos kon
statál, hanem az indicativus, még pedig a múl t idejű indicativus múl t ra 
vonatkozó tör ténés t ; konstatálhat tehát az aoristos indicativusa is, és 
persze legkivált ez, mer t nem szemléltető, s mégis történést kifejező alak. 
Brugmann a szobortalapzatokon található E~otr;ax alakot hozza fel példá
nak (szerinte ez ss «ich habé es gemacht»). Ujabb hiba, mert a fordít;'s 
visszaél a német perfectum kétféle (meglévő állapotot meg múlt történést 
jelző) jelentésével. Az !7uotV,<ra múlt történést konstatál, nem meglévő álla
potot, de nem zárja ki azt, hogy az olvasó a meglévő állapotot is bele
értse. A kitételben az a fő, hogy a szobrot «megcsinálta» a művész, nem 
pedig az, hogy «meg van csinálván. A német, mikor összetett perfectum-
mal fordítja az alakot, másképen gondolkozik mint a görög. 



206 GYOMLAY GYULA. 

hogy idegen észjárás szerint az aoristos indicativusának benne 
meg nem lévő functiókat ne tulajdonítsunk. 

Először is nem konstatál e szerint az aoristos indicativusa 
meglécő állapotukat, banem csupán csak múlt történést. Igaz, 
hogy a meglévő állapot konstatálására való alak, az achronis-
tikus perfecti indicativus, nagyon sok görög igetőhöz egyáltalá
ban meg sem alakult, s ilyen igéknél mindig, de más igéknél 
is gyakran az aoristi praeteritum az achron. perfectum értelmé
ben látszik állani. De csakis látszik. Az igazság az, hogy helyette 
áll, de más értelemben; olyanban, melyet a görög észjárás még 
a perfectumos kitételnél is jobban szeretett. Már a perfectum 
tárgyalásánál is említettem, hogy a görög alakhasználatot a tör
ténés qualitásainak mentül konkrétebb, szemléltetőbb kifejezésére 
való törekvés jellemzi. A mit más nyelvek állapotjelző imper-
fectummal jelölnek (pl.: vagyok), azt a görög egy előzetes történés 
(cselekvés vagy szenvedés) eredményeképpen fejezi ki (féYOvoc, 
jrécpoxa == lettem, termettem). Az aoristosszal mármost még egy 
lépéssel tovább megy a nyelv ebben a konkrét kifejezésre való 
törekvésben: meglévő állapot helyett maiját az állapotot elő
idéző (tehát múlt) történést emeli ki, az állapotot pedig egészen 
kifejezetlenül hagyja — scpuv, íy&vópYp. A görögben tehát állhat 
igen sokszor aoristos múltja perfectum helyett, de nem perfectum 
értelemben. Minden görög szöveg minden lapján számos példát 
találhatunk az aoristos ilyen használatára; én megelégszem 
egy-két példával, mely a tételt megvilágíthatja. Mikor SOPHOKLES 
Antigonéjában Kreon így panaszkodik (Antig. 1346): «ezi xpaú 
•JLOI TÍÓZ[LOC, St)axó{uato<; síoVjXaTO') ( = fejemre elviselhetetlen 
sorscsapás szakada), kétségkívül érzi még a csapás fájdal
mát — hisz külömben nem jajdulna fel — de éppen az a 
tudnivaló, hogy az aoristos praeterituma nem ezt a meglévő 
állapotot fejezi ki, hanem a múlt történést magát, mely a fáj
dalmat okozta: a csapás pillanatát. Egészen hasonló ehhez az 
a híres herodotosi hely, a hol Kleisthenes így konstatálja 
Hippokleides számára a házasság füstbemenetelét (VI. 129): 
'ü JI«Í TioávSpoi), dcjrcöpyvjoaó ys fiev tóv yáfiov (== eltánczolád 
a házasságodat). Ilyen Homerosnál is igen sok aoristos, pl. ez 
is (Hektor beszédében Andromachéhoz, VI. 444.): {xá^-ov sjxfjisvai 
lo-ö-Xó? ( = megtanulám a vitézkedést). Ha a görög észjárás nem 
szerette volna annyira a történések kiemelését az állapotoké 
helyett, sokkal kevesebb volna a csonka, hézagos görög a-verbo, 
és sokkal több igetőhöz alakult volna meg a perfectum, mint 
a mennyihez valósággal használatos. 

Olyan nyelvész, a ki hozzá van szokva, hogy minden ige
alakban az időviszonyt tartsa legfontosabbnak, az efféle aoris-
tosokat persze «aiigmultaknak», csak «kevéssel» előbb történ-
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teknek nevezi, mert hiszen meglévő állapotjelző értelmet érez 
ki belőlük. De én nem képzelhetek annál fonákabb eljárást, 
mint a multság időbeli távolságának mérsikélését. A tudnivaló 
éppen az, hogy a multat a «jeien» időponttól elválasztó távolság 
semmiképen sem lehet az alakban kifejezve. Ellenkezőleg, mint 
a görög észjárás egyik legfeltűnőbb sajátságát kell kiemelni, 
hogy a jelen állapot helyett efféle aoristosokban a görög való
ságos múlt történéseket jelez, éppen úgy, mintha a világ terem
téséről szólana. A különösség abban van, hogy állapot helyett 
történést mond, s azt mond akkor is, ha ez állapotot előidézett 
történés csak néhány másodperczczel az igealak kiejtése előtt 
történt. Különösen feltűnő ez a sajátság az érzelmi állapotok 
jelölésénél. L. pl. SOPHOKL. Philokt. 1314: ^ax>7jv Tratépa TÖV 
áfjiöv soXofoövTá as (Magyarul ink. perfectum: megörültem, v. 
impft: örülök, hogy dicséred atyámat). V. ö. Trach. 312: (pxuoa 
=s megsajnáltam, sajnálom ; Aias 789 : ^X^Tjoa = elfogott a fáj
dalom, fájlalom; Trach. 1044: scppi£a = elborzadtam, borzadok. 
Még feltűnőbbek a következő példák, melyekben a meglévő 
(érzelmi) állapot helyett egyenesen az annak nyilvánulását 
tévő külső történés van efféle múlttal kifejezve. Antig. 1308: 
avércrav cpó(3(j> = megrepesett bennem a félelem, repes bennem 
a f.; ARISTOPH. Pax 527: árcsTruoaa = kiköptem, utálat fogott 
(fog) el; Aias, 536 : eTnrjveoa = megdicsértelek magamban, helyes
lem (a mit mondasz). Mint látjuk, teljességgel igaz, hogy a 
szóban lévő érzelmet előidézett történés néha csak az imént a 
beszélést közvetetlenül megelőző pillanatban történt: de ime, 
ez nem akadályozza a görögöt abban, hogy múltnak fogja fel 
és annak fejezze ki.34) Eáfogni az aoristosra, hogy néha «ali<i-
múlt» időt fejez ki, egészen fonák észjárásra vall. Mert először 
az aoristos maga nem fejez ki időt, másodszor a praeteritum-alak 

3Í) Az újgörög nyelv, mely az aoristos alapértelmét következete
sen fenntartotta, az egyszerű perfectum alak kiveszésével kapcsolatban 
még tovább ment az aoristos indicativusának olyatén használatában, hogy 
a múl t történést jelezve, abból a meglévő állapotot is k iérz i ; vagy, helye
sebben szólva, az újgörög nyelv activumban már éppenséggel csak múlt 
történésnek jelezheti a meglévő állapotot. ' [i^r^Éptoat = íme megvirradt! 
Mr.a, p.' ETpó^a^eí — ejnye, beh megijesztettél! Hé TOUC, fádaó&v se nini, 
megérkeztek! Voltakópen tehát ezek az alakok nem meglévő állapotot, 
hanem konkrétebbül: múlt történést konstatálnak, ha mindjárt csak egy 
masodpercz is az az időköz, mely a történést múlt tá teszi. Ilyenforma a 
lélektana az adék, kérék-féle magyar mul taknak is, mikor közvetlenül a 
«jelen» pillanat elé eső történést konstatálnak, föltéve, hogy a székelység 
konstatáló értelemben is használja ezeket a multakat . [Mondanak-é szé
kelyföldön i lyesmit : «Nini, elesek! Ejnye, elcsuszám! Ejnye, majd leesem 
a lóról!» — erre eddig nincs megbízható értesülésem. De ha mondják is, 
akkor is csak a görög történés konstatáló használat párját találjuk benne, 
nem az «aligmult» időt.] 
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a görögben nem fejezi ki az ú. n. spatiumot (a «jelen» idő
ponttól való kieebb-nagyobb távolságot), harmadszor, mert az 
időbeli spatium hosszúsága egészen relativ fogalom. A mi a 
pillangónak hosszú időtartam, az a sasnak rövid; a m i a rabnak 
hosszú idő, az másnak rövidnek tűnhetik fel. («Nagy művész a 
fogság szenvedése, minden órát századokra nyújt.») Fonákság 
azt mondani is, hogy a görög azért mond az aoristosban preete-
ritumot, mert nincs «pr8esense». Praesense az aoristosnak, per-
fectuma nagyon sok igének azért nincs, mert nem volt rá szükség. 
Az aoristos indicativusát a görög csak múlt formában hasz
nálta; efféle kitételeket: «megörül, betoppan, levágod», a görög, 
ha aoristosszal fejezi ki a punctualitást (nem pedig igekötővel, 
a mit szintén tehet): csupán csak az aoristos múltjával fejez
hette ki;35) a mint kiejtette az illető igét, máris múltnak jelezte 
az illető történést. 

29. Azonban, akármilyen különös idegen embernek az, hogy 
meglévő állapot helyett a múlt történés legyen feltüntetve, a 
szökdelő görög fantázia még ezen is túlmehet egy, sőt két lépéssel. 
Mint már tudjuk, jövendő állapotot is feltüntethet meglévő álla
potnak (perfectummal), de még itt sem áll meg, hanem jövendő 
állapotot is feltüntethet múlt történésnek. Achilles egyik beszédé
ben (IX. 413.1: sí fisv x' aoth fiivtov . . . rcóXtv épytp.áy(<öpa.i, WXSTO 
{JLÉV [xoi vóotoc... sí Sé xsv oíxaS' ouoju... WXSTO jioc xXéo? = 
«ha itt maradva továbbvívom a várost, elveszeit a hazatérésem, 
ha pedig hazatérek, elveszett a dicsőségem)) Achilles egy-egy 
jövő helyzetbe képzeli bele magát, s erről az álláspontról éppen 
úgy használja az alakot, mint a fennebbi példákban láttuk. Tán 
szokottabbak ilyenkor az állapotjelző achronistikus indicativusok, 
kivált a perfectuméi: oXwXs [tot vóozoc,, oXtoXé \LOI vXéoc, (Magyarra 
is perfectumokkal fordítjuk az aoristosokat). De a múlt aoristos 
használata (a 34. jegyzetben és a hozzávaló szövegben kifejtett 
okoknál fogva) még nyomósabb. vOXooXs = mint állapot megvan; 
WXSTO = még mint állapot sincs meg. yOXtoXs = vége (van) & STO = 
elvesze, elpusztula. Ehhez a most említett homerosi alakhaszná
lathoz teljesen hasonlót az újgörögben is találunk. Kamburoglus 
Demeter jónevű görög író egyik elbeszélésében (L. SXÓXOD (̂JLS-
poXófiov toü 1889 Itooí 124. 1.) pl. az államügyész így szól a 
delinquenshez: MíXa" J4.V %%<; TuoXXá a' !'Sico£a, av TTQQ §éyj\kaxa 
ok Yxp éji, iá a = Beszélj! De ha sokat beszélsz, «(máris) elkerge-
télek», ha pedig hazudsz. «(máris) kidobálak)> = azonnal, tüstént 

:;5) Kifejezi pedig, az itt szóbanlévő eseteken kívül a beszélő tény
leges környezetétől külömböző, nem valósággal meglévő, csak elképzelt, 
felvett situatiókban, azaz: az ú. n. aoristos gnomicusban és az ú. n. prse-
sens historicummal kapcsolatban; erről más összefüggésben, később szólunk. 
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kidoblak. Ezekben a példákban a feltételes szerkezet jelzi és 
előkészíti az állásponteltolódást. De még csak jelezve sincs a 
képzelet jövőbeszökelése a most említendő alakhasználatban. 
Euripides Ionjában (1289.) Kreon így szól a még élő Ionboz: 
ab §' ooxsT sí. sxTStva a' óvta 7coXé[uov Só[i.oi? ippo£e=«te már 
nem élsz többé (ne is beszélj hát magadról!): téged megöltelek, 
mint házam ellenségét^. Kreon képzeletében már meg is van 
ölve Ion, de nem halva látja, hanem meg annál is tovább megy: 
elbeszéli, hogy «megölte». Ennyire nem mehet a magyar fan
tázia; be kell érnünk ezzel: «megöllek», vagy: «vedd olybá, 
mintha már megöltelek volna». Ugyanilyen az aoristos hasz
nálatának lélektana az újgörög köznyelvben is. Se eaxóuoaa 
( = megöltelek! == mindjárt megöllek !), mondja fenyegetésképen 
az újgörög annak, a kire megharagszik. Sác; s/aipéiTjaa ( = már 
üdvözöltem, mehetek), mondja a türelmetlenül búcsúzó görög 
a másiknak. A szolgának jelentésére, hogy várják a vendégek, 
így felel a gazda: Icpíraaa ==«megérkeztein» ( = mindjárt ott 
leszek), s az újságokat kérő vendégnek így válaszol a kávéházi 
pinczér : Tat? scpspa á^éatoi; —«mindjárt elhoztam*) ( = mindjárt 
ott lesz). Ez utolsó példában az apLéatos határozó némileg át
hidalja a valóság és a képzelet közti térséget.36) A görög fantázia 
naiv szökdelésének eme különös eseteiben jussanak eszünkbe 
azok a homerosi helyek, hol ez a jövő helyzetbe való bele-
képzelés nemcsak egyes igealakokban nyilvánul. Ilyen hely például 
az Iliasban Agamemnon beszéde, mikor Menelaos megsebesítésén 
kesereg (II. IV. 555. és kk.). Agamemnon ugyanis annyira bele
éli magát a várható keserves jövendőbe, hogy Menelaost már 
eltemetve látja, sőt meggyaláztatja és kigányoltatja egy, a sírján 
«ugrándozó*) trójai ellenséggel (1. 176.): És így szól majd valaki 
a hetyke trójaiak közül, ott ugrándozva a dicső Menelaos sírján: 
«ime Agamemnon elment (IPKJ) haza, üres hajókkal, itt hagyván 
a derék Menelaost.» A hogyan a trójai fog beszélni a síron, úgy 
beszél maga Agamemnon néhány sorral fellebb (161.), mikor még 
a bosszúban való reménysége uralkodik rajta: «majd teljesíti a 

3e) Ugyanolyan okoskodással, mint az előbb említett aoristosokat 
«aligmultaknak» ezeket az átképzelóses wXeto, s/tetva stb. alakokat meg 
«aligjövőknek» lehetne nevezni. Pedig, hogy multak, azt formájuk olyan 
világosan mutatja, hogy multságukat sohasem vonta senki sem kétségbe. 
íme, ez is mutatja, milyen hibás az ú. n. igeidők hagyományos elmélete, 
s mekkora benne a kategóriazavar. «Jövőmultnak» is több joggal nevez
hették volna ezt az aoristost, mint azt az alakot, a mit valósággal annak 
neveztek, mer t itt legalább valósággal időről van szó, amott pedig az 
actióknak az időkkel való összezavarása okozta a tévedést. (Persze, azért 
még sem szabad itt sem «jövőmultról» beszélni, mer t a beszélő öntudat
lanul képzeli magát a jövendő situatióba, tehát rá nézve az a beszélés 
perczében nem jövő.) 
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megszegett frigyet Zeus, aóv TS \L£*(ak<p ájréTiaav — és a trójaiak 
nagy árral fizették meg (árcsuaav) a szerződésszegést.') Értsd: 
«akkor majd elmondhatjuk, h o g y . . . stb.» Csakhogy itt az át
menet hirtelen, semmikép sincs előkészítve, a trójai beszéde 
pedig oratio recta. melyben az álláspontcsere nyilvánvaló, s a 
%aí xé zic, wS' spse i futurummal át is van hidalva. 

30. Teljességgel ugyanilyen (azaz állásponteltolódásos, át-
képzeléses) az aoristos és az imperfectum prseteritumának hasz
nálata oratio obliquában is akkor, ha múlt vagy jövő idejű 
verbum régens mellékmondatában fordulnak elő ezek az alakok. 
Az Ilias fennebb idézett helye (IV. 176.) a trójai ember beszédét 
oratio rectában adja, azaz, költőmódra egyenesen idézi az ((Ugrán
dozó trójaiw szavait. De az állásponteltolódás az oratio obliquá
ban (illetőleg annak indicativusos fajtájában) is megvan. Pl. ezt 
a helyet attikai prózában így lehetne mondani: xaí JTOTS spet 
(v. <pyjas0 tts av, ovi (v. a>c) 'Aifa|xé{Ji.víov aöv xevaf? vaoaiv !(3TJ 
oixóvSe. Magyar észjárással igen könnyen érthető ez a primitív 
alakhasználat, mert a magyar oratio obliqua épen ilyen: «azt 
mondja majd valaki, hogy A. üres hajókkal távozott el stb.» 
Ebben a példában a beleképzelés jövendő helyzetbe történik. 
De múltba is lehetséges. Ilyen eltolódásos múlt idők pl. a követ
kezők: AJ Elsőrangú (főnévi) mellékmondatokban, aj aoris-
tosok: Thuk. V. 56. 5Aíb]vaioi (r^ ar̂ Xrj) úTíé^pa^oLV, ott oux 
svéfjLStvav oí AaxeSai|AÓvioi TOÍ? opxoic, (= hogy nem maradtak 
meg mellettük); Xen. Cyr. I. 4. 7. oí ős l'Xsyov otí apxfoi rcoX-
XODC yjÖTj TrXyjaiáoavTíxi; § técp d-s i pav (széttéptek, megöltek); b) 
imperfectumok. Xen. Hell. VI. 4. 7. knjf(éki.9VO, ax; oí te vsq) 
Tcávts? aoTÓfiatot á v s ^ y o v t o (hogy maguktól felnyiladoztak); 
Ag. 1, 38. ső^Xwaav, 8tt OU jrXaanfyv r^v cpiXíav T r a p e t / o v t o 
(hogy tanúsítottak t. i. tartósan, mindenha). B) Másodrangú 
mellékmondatokban : a) aoristosok. Thuk. V. 49. Aaxsőat^óvtot 
avrsXsYov . . . Xé^ovzsc, \LTJ snri^éXd-ai (érdekes itt a perf. infimti-
vus használata is!) JTO) he, Aaxsőaí^ova zác, ojtovőá^, ozs i o é-
% s [x (JJ a v TOOÍ Ó7cXÍTa<;. (or. recta : oux enrflysljxévai r\ a a v at 
ajrovSai, őrs eae7ré|Ji<|>a{Jiev TOÍ>? ójrXttai;). Xen. Anab. I, 2, 2 1 : 
vjxev OCYYSXOC Xéfíov. ott XeXoi7to><; s«j Hoévvsat? fát axpa, srcsí 
^ a d- s T o, őrt TÖ MSVÍOVOC; arpátsupia 7JSTJ IV KLXIXÚJ T̂V (or. recta: 
XéXotirsv . . . ercsi ^aftsto). &_) imperfectum. Herod. V. 84: őoov 
[xsv 7<xp xpóvov s i ^ o v (or. recta: s t p j i s v ) zá. oL^áX^oLza év T^ 
yápfi, STUTSXSSIV (or. recta: sTUTsXéojJiev) tá auvét̂ svco (or. recta: 
zá. Guvsd-é\Lsd-a. Efféle mondatok megítélésében azonban nagyon 
vigyázni kell, vajjon egyáltalában beletartozik-é az or. obliquába 
az indicativusos mellékmondat. Erről később bővebben szólunk). 

31. A mi végül az ú. n. aoristos gnomicus-t vagy empiri-
cus-i illeti, azok a magyarázatok, melyek fczerint ez alakok ere-
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detileg nem időt, hanem csupán módot (MOLLER, 1846.) vagy 
puszta, achronisticus momentán actiót (HERBIG, 1896.) jelen
tenének, elhibázottaknak bizonyultak, s így ennek a functiónak 
magyarázatában is a múlt punctualis történést jelentő eredeti 
értelemből kell kiindulni. Nem szokásos, általános érvényességű 
történést jelent tehát, hanem ellenkezőleg egy, elmúlt tapasz
talati tényt, melyre az előadó, mint «precedens esetre*) hivat
kozik, az olvasóra vagy hallgatóra bizva, hogy levonja belőle a 
szokásosságra, általános érvényességre való következtetést. Pl. 
IX. 320. X(rc$av' ó^wc 6 t' ásp^ö? ávíjp o zs izoXka lopató? = egy
aránt meghal(t) a munkátlan ember is, meg a munkás is; 
XVII. 32. psyftsv Sé zz Y'rptioc ifvoo = elkövetett (oktalanságot) 
balga ember (is) belát(oti); X. 224. aóv ts Só' Ipyojiévco, %aí TS 
Tupö o TOÖ svÓYjaev, oTziuAQ %ép8oz £•(] =f ha ketten együtt tartanak, 
emez amannál előbb észreveszi, mi nyereséges, stb. Efféle alak
használat nemcsak a görögben, hanem más nyelvekben is tapasz
talható. A latin az ú. n. perfectum historicumot használja ilyen
formán, pl. Hor. Epist. I. 2. 48.: Non seris acervus et auri 
negroto domini deduxit corpore febres. Cic. de fin. I. 49.: ob 
eam debilitatem multi parentes, mnlti ami cos . . . perdiderunt. 
Sall. Cat. 11, 3.: quam nemo sapiens concupivit, de rendesen 
csak tagadó mondatban, vagy multi, nemo, plerumque saepe 
mellett. (Ilyenformán megvan a magyarban is, de többnyire már 
határozószóval. Efféle kitételeknek: «Több is veszett Mohácsnál*), 
v. ('Egyszer volt Budán kutyavásár», hasonló a lélektanuk, de, 
mivel másképen, mint múlt időben, nem is mondhatók, még 
sem tartoznak a most szóban lévő használathoz.) 

Azonban mindazokra az alakokra, melyeket a hagyományos 
grammatika aoristos gnomicusoknak vagy empiricusoknak nevez, 
nem kielégítő ez a magyarázat. Az ú. n. aoristos gnomicust 
tulajdonképpeni sententiákon kívül a (homerosi) hasonlatokban, 
továbbá népszokások, sablonos események vagy ténykedések köz
lésében szokta a hagyomány konstatálni. De ha ezeket az ala
kokat környezetükkel enyütt vizsgáljuk, más eredményre jutunk. 

Altalános érvényességű gondolatokat a görög elbeszélő is 
előadhat, éppen úgy, mint más nyelvű, achronistikus imper-
fectum-alakokkal, melyek akármilyen időtartamú, múltra és jövőre 
egyaránt vonatkozó cursiv durativ történést jeleznek. Kiyávsi TOI 
ppaSí>? wxóv (Od. 8, 329.): < eléri a lassú a gyorsat)*. Ha ezt a 
gondolatot aoristos praeteritumával mondanók: s%i/e (3pa§6? 
,ö)xóv = «elérte már egyszer a lassú a gyorsat* (s feltehető, hogy 
ezentúl is elérheti), ez volna a (fenn említett) praeeedens esetre 
való hivatkozás, az igazi aoristos empiricus, ha ugyan van ilyen 
"használat a görög nyelvben. De azok a situatiók, melyekben a 
hagyományos nyelvtan szintén aor. gnomicusokat lát, ezektől a 
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rövid sententiáktól sokszor igen külombözők. Azokban a situatiók-
ban rendesen több, egymást felváltó esemény és állapot szerepel, 
melyek közé az elbeszélő akár az őt vezető tudós érdeklődésnél 
fogva (Herodotos), akár a költői fantázia szárnyalását követve, 
magát egészen beleéli, s nem általánosságban szól róluk, hanem 
ellenkezőleg, úgy adja őket elő, s ügy képzelteti el őket hall
gatóival, mintha szeme előtt fejlődnének. Ilyenkor gyakran (ezt 
különös nyomatékkal jegyzem meg) achronistikus perfectum-
alakok is váltakozhatnak az imperfectumokkal, s ezekkel szemben 
a meglévőnek képzelt állapot jelzésére (nem elbeszélésére !) valók. 
Sem az imperfectum, sem a perfectum achron. indicativus alak
jait nem szabad ilyenkor általánosító értelemben venni, hanem 
ellenkezőleg, nagyon is alkalmiaknak, egy bizonyos eseménysort 
fejlődésében érzékeltetőknek kell őket felfogni. Az előadó teljesen 
úgy beszól, mintha jelen volna az illető eseménysor fejlődésé
nél, s az igealakokat is teljesen ugyanúgy használja a fejlődőnek 
képzelt situatio jelzésében és konstatálásában (nem elbeszélésé
ben !), mint tényleges környezetéről szólva tenné, ha annak érdekes 
elemeire más jelenlévőket figyelmeztetni akarna. 

Hogyan kerül mármost bele ilyenféle előadásba az aoristos 
prseterituma — ez a kérdés. 

Először is nyilvánvaló, hogy belekerülhet az illető situatio 
előzményeinek jelzésébe, s világos, hogy ilyen functióval inkább 
közbevetett mellékmondatban, mint főmondatban kell előfor
dulnia, ámbár (kivált a primitív homerosi szófűzés szerint) fő-
mondatban is előfordulhat. Lássunk előbb egy magyar példát. 
Arany János híres szarvas-hasonlatát a Toldi IV. énekének 
elején (LEHK 1882-iki nagy kiadásából idézem, mert a EIEDL-
féle 1903. kiadásban, a III. k. 18. lapján a versszakok, nem 
tudom mi okból, más rendben vannak közölve). 

«Mint a hímszarvas, kit vadász serte nyíllal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, 
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére, 
És ezerjófüvet tépni a sebére; 
J a j ! de a forrásnak kiszáradt az ágya, 
Az ezerjófüvet irúl sem találja, 
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, 
Úgy hogy még aléltabb most az is tenadta: 
Úgy bolyonga Miklós.* 

A költő úgyszólván nyomon kiséri bolyongásában a meg
sebesült szarvast. Jelzi (nem elbeszéli!), hogy fut, előbb erdőbe. 
aztán az erdei forrás felé; fájdalmas meglepetéssel (Jaj!) veszi 
észre, hogy a forrás kiszáradt (— ki van száradva, nem pedig 
elbeszéli, hogy ki «volt» száradva!); jelenti továbbá, hogy gyó
gyítófüvét a szarvas nem találja; részvéttel konstatálja róla, 
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hogy «TOOSÍ» még aléltabb, mert bolyongása közben minden ág 
megtépte, minden tüske megszaggatta. 

Nem hinném, hogy legyen ép nyelvérzékű magyar ember, 
a ki rögtön meg nem érzi, hogy a serte pillanatnyi történésű 
múlt alak (e h. megsérte) a két vessző közé foglalt mellékmondat
ban nem az elbeszélő költő tényleges környezetéhez (az ú. n. 
valóságos «jelen» időponthoz), hanem a hasonlatban jelzett 
situatióhoz képest van használva, s annak előzményét tudatja. 
Különös — de tán Aranynál nem is véletlen — szerencse, hogy 
a költő az igét elbeszélő múltban mondta, nem pedig így: 
sértett. A hatodik sor megtépte, megszaggatta alakjai, mint minden 
magyar perfectum, már kétféleképen érthetők : meglévő állapotot 
jelző perfectumoknak (mint a «kiszáradt» alak), vagy a követ
kező sorhoz («még aléltabb most») az előzményt elbeszélő pil
lanatnyi történésű múltnak (mint a serte alak). Az előbbi esetben 
görög achronisticus perfeetumnak, az utóbbiban görög aoristos 
múltjának felelnek meg. (En inkább múlt történést, mint meg
lévő állapotot jelzőnek tartom őket, ámbár főmondatban állnak : 
mert a kínos pillanat az, mikor «megtépi, megsznggatja az ág, 
a tüske» a szarvast, s ezt az eseményt, nem a belőle következő 
állapotot érzem fontosnak. Lehet azonban, hogy görögösen gon
dolkozom.) 

Hasonlítsuk össze most Arany hasonlatával pl. ezt a home-
rosi hasonlatot (XXIII. 222.): 

CÖ? §£ Tiafíjp o5 TtaiSö; óőúperou öatéa xaíoov, 

<ÜQ 'A/lXsÖC StápOlO ÖőÚpSTO . . . . 

Az aor. prseterituma a felvett helyzet előzményét tudatja. 
Az apa akkor is szomorú, mikor temeti a fiát: de mégsem 
achron. perfeotumot, hanem éppen múlt aoristost használ a 
költő, mert előtte a legnagyobb szomorúság percze : a halál pil
lanata a fontos. Az áxá/Tjas-alak multsága tehát nem a beszélés 
időpontjától, hanem a felvett • situatióhoz képest, abban benne 
maradva, számítandó. 

A következő példát azért említem, mert a hasonlat élét 
(a tertium comparationis-t) jelző főige, melynek történéséhez 
képest múlt az aoristos, el van hallgatva benne (V. 522.): 

áXX' ifievov vstpéX^atv eoixótec, áats Kpovíwv 
V7]VS|U7]S S0TTJ3SV Í7c' áxp07tÓXoi<3lV OpSOOtV Stb. 

A felhők rajta is maradnak a hegytetőn, de az satTjoev 
történésben az a fontosabb, hogy hogyan kerültek oda. Azért 
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előzményjelző múlt az alak, azaz múlt az s[xevov-nal jelzett 
situatióhoz képest. 

Nem közbevetett mellékmondatban, hanem fömondatban 
fordul elő az előzményjelző múlt Homeros következő hason
latában, mely azért is érdekes, mert meglévő állapotot jelző 
achron. perfectum (xé/ovuat = oda vannak hányva, leterítve fe-
küsznek) is váltakozik benne a történésjelző imperfectumokkal 
(V. 136.): 

Sírj xóte [itv zplc, TÓaaov IXsv [livoc, WOTS Xsovxa, 
5v pá ts 7rot[ríjV áyp^ eV sípoTróxoi? oísaaiv 
Xpaóaifl JJLSV x* aú},?i<; Ó7cspáXfievov obdk Sau.áoaiQ* 
TOÖ [iév TS afrsvo? djpasv, STisita Ss z oti xpooa{iúvsi, 
áXXá xatá aTafr^oo? Sóerat, tát S' Ipirjjia cpopsítai* 
aí {isv T' áy/toTÍvat STC' áXXirjX âi x s p v x a i , 
aotáp 6 s[j.(JL£{i-aü)? (3aí)-éir]s iCáXXsrai auXyjs' 
w? {is[iaü)? Tpweaai {XÍYITJ xparspö? A'.o{j.ir]Sirjc;. 

Az wpasv-alak itt ugyan fömondatban fordul elő: de ez a 
főmondat csak összefoglalja a megelőző jelzői mondat két tör
ténését, mintha azt mondaná a költő: Xéovca, o5 TCOÍ[J.YJV ad-évo$ 
wpasv, stb. A két conjunctivus (xpaóoírj, Sajjiáaaifl) a hasonlat 
elején még a felveendő helyzet általánosságát jelzi: a tökéletes 
átképzelést csak az eopasv indicativus érezteti, melyből a követ
kező imperfectumokkal (7rpooa(j.óvst, Sóstoci, (pofJeítat, s£áXXetaO 
és perfectummal (xs/uvrou) jelölt situatióhoz képest az előzmény
jelző multságot a magyar ember is kiérezheti, sőt le is fordíthatja. 
« . . . Akkor már D.-t háromszor akkora harczi hév fogta el, vala
mint az oroszlánt, melyet (tegyük fel) a pásztor. . . megsért. . ., 
de meg nem öl : csak a dühét támasztotta fel, de aztán nem 
gátolja tovább» stb. (Sőt Csengeri János egészen az első impev-
fectumig valamennyi aor.-alakot, még a conjunctivusokat is, 
előzményjelző multakkal fordítja.) 

Az előzményjelző multak tehát vagy mellékmondatban, 
vagy a hasonlat legelején lévő fömondatban szoktak előfordulni, 
s az őket környező vagy követő achronistikus indicativus (impft. 
v. pft.) alakokhoz, vagy helyesebben: a szóban lévő (elképzelt) 
situatióhoz képest azért érezhetjük őket előzményjelzőknek. 

32. De vizsgáljuk meg most a következő példákat, melyek
ben az aoristos múltjai előzményjelzőknek alig, vagy éppenséggel 
nem foghatók fel. 

II. XVI. 765.: 
fí2? S' Eópó? TE NÓTO? T' sptSaívstov aXXifjXouv 
oftpeoí sv (3v]aaf]S (Baftsirjv itsXefuCé|J.sv DXYJV, 
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tpTjYÓv TS [isXíYjv TS TavócpXotóv TS xpávsiav, 
OITS itpö? áXXrjXa? I (3 a X o v tavüTJxsa? ÖCous, 
^Xt) •9'SGTCsaí'̂ , jtátaYOc ős TS á^vojJLSvácov, 
&? Tpá>£<; xai 'Adatol érc' aXX^Xoiat ftopóvTSs 
S^oov . . . . 

II. XI. 4 7 3 . : 
. . . . apicpi S' áp ' aotöv 

Tptbsi; srcovft' (oasí TS Sacpoivoi •ö-ws? Őpsacpiv 
á{icp' l'Xacpov xspaöv ps(3X7]{i,svov . . . . 
ö)ji.ocpáYoi juv d-ibsQ sv oopsat SapftárcTOüatv 
sv VSJASI axisptp" ércí TS Xív' 7j 7 a Y s Sat[ií«)v 
OÍVTYjV -9-ítíSC JJLcV TS SlSTpSOaV, aUTOtp 6 SájTTSl 

II. XVII. 53.: 
Oíov §s Tpécpsi spvog avyjp spiifrjXs? cXaÍTj? 
5((óp(j) év oio7uóX(j), őt)-' aXt? ava(3é(3po)(sv űőwp 
xaXöv T7]Xs^áov TÖ SS rcvotac Sovsooaiv 
rcavTOtwv ávéjittív, xai TS [3pósi áv-9-si Xsoxcp* 
sXfrwv ő' s£arcívT]<; Sv«(iO? oov XaíXarci rcoXX'fl 
póO-poo T' s i s T p s ^ s xai s ^ s T á v D a a' érci faiij]' 
TOÍOV . . . Eocpop(3ov . . . MsvsXao? . . . XTávs. 

Hogyan magyarázzuk efféle példákban az aoristosokat, s 
nevezetesen a legutolsóban (melyben legeslegutolsó helyen álla
nak) az s£sTps<|)e és s£sTávoaas-alakokat? A rendes magyarázat 
szerint következőleg. A Tpscpst, Sovsoooiv, ppósi imperfectumok 
általánosító (generalizáló) értelműek, azaz: egy szokásos, általá
nosan ismeretes situatiót jeleznek, a két aoristos pedig egy-egy 
múlt eseményre hivatkozik, melyet akárki tapasztalhatott; a költő 
általánosságban és konstatáló hangon kezdi az előadást, de a 
legvégén egyszerre csak elbeszélő hangba csap át, mert mindig 
jobban és jobban beleképzeli magát az eleinte általánosságban 
vázolt situatióba. A hallgató a két múlt alak hallásakor szintén 
egy bizonyos tapasztalt (vagy legalább tapasztalható) esetre kény
telen gondolni, s ezért az előadás így szemléltetőbb, konkrétebb 
hatású. Más nyelvekben (főképpen határozószó nélkül) az elő
adásnak hirtelen átcsapása az elbeszélő hangba nehezen utánoz
ható : de nem is szükséges utánozni, mert hiszen maga a görög 
közönség is úgy fogta fel ezeket a multakat, hogy bármikor 
megtörténhető, typikus situatiót beszélnek el. Az egy esetet maga 
a görög is általánosítva értette: hiszen éppen azért aoristos 
empiricus vagy gnomicus az alak. 

Ezzel a hagyományos magyarázattal szemben igen nyomós 
ellenvetéseket tehetünk. Először is: hogyan illik a költői fantázia 

15* 
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működéséhez, de magához a részleteiben, fejlődésében feltünte
tett situatióhoz is az a feltevés, hogy a költő általánosságban 
szól? Hivatkozni merek minden tősgyökeres magyar olvasó nyelv
érzékére, Ítélje meg, vájjon az Arany-féle szarvas-hasonlatban 
általánosságban beszél-e a költő, vagy odaképzeli-e magát ama 
bizonyos, felvett situatio fejleményeibe? A felelet megadásakor 
különösen arra ügyeljünk, hogy a magyar hasonlatban is, a 
görögben is nemcsak imperfectumok jelzik a situatio egyes ele
meit, hanem állapotjelző perfectumok is! (Jaj,.... kiszáradt! — 
őíh ávapéppu/sv őScop). Fontoljuk meg, mondhatná-é máskép ez 
imperfectum és perfectum alakokat a görög és a magyar költő, 
hogyha nem képzelt eseményeket és állapotokat, hanem való
ságosakat konstatálna azzal a czéllal, hogy valósággal jelenlévő 
személyeket reájuk figyelmeztessen? S végül az aoristos múlt
jaira nézve teszszük fel azt a kérdést: hogyan mondhatta volna 
a görög a punctualis történést másképpen, mint múltban ? Fele
let erre : sehogyan sem, mert alakja sem volt más az indicati-
vusban, csupán csak múlt. Kérdezzük továbbá: használta-é 
ilyen situatiók előadásában az imperfectumnak és a perfectum-
nak múltját is úgy, mint az aoristosét? Ha megvizsgáljuk a 
példákat, kiderül, hogy sohasem használta. E szerint tehát a 
görögnek nem függött a tetszésétől az átcsapás az elbeszélő 
hangba: Kénytelen volt (már t. i. a hagyományos magyarázat 
szerint) konstatálóból elbeszélőre fordítani az előadás módját, 
mihelyt pillanatnyi történésü igetövet (actiót) kellett használnia. 

Az egész okoskodás nyilvánvaló módon oda vezet, hogy 
1. a görög költő éppen úgy, mint a magyar, az achronisticus 
imperfectumokat és a perfectumokat nem általános értelemben, 
hanem ellenkezőleg, nagyon is alkalmi értelemben használja, s 
2. hogy a görög aoristosok múltjai ilyenkor egyáltalában nem 
jeleznek semmiféle átmenetet konstatáló hangból elbeszélőbe. 
Mielőtt azonban a megfelelőbb magyarázatot előadnók, lássunk 
még egynéhány példát, még pedig most már olyat is, melyben 
az illető situatio nem éppen hasonlatban fordul elő, hanem 
teljesen ugyanolyan lólektanú, typikus eseményeket, situatiókat 
magukban foglaló nyilatkozatokban. 

IV. 275. : 

ü)? §' 5t' árcö a%07CÍ7}<; sfőev vácpo? auróXo? ávíjp 
sp^ófxsvov %aiá 7CÓVT0V Ó7rö Ze'-pópoto tíO ?̂* 
T(p Ss T' avsud'sv lóvtt [xsXávtspov jpzs rcíaaa 
'faívst(at) löv xoccá JTÓVTOV, aysi Sé is XaíXaua TTOXXTJV 
p í Y f\ o s v TS iScov ÜJTÓ is aitéoc, r\ X a a s fiTjXa 
totai stb. 
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II. XVII. 98.: 
cOmróV aVYjp l&|Xig rcpös Saíjxova cptoti [ lá^sa^ai 
8v %E -ö-söt; u p 4 ' Tcfya 01 jiÉYa 7ríj[xa xoXía&Y]. 

IV. 442.: 
(yEpt?) YJT' ÓXÍ77] pLsv írpwTa xopóoosTai, aoráp sTteita 
ODpav(j) s 0 x Tj p t £ s xápY] Y.ai kiíl y&ovl paívei. 

Kérdés: hogyan kerül bele efféle kitételekbe az aoristos 
múltja? 

Felelet: A görög a felvett situatiótól függő okokból (kivált 
a tertium comparationis miatt) a situatio bizonyos elemeinek 
jelölésében a punctualis történést akarta kifejezni, mert sem a 
fejlődőnek képzelt történés, sem a cursiv-durativnak képzelt állapot 
nem érdekelte, hanem maga a történésnek ténye. A punctualis 
történést kifejező igetövet azonban, mint már tudjuk, tényleges 
környezetére vonatkozó beszédben sem használta achronistikusan, 
hanem a punctualis történést, ha kifejezésre került, máris múlt
nak jelezte. Meg sem teremtette a punctualis achronistikus in-
dicativust (vagy, a mennyiben megteremtette, csak jövőnek hasz
nálhatta). Az, hogy a most szóban lévő példákban nem a költő 
(vagy előadó) tényleges környezete, hanem csak képzeletében fejlődő 
eseménysor van fejlődésében jelezve, az alakhasználaton semmit 
sem változtat, mert az alakhasználatban nem a tényleges kör
nyezet a döntő, hanem az előadó lelkiállapota az előadás pilla
natában (1. a 24. pont I. és III. tételét). A mint a (fejlődésében jel
zett) situatióban az ipaXov, "ífraYS, s^éxps^s, pnrqoe, xoXíaíh], sanj-
pi£s elemek kifejezésére kerül a sor, melyek okvetlenül punctualis 
történéseknek jelzendők, a görög nem is tudta azokat másképpen 
kifejezni, mint egyszersmind elmultaknak is. Nem azért jelezte 
hát őket elmultaknak, mintha a situatio többi elemeihez képest 
előzményeseknek értette volna eme történéseket, még kevésbbé 
azért, mintha a fejlődésében konstatált situatióból kizökkenve, 
egyszerre a maga tényleges környezetének álláspontjára helyez
kednék s ezzel elbeszélő hangba csapna át, hanem azért, mert 
másképpen nem is jelelhette: neki a punctualis actio az i l l e t ő 
e l k é p z e l t s i t u a t i ó n b e l ü l m a r a d v a sem lehet más, 
mint egyúttal múlt is : mihelyt kifejezi, máris múlt. A kik az 
efféle aoristosokat az elbeszélés idejének szempontjából érzik 
multaknak, vagy a kik éppenséggel aoristos empiricusoknak tart
ják, nem tudnak megfelelni arra a kérdésre: ugyan hogyan fe
jezhette volna ki a görög másképpen, nem aoristos múltjával 
ezeket a történéseket? Jellemző, hogy a legtöbb efféle aoristos-
ból még olyan, régibb kommentátorok is, kiknek a jelenség 
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természetéről nem volt világos fogalmuk, a gyors, hirtelen törté
nés értelmét érezték ki. (L. pl. AMEIS-HENTZE jegyzetét az i a # -
pi£s alakhoz, IV3. 443.: «der Aorist neben den schildernden 
Praesentia bezeichnet den raschen Eintritt dieser Handlung». 
ABICHT Herod. I. 132.-hez: «H. verbindet háufig den Aoristus 
empiricus bei der Beschreibung von Gebráuchen und Sitten 
mit wv, wen er die Thátigkeit als rasch und sofőrt folgend 
bezeichnen will.») Az aoristos empiricusban nem lehet jelezve 
a történés hirtelensége. Az igazi aor. empiricus, ha ugyan van 
ilyen, az elbeszélőt tényleg környező helyzetből (tehát az ú. n. 
«valóságos jelen»-ből) tekinti a praecedensként említett múlt tör
ténést; beszélése idejéhez képest jelzi múltnak, azt várva a 
hallgatójától, hogy kiértse a jelzett esetből a mindenkorra szóló 
érvényességet. Aoristos empiricus tehát hirtelen történést nem 
jelenthet. A kommentátorok alakértelmezése azonban mégis 
helyes. Csakhogy nem azért érezzük ki az alakokból a hirtelen, 
gyors megvalósulás értelmét, mintha aoristos empiricusok vol
nának, hanem egészen ellenkezőleg, éppen azért, mert az elő
adó képzelete (s a hallgatóé is) az illető situatio egyik fejlemé
nyének érzi az aoristost, mint máris múltnak jelzett történést. 
Ha tehát az ilyen aoristosokat magyarra ((hirtelen, gyorsan, egy
szerre csak» határozókkal fordítjuk, akkor azt az értelemárnya
latot adjuk vissza a magunk módja szerint, a melyet a görög 
az alak multságával fejezett ki. A magyarban nincs külön tő-
alak a punctualis történés kifejezésére. Sem pillanatnyi történésű 
igetöveink (int, kap, üt), sem igekötős ú. n. imperfectumaink 
nem egyenlő értékűek a görög aoristosszal. Nevezetesen : igekö
tővel effektív-terminativ értelművé tett igetöveinket mi achronis-
ticusan is használhatjuk. Ha tehát mi az efféle aoristosokat az 
igekötős ige múlt alakjával fordítanék, akkor vagy előzmény-
jelölőnek éreznők a múlt alakot, vagy csakugyan kizökkennénk 
a konstatáló előadásból, s elbeszélőnek (azaz: a «valóságos jelen» 
időponthoz képzelt múltnak) éreznők az alakot. Fordítatlanul 
kell tehát hagynunk a multságot; de így meg sok esetben nem 
érezzük elég nyomatékosnak a magj^ar alakot: határozószóra 
szorulunk a görög alak jelentésárnyalatának pontos feltüntetésére. 
E szerint a fenntebbi példákban spaXov = tüstént összeverik; 
yJYaT£ — egyszerre csak odahoz; ŝ étpscjjs = egyszerre csak ki
tépi; píyvjasv = (tüstént) elborzad; xoXíaíh) == egyszerre csak 
rázúdul (ráhengerül); iar^piáe •= egyszerre csak az eget éri. 
(A ((máris» határozószóval azonban néha a multat is lefordít
hatjuk, mert az a határozó jelzi, hogy benne maradunk a kép
zelt situatióban; tehát: IfiaXov = máris összecsapták; rfkctas = 
máris behajtotta.) Mikor a német az ilyen máris múlt aoristo
sokat a maga összetett perfectum alakjával fordítja (mert úgy 
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szokták fordítani); akkor voltaképpen úgy fordít, mintha az 
eredetiben állapotjelző perfectum volna, azaz: az aoristos mult-
ságának pontos lefordítására a sein- és haben-ne\ összetett alakok 
nem alkalmasok, mert éppen azt hagyják jelöletlenül, a mi a 
görögben a fő: a múlt pillanatnyi történést. 

Kétségkívül észrevette az olvasó, hogy az ilyen, csak kép
zelt situatiókban való aoristos-használat voltaképpen semmiben 
sem külömbözik a tényleges helyzetekre vonatkozó használattól, 
melyet fönnebb tüzetesen kifejtettem. A bonyodalmakat itt 
ugyanazok a nyelvi és lélektani jelenségek okozták. Általános 
jelenség, hogy meglévő állapotnak achron. perfectummal való 
kifejezése helyett a görög jobban szereti (az önként érthető 
állapot jelzése nélkül!) a múlt történést jelezni. [Vö. a sophok
lesi eíaifjXaTO, ^OOTJV stb. alakokat. A hasonlatokban is ritka az 
achron. perfectum, helyette többnyire múlt aoristost találunk.] 
Altalános jelenség, hogy aoristos múltjával még valósággal a 
jövőbe eső történés is kifejezhető. [Vö. a sophoklesi Sxtstvá as 
és homerosi arcénaav alakokat a most idézett xoXíaíh] alakkal.] 
Egyszóval: a hasonlatokban és népszokások leírásában található 
aoristosok eddig tárgyalt esetei egyáltalában nem ú. n. aoristos 
empiricusok, hanem közönséges előzményjelző vagy «máris mult» 
praeteritumok. 

Nem találván eddig alkalmas helyet a Herodotos-féle pél
dák tárgyalására, itt, vizsgálódásunk vége felé közlök egy példát, 
mely teljesen elégséges is lesz, mert a herodotosi példák, 
akármilyen gyakoriak is, mind egyformák. (L. pl. csak a II. 
könyvben : 39. árc' o>v eőovco . . . oi S' IxpáXXooot; 40. ki wv stXov... 
Xeírcooat.; 47. xocu' ÖV IxáXo^s xai ftcettsv xatafíCsi stb. 1. még 
85, 86, 87, 88, 96, 122. stb.). I. 194: srcsáv wv áiuíxwvtat . > . 
vo^sa? {isv vob 7cXotoo xai rfjv xaXá|i7]v iráoiqv árc' wv IxYjpu^av, 
xá? ős Stcp -̂spa? s-juaáÉavtss STCÍ TOÖC ÓVOD? árcsXaóvouai. Az összes 
herodotosi példákban valamely nép szokásairól van szó, melyek 
közül az elsőt Herodotos aoristi prseteritummal, a másodikat 
achronistikus imperfectummal fejezi ki, még pedig olyankor, 
mikor már az aoristos előtt is vagy feltételes mondattal vagy 
az azt helyettesítő participialis szerkezettel bevezette a szóba
kerülő ténykedést. Az aoristos múltjának lélektana ugyanaz, a 
mi a fennebb említett (IV. 442.) kavi\piis homerosi példában : a 
punctualisan kifejezendő történést, a mint az illető situatión 
belül rá kerül a sor, az író csak mint máris multat fejezheti ki. 
Legtöbb herodotosi példában az idegen olvasó kiérezhet bizonyos 
előzményességet is a következő achron. imperfectum történéséhez 
képest. így éppen ebben a példában is nyilvánvaló, hogy a hajó
váz és a szalma eladásának meg kell előznie a bőrök elszállí
tását. Mentül kevésbbé érezhető ki az eló'zményessérj, annál in-
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kább kievezzük a multságnak a hirtelenséget jelző' functióját, de 
sohasem olyan erősen, mint azokban a (homerosi) példákban, 
melyekben az aoristos nem megelőzi, hanem követi az imper-
fectumokat és perfectumokat (1. fenn, kül. XVII. 53., 98.) 

Ha tehát aor. gnomicusnak vagy empiricnsnak azt a múlt 
aoristost értjük, melylyel egyszer tapasztalt múlt esetre hivat
kozunk a végből, hogy a hallgató levonja belőle a jövőre nézve 
meríthető tanulságot, vagy hogy általánosítsa a például felhozott 
múlt eseményt: akkor ezek a Herodotos-fóle aoristosok sem te
kinthetők aor. gnomicusoknak, s a velük rokon Platon-félék sem. 
(L. pl. Protag. XXVIII. 342. E. své(3aXs pTjjxa: «egyszerre csak 
közbevet egy mondást.))) 

Nincs tehát aoristos gnomicus? — Ha szó szerint értjük 
a terminust, t. i. gnómákban, sententiákban előforduló aoristos-
nak, akkor kétségkívül el kell ismernünk a lételét. De ha aoristos 
empiricusnak (az éppen előbb is jelzett értelemben) veszszük, 
annyi legalább is kétségtelen, hogy minden olyan esetben, mi
kor a beszélő képzelete egy egész eseménysort a maga fejlődé
sében mutat be, azaz: mikor az aoristos múltja acbronisticus 
indicativus alakok közt fordul elő — az aoristos és multsága 
az illető situatióban való bennmaradás mellett magyarázandó. 
Igazán aoristos empiricusnak tehát az aoristos csak olyankor 
volna érthető, ha a situatio többi elemei is csupa aoristosokkal 
vannak kifejezve. így pl. ebben a homerosi hasonlatban (XIII. 389.): 

TJpure 8' Ö)<; ozs xtQ dpbc, ^ptTusv, yj á^spwtc, 
TJS TííiüQ pXw'O-pyj, r^vt' oopsat téxtovec ocvőps? 
i$áta{W5V TcsXsxsaai vsTrjxsat vyjt'ov stvat* 
&c, ó . . . . JtfÍTO. 

De szerintem itt is helyesebb az. íj p t % s v aoristost a situa-
tión belül máris múltnak felfogni, s így fordítani: «mikor egy
szerre csak ledőlw, az i$éia|jtov-t pedig előzményjelzőnek: «melyet 
kivágtak)) azaz szintén a situatión belül maradó múltnak. A w? 
adverbium mellett álló ors időhatározó csak ilyen magyarázat 
mellett nem felesleges. Lássunk még egy példát (III. 33.): 

<t)£ 5 ' O T £ XÍQ TS SpáXOVta t§Ó)V TZCÚávOpGOC, a 71 £ O T 7] 

oöpso? sv $i]a<3-QQ, OTTÓ ts ipópLo? IX X a {3 8 YUta, 
o.ty t ' áv s/íópTj a s v, a>xpó<; rs juv s iXs jcapeiáts, 
oíc, (5AXs|av5pos) autig %a#' S[JLIXOV sdu Tpwtov . . . . 

Ebben a hasonlatban csupa múlt aoristos alakkal vannak 
adva a situatio részletei, még pedig olyanokkal, hogy közülök 
egyik sem fogható fel előzménytjelzőnek (mint előbbi példánk-
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ban a i£éta{i.ov alak). Kivált efféle hasonlatok és typikus hely
zetjelzések azok, melyekben a hagyományos nyelvtan az aoristost 
empiricusnak konstatálja. (így pl. Ameis is a hozzávaló jegyzet
ben, I3. 106. 1.) Szerintem ezek az aoristosok sem az elbeszélő 
tényleges környezetéhez (az ú. n. valóságos «jelen» időponthoz) 
merten multak, hanem máris multaknak vannak jelezve az illető 
situatión belül, melybe magát a költő éppen olyan élénken bele
képzeli, mint ha az imperfectum és perf. achronistikus alakjai is 
előfordulnának a hasonlatban. Itt ezek a cursiv-durativ értelmű 
alakok nem voltak használhatók, mert csupa igen praegnáns 
punctualis történés volt kifejezendő, melyek nem is mind egy
mást követőknek, hanem coincidenseknek tekintendők; s mihelyt 
egyszer a punctualis történés volt kifejezendő, másképp, mint 
máris múltnak (az egész görög nyelvben uralkodó gondolkodás 
szerint) nem volt kifejezhető. Ha az idegen valóságos álláspontjá
ból érzi a multságot, ezzel csak azt mutatja, hogy a saját nyelve 
szerint gondolkozik, s nem érti a görög használatot. Az ilyen 
olvasó nem tud megfelelni arra a kérdésre : miért vannak az im-
perfectumok és a perfectumok ilyenkor mindig achronisticusan 
(nem multaknak) és csupán csak az aoristos múltnak használva? 
Már pedig nem tudom elég nyomatékkal kiemelni, hogy az im
perfectum és perfectum múlt alakjai sem hasonlatokban, sem 
semmiféle ilyen felvett situatio elemeinek felsorolásában sohasem 
fordulnak elő. Pedig nem látom át, miért ne lehetne ezen 
actiók múlt alakjaival is hivatkozni a múltban megvolt tartós 
történésre vagy állapotra (mint praecedens esetre) ha a szóban 
lévő aoristi multak nem a situatión belül volnának multaknak 
értendők. 

Ez az oka annak, hogy még a valóságos sententiákban is, 
a milyenekre példákat legelői idéztem (xá^ö-avs, s^vw, IVÓYJOSV), 
nem igen hiszek az aoristosok «empiricus» voltában. Különös 
nyomatékkal mutatok rá (az éppen most előadott bökkenőn ki-
vül) két tényre, a mely a kételkedőt végkéj>pen meggyőzheti. 
Először: hogy az aoristosok mellett az összes példákban egy-egy 
participium is van (kopyöic, == o? iopyev, psyd-iv = őzi ipá^íhj Bpyo-
fiivo) = el sp/ovtou v. oze epyovxai, melyek közül az áopfws és 
ép^ojjivö) achron. imperfectumok helyét pótolják, a psx^*v partic. 
elözményjelző aor. prseteritumát); megvan ez a participium más 
példákban is (pl. Sophokles, Antig. 709: obzoi 8 iaiZTuy$ évxz<; 
&cpíb]aav xevot) és szerintem, kivált ha perfectum vagy imperfec
tum alakú, éppen úgy jelzi a felvett esetbe való beleképzelést, 
mint a megfelelő, primitívebb syntaxisú indicativusok tennék. 
Másodszor: éppen az ilyen, sententiákban előforduló aoristosok-
ból érezhető ki leginkább a hirtelenség, gyorsaság, váratlanság 
értelme; s-fvoo = egyszerre csak átlátja a hibáját, xáTfravs == 
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egyszerre csak kimúl, meghal; wcp&rjaav = várakozás ellenére, 
egyszerre csak üreseknek bizonyulnak. 

Összefoglalásul és végeredményül tehát kimondhatom, hogy 
1. az aoristos empiricus, a mennyiben megvolna is, nem jelent 
szokásos történést, hanem ellenkezőleg, egy tapasztalt esetre 
hivatkoznék, a hallgatóra bízva az eset általánosítását, de 2. 
valószínűleg a hibás lélektanú terminusok közé tartozik, mert 
használata a terminust meghazudtoló lélektani okokon alapul.37) 

33. Az aoristos többi módjairól (az imperativusról, conjunc-
tivusról) és igeneveiróí (infinitivus és participium) az a fő tudnivaló, 
hogy achronistikusak, azaz semmiféle idó't sohasem jelentenek, s 
e szerint minden időre egyformán használhatók. Nincs is meg 
bennünk a múlt idő jele: az augmentum. A nyelvtan történe
tében éppen az a tévedés rontotta meg évszázadokon át a helyes 
felfogást, hogy mindezeket az alakokat vagy egészen elfeledték 
az indicativus mellett (az aoristos terminuson csak az indicati
vusi értették) vagy múltnak tartották valamennyit, mint az in
dicativusi38) 

37) Ez idő szerint még csupán idézetekből és ismertetésekből tudom, 
hogy DELBRÜCK: Vergleichende Syntax ez. művének I I . kötetében, mely 
1897-ben jelent meg, az aoristos gnomicust «von einer angenommmen 
Gegenwart aus bestimmt»-nek magyarázza. (L. pl . CAUER Grammatica 
mili tans ez. művecskéjének 10i. lapját, hol Cauer — a nélkül, hogy czá-
folná, — (igekünstelt»-nek nevezi Delbrück magyarázatát .) E szerint, bár 
az én elméletem 1897-nél régebbi időkbe nyúlik vissza, az aoristos gno-
micusra nézve a fődologban szívesen elismerem Delbrück elsőbbségi jogát. 
Meg kell jegyeznem azonban, hogy az én eredményeim az aor. gnomicusra 
nézve is, az időhasználat minden más sajátságára nézve is három idevo
natkozó munkától teljesen függetlenek : MUTZBAUER és H E R B I G értekezései
től és DELBRÜCK Syntaxisától. E két német értekezésnek, melyeknek tá rgya 
az enyimmel majdnem azonos, és Delbrück Syntaxisa tá rgyamra vonat
kozó részének tüzetes tanulmányát éppen eredményeim önállósága és 
megbízhatósága érdekében évről-évre akkorra halasztottam, ha majd az 
én munkám elméleti része megjelenik. Tőlem nem függő okokból a közzé
tételnek mostanáig kellett késnie, sőt mivel értekezésem most is csak 
részletekben jelenhetik meg, az eredmények összehasonlítását még min
dig idő előtt valónak találom. Megegyeznek-é az én eredményeim a meg
nevezett három tudóséival vagy jobbaknak találom-é az övéiket, vagy 
helylyel-közzel tán én helyesbíthetem-é azokat, minderről értekezésem 
történeti részében fogok számot adni. (Az «angenommene Gegenwart» 
kitétel, a mennyiben nem Cauer, hanem Delbrück kitétele, ámbár egyrészt 
a fődologban helyes magyarázat ra enged következtetést, másrészt Delbrück-
nél is mindenesetre a terminusok hagyományos, helytelen használatára 
mutat . Kérdés, mit ért a «Gegenwart» te rminuson? H a «jelen időpontot)), 
akkor az aor. gnomicus magyarázatára nézve nehezen vagyunk egy véle
ményen.) 

38j Már Apollonios Dyskolos is, a osyntaxis atyja». L. Bekker ki
adását 251 és kk. (Koraisnál 175. 1.). I t t ennek a monda tnak : EI'SE, M Szol, 
KocS-Zpoíiu.: TJJV "iXtov ( = bárcsak elpusztí thatnám Ilioszt) állítólagos múlt-
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Az aoristos mód- és igenévalakjainak functióját az után, 
a mit a perfectuméinek tárgyalásában tapasztaltunk, más. itt 
czélszerűbb sorrendben tárgyalhatom. Alapértelmük az aoristos 
fenn kifejtett általános értelme: punctualis, nem fejlődőnek 
képzelt történés (vagy valamely állapotban való belejutás). 

Functio tekintetében már most némileg összetartoznak a 
participium és az indieativus olyatén módon, hogy a participium 
használata az indieativus bizonyos functiójára nézve is felvilá
gosítást ád. Azért a participiumról szólok első sorban. 

A participiumok syntaktikailag (nem aoristos voltuk miatt!) 
többnyire egy másik igével kifejezett történéssel kell, hogy vi
szonyban legyenek, még pedig mindenféle actiótő participiuma. 
Ez a viszonyítás kétségtelenül későbbi fejlemény, mert a gondo
latok subordinatióját feltételezi, a mi primitív nyelveknek (ós a 
gyermeknyelvnek) nem szokása. A participiumok ilyen haszná
latát bizonyára az irodalmi nyelv fejleszti ki, mert műveltebb 
emberek közönséges beszédében sem igen szokásosak. A home-
rosi nyelvben még elég gyakran találkozunk efféle mellérendelt 
kapcsolatokkal (II. I. 33): s5Sstosv 5' ó Yépwv xai ercsíö-cto fióthj) = 
megijedt az öreg és engedelmeskedett; fejlettebb nyelvén ezt a 
görög már úgy fejezte volna ki: őeíaa? STCSÍ̂ STO == megijedvén 
engedelmeskedett. Mihelyt egyszer participiumba kerül az ige, 
a másik, főtörténéssel való kapcsolat syntaktikailag is kifejezésre 
jut. Mármost a perfecta actio participiuma, mint már láttuk, a 
főtörténéskor meglévő állapotot jelenti. Az imperfecta actióé nem 
jelenthet egyebet, mint a főtörténéskor fejlődőnek vagy meglé
vőnek képzelt történést, mely az előtt, akkor, és azután is tart
hatott. BTJ Se xat' ODXDJMTOIO xap^vwv /COÓJJISVCK; x^p (II. I. 46.) = 
elindult lefelé az 0 . csúcsairól haragudva szívében ; XTJSSTO '(áp 
Aavawv, őu pa #vir]<3%ovTa<; ópato = sajnálta D. ivadékait, hogy 
pusztulni (pusztulásban, mint pusztulókat, egymásután elhalókat) 
látta őket (II. I. 66.); o ocptv sucppováiov áfopTjoaTO — ez, — mint 
jóakarójuk — szót emelt (II. I. 73.); OUUQ i[isö £Ü>VTO<; xal Ircl 
yd-oú SépxofAévoto . . . . xsíPa? srcoíaet = senki, még én élek és 
a földön széttekintgetek, nem emel rád kezet (II. I. 88) stb. Mit 
jelenthet mármost az aoristos participiuma. a punctualis actióé ? 
Mint participiumnak, a főigéhez képest ki kell valami mellék
történést fejeznie; mint aoristos, punctualis actio, nem jelenthet 
mást, mint a főige történésekor megtörtént történést?®) De nem 

ságával vesződik: azt próbálja megmagyarázni . Hasonlóképen sok gondot 
okoz neki a ypá^ov («írd, v. írj», de csak egy bizonyos, határozott alka
lomra gondolva) imperativus állítólagos multsága is. 

*•) Történést, nem (egyidejű) állapotot (ezért, ha pontosan akarjuk 
fordítani, nem szabad -va -ve állapotjelzővel fordítani, hanem a ván -vén 
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multat! Multat, vagy jövőt értsünk-é rajta, azt csupán belőle 
eldönteni nem lehet, éppen, mert achronistikus: ez a főigétől 
és az egész syntaktikai viszonytól függ. Jövő elöbbtörténtséget 
jelent pl. ilyen helyeken (Odyss. 7, 189.): «Hajnalban még több 
vént híván össze (xaXéaavrs?) majd megvendégeljük (^sivíaaojisv, 
futurum v. aor. coni.) vendégünket)). Futurumnak, vagy aoristos 
coniunctivusának tekintendő-e a föige, ebben a példában nem 
világos. De nem is kell futurumnak lennie; elég, ha jövő vonat
kozású a főige, hogy a vele syntaktikai kapcsolatban álló achro
nistikus aor. partíc. is jövő vonatkozású legyen már, t. i. ha 
időbeli vonatkozását is kutatjuk, a mi közömbös és felesleges 
munka. Pl. (Od. 7. 224): «Meglátván, v. ha majd megláttam 
(íSóvta) birtokomat . . . . ám hagyjon el (k'möi, aor. optativus, 
jövő vonatkozású) az élet!» Múlt elöbbtörténtséget jelent viszont 
ilyenekben: (II. I. 6.) «mióta összeperelvén (epíaavts) szétváltak)). 
Vagy (II. I. 9.): 6 yáp (taaiXrjí yoXoid-elc, voboov ává arpaiöv a>pae == 
«ez, megharagudván a királyra, betegséget támasztott)). [«j'elen» 
elöbbtörténtséget nem jelenthet, mert «jelen idő» tudvalévőleg 
nincs, ha valaki arra gondolna, hogy ú. n. «jelen» főigével is 
lehet viszonyban aor. partic, vizsgálja meg a példákat, s tapasz
talni fogja, hogy maga a főige sem fejez ki, de nem is jelent 
sohasem «jelen» időt».] Nehezebb elhatárolni (determinálni) a 
perfectum participiumával, mint az imperfectuméval szemben. 
De, ha ragaszkodunk ismeretes meghatározásainkhoz, nem lehet 
az értelmi külömbségben kétség. Ez az értelmi külömbség sok
szor magának a görög írónak szempontjából is igen lényegtelen. 
Pl. a már idézett példában (II. I. 6.) e helyett: /oXwö-ei? vobvov 
apás, ezt is mondhatta volna a költő (ha belefért volna a versbe): 
%pyo\(a[LévQ<; wpas, mert hiszen Apollón a főige történésekor, sőt 
azután is haragos állapotban volt. Igen sok ilyen aoristos par-
ticipium van Homerosban, mely helyett a megfelelő értelmet, a 

igenévvel, melyet a magyar nyelvtan nem teljes joggal nevez szintén 
állapotjelzőnek). A főige történésével egyidejű állapotot nem jelenthet, mert 
nem állapotjelző alak. Egyidejű történest sem jelenthet cursiv-durativ fő-
történés mellett, mert punctualis actió, és partieipium. Punctualis főtör-
téne's mellett azonban jelenthet néha vele egybeeső (coiincidens) melléktörté
nést. A kik az aoristos part icipiumának (a másik túlságba esve) még elóz-
ményes értelmét is tagadták, nem vették észre, hogy az összes homerosi 
példákban, melyekben az aor. part icipiuma nem jelenthet előzményessé-
get, s a melyekkel tételüket bizonyítják, az aor. participiumához tartozó 
főtórténés is aoristos. L. Például Cauer összes példáit, Grammatica militans2 , 
97. 1.: IV. 535. )(aaaáu.svoc nzkz^íyjir/, XI I I . 358. licaXÍá|«vtS{ xávuaaocv; XXII . 
463. I'UTTJ rca^Trjvaaa; 14, 35. ó[io/.).r[aa; asusv fueuev is aor., nem impft.! a 
két alak egyforma!l; 15, 13. <páfwoi őocaacéizevoi; 17, 330. vsüas xaXéaa?, 17, 301. 
ájtoĵ óptja-co őáxpu XaSwv Kűp-atov (ez Cauer szerint éppenséggel utóidejű aor. 
part ieipium. Nem tudnám, mié r t ? ?) 
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meglévő állapot értelmét kétségkívül pontosabban fejezné ki a 
nehézkes alkotású (sokszor a versbe sem férő) perfecti parti-
cipium. 

A későbbi görög irodalom is többnyire megelégedett a 
történést jelentő, tehát konkrétebb aoristos-participiumával, s az 
állapotjelölő perfecíumot csak igen ritkán használta. De azért 
még sem szabad azt állítani, hogy a két parfcicipium egyértelmű: 
az aoristosé előzményes történést jelent, ki nem fejezve azt, kö
vette-e e történést meglévőnek képzelt állapot; a perfectumé ezt is 
kifejezi, s elsősorban ezt, csak mellékesen a történést.40) 

Az imperfectum participiumával szemben éppen az elöz-
ményesség értelménél fogva, az aoristo3 participiumával kifejezett 
melléktörténés jobban különválik a fó'történéstől, nyomósabban 
kiérezhető, főképpen, ha a főtörténés jövő idejű, vagy legalább 
jövő vonatkozású. Pl. Achillesnek Ealchashoz intézett beszédé
hen ez a kezdet (II. I. 85.) d-apai]aix<; ei$á majdnem nnn.yi, mint 
ez volna: •9-áp<r/)aov xai stxé. Pontos magyar fordítása nem ez: 
«bátran (xsO-apaTjXüx;) mondd meg!», hanem ez: ((felbátorodván, 
mondd meg!» — ((bátorodjál fel és aztán mondd meg!» Éppen 
innen van, hogy Homerosnál még olyan gyakori a fennebb jel
zett primitívebb kapcsolat, melyben ind. aoristi ind. imperfecti-
vel van egy-egy %al kötőszóval összefűzve. (L. f. eSSeiosv xai 
s7ret'ö'ST0 —- Ssíoac, BTZBÍ&S-CO, sőt éppen a szóbanlévő kitétel is 
I. 92. már ilyen formában van : xHpairjas jwtt TjoSa.) Persze a 
participiumos szerkezet syntaktikailag is mellékesnek tünteti fel 
a participiumos történést, s azért nem szabad ráfogni, hogy telje-

40) Ezt az előzményességet nem tanácsos a grammatikusok egy 
újabban felkapott terminusával előidejűsegnek (Vorzeitigkeit) nevezni, mer t 
lá t tuk, hogy mindenféle időben egyaránt lehetséges, s könnyen félreértést 
okozhat, ha időviszonyról beszélünk ott is, a hol a beszélő álláspontja 
szerint való idő (tehát az igazi idő) közömbös az alak használatában. 
Sokkal jobb a franczia t e rminus : antériorité. Én legszívesebben előzményes 
történésnek v. előzményességnek nevezem, annyival inkább, mer t néha 
nem is az előbbtörténtség, hanem a logikai viszony (kivált okviszony) 
jellemző az alak használatában. í gy pl. az éppen most említett példákban 
i s : xoXtoSc}; vouoov wpue = megharagudván, betegséget t ámasz to t t ; Epídovfs 
Staax^'tr.v: összeperelvén szétváltak (meghasonlottak). A magyar ván -ven 
igenév se mindig időbeli viszonyt jelez. — Az aor. és a perf. (participium) 
értelme közt lévő külömbség lényegtelenségét mutat ják efféle körülírások 
is, melyeket a görög nyelv fejlődésében eddig nem méltányoltak eléggé: 
Soph. Oed. R. 90. TtpooEÍaa? EÍ^Í (majdnem = jcpoSe'oor/.a); 1146. atwrcrjaac sar] 
(a hiányzó perf. fut. helyet t) ; Ant. 1067. avitőou? earj (hasonlóképen). To
vábbá effélék: Soph. Ai. 588. [AÍJ rrpoSou; f,[i.ac -yévr] (szintén fut. perf. helyett) 
Phil . 773. [xíj . . . XTEÍVOCS yévT]; Plat. Soph. 217. C. p.5j áirapv7j3e!s fáv?). Végül 
effélék: Soph. Oed. R. 577. aoEX<pr,v xvjv l[ir^ y ^ a ? fyzic; v* °. ^97. atrjaai; 
E/̂ Et;; Ant. 22. áTipiaoa? e^ei stb. (ez utóbbiak a perf. indicativi nyomatéko
sabb aquivalensei). Mindezen körülírásokban az aoristos konkrétebb ér
telmű, mint a perfectum volna. 
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sen egyértelmű a xaí-s szerkezettel, kivált a későbbi nyelvben. 
Nevezetesen van a görög szónokoknak, kivált Demosthenesnek 
egy kedvelt szerkezete, melyben nagyon érthető okokból van a 
participiummal mellékesnek feltüntetve az egyik történés. L. pl. 
Dem. de cor. 60. xai TOÓTIOV ucpéCw XÓYOV TGOOÖTOV Ó7TSWCCÚV = 
«ezekről is szólni fogok (mindjárt), ennyit (t. i. ;* mennyi követ
kezik) még elórebocsátván v. mindössze csak ennyit bocsátván 
még előre)». DARESTE ezt így fordítja francziára: « . . . . c ' es t 
que je vais dire, exposer fidélement. Quelques mots auparavant 
sönt nécessaires». A franczia fordítás nagyobb feneket kerít annak, 
a mit Demosthenes szinte suttyomban csempész bele már kü-
lömben is nagyon hosszúra nyúló beszédébe, hogy a publikum 
türelmét veszedelmes próbára ne tegye. A Ó7ret7t<jí>v aor. partic. 
mindenesetre lazábban függ össze a fötörténéssel (ó<pé£(o), mint 
az imperfectum participium, de azért mégsem olyan nj'omatékos, 
mint a kötőszós vagy asyndetonos indicativus (ócps£co, áXXá rcpóa-
•0-ev v. 7rpóoö-sv §£ Ó7rspö) TOODÖIOV) volna. Ilyen Dem. ugyanazon 
beszédében (124. §.) ez a hely is : TJŐTJ STCÍ taöta TiopeÓGo\Lai xo-
OOÜTOV autöv sptótyjaaí;. Ilyen továbbá Platónnál (Gorg. XLVL, 
491. C.) Sokratesnek ez a biztatása, melyben szabadulással ke
csegteti kifárasztott médiumát, föltéve, hogy előbb még egy kér
désére meg tud felelni áXX' fo^ad-é, BITÍÓÍV ajraXXáfTjd'i, ríva? . . . 
Xé^si? TOL)? peX-ctaTooí; = azért, jámbor barátom, csak ezt az 
egyet mondd még meg, aztán ám állj odább. Magyarra olyan
formán fordítjuk, mintha a görögben így volna: toöto [xóvov sircs 
xai (feetta) á7:aXXá77jth. Ilyen Perikies halotti beszédének vége 
is [Thukyd. II. 46.): vöv ős á^oXo cp Dp á [is v o t 6v jrpoaVjxst. 
sxaaro? áTCo/copslts; nem: «mivel már elsirattátok*), hanem: 
áTroXoípópaoO-s xai (sjrstra) á-o^wpstts. 

Ezek a példák egyúttal megvilágítják az aoristos indicati
vusinak egy olyan functióját is, melyet fennebb nem tartottam 
czélszerűnek magyarázni, s mely teljes kifejlődésében voltaképpen 
csak majd a latin actióhasználat tárgyalásakor lesz magyarázható. 
A hagyományos nyelvtan nyelvén szólva abban áll ez a functio, 
hogy «a görög aor. indicativusa néha, egy más múlt történésre 
vonatkoztatva a latin plusquamperfectumnak felel meg, mert 
előidejtiséget jelent.» Például Od. 9. 285. Néa |iiv fixit xaxáa^e 
Iloastőáwv . . . . avs\ioq §' sx TCÓVTÓO SVSIXSV ( = ventus autem a 
mari appulerat); 1. 319. anéfiri 'AXHJVTJ' zíp S évi •9-UJJU]) •fHjxs (JLS-
vog ( = abiit, ei autem posuerat); I. 269. xai [isv xoiai p.stk>[u-
Xsov xaXsaavco YaP aoroi (— nam ipsi me advocaverant). Hogy 
az aoristos indicativusából ilyen viszonyított értelem erezhető 
ki, annak nem csupán latin észjárás az oka, hanem az, hogy 
az aoristos pra?terituma efféle szerkezetekben valamely mel
lékes gondolatot jelölvén, csakugyan nagyon közel áll ahhoz, 
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hogy melléktörténésnek legyen érezhető, mintha participium volna 
(ávéfJioo évsixóvTOc, d-slaa {j-évo?, xaXsaávTcov aottöv). Ha azonban a 
syntaktikai viszony, mint az eddigi példákban, nem jelzi a 
melléktörténést annak, mindig kérdéses lehet az elözményesség 
öntudatossága. Mellékmondatban már inkább érezhető, mert 
ilyenkor a melléktörténés syntaktikailag is annak van jelezve. 
Pl. 9, 305. OD xsv 8ová|iea8,a ajrwaaaO-ai Xí&ov, ov rcpoaétfapcsv ( — 
quam apposuerat); 1, 2. OQ {j.áXa rcoXXá TcXáy t̂hj, ercei Tpoírjs.... 
izxókísd-pov lítepaev. Rendkívül érdekes efféle példa Herodotosból 
(I. 49.) ez: Kpotao? sdé&zo (TÖV )(p7]a[iöv), vo\LÍaa.Q [AODVOV etvai 
(jLavTTJiov tó ev AeXcpolai, Stt ol e£eDpY}xee, rá atkö? e7roÍ7]ae. Itt 
az aoristos punctualis történése a relativ mondatban szintén 
előzményességet éreztet, mint a latin plusquamperfectum: az 
érdekes pedig az, hogy a hozzávaló főtörténés éppen «plusquam
perfectum »• alakú. A példa tehát nagyon alkalmas a latin és 
görög alakok közti külömbség megértetésére. (Csakhogy a latin
ban itt or. obliqua is kell, a mi a görögben nincsen: quoniam 
(v. cum) invenisset, quod ipse fecisset. Tanulságosabb a példa 
így fogalmazva: Tö IAOCVTVJIOV é£et)p^xee, xa Kpotaog e7roÍY]ae = 
oraculum invenit v. repperit, quod Cr. fecerat. A görög plusquam-
perfectumnak perfectum, az aoristosnak plusquamperfectum felel 
meg a latinban.) 

Az aor. indicativusa főmondatban egy másik aoristos után 
úgy, mint a participium is (v. ö. a 39. jegyzetet) néha azzal 
coincidens történésnek érezhető. Pl. IV. 157: w? os efíaXov 
Tpcös?, xatá 8' őpxta irtatá Ttávf]a<yy = «hogyan meglőttek a 
trójaiak ós (ezzel) lábbal taposták a szerződést)). 

34. Nem jelölik meg az előbbtörténést bizonyos syntaktikai 
viszonyok közreműködése nélkül az aor. másik igeneve, az in-
finitivus, és a többi módalakok sem. 

Az aoristos infinitivusára nézve nincs is más tisztázni való 
kérdés, mint éppen az elözményesség értelme ; mert hogy időt 
nem jelöl, még nyilvánvalóbb, mint a participiumnál. Hiszen 
(az acbronistikus parancsoló infinitivust és az ú. n. infinitivus 
historicust nem számítva), magában nem is lehet állítmány, s 
éppen úgy kapcsolatban lehet múlt idejű, mint jövőidejű, vagy 
achronistikus igealakokkal. Ez nem szorul bizonyításra. Kérdés 
azonban: a punctualis actio infinitivusa kifejezhet-é előbbtörtént-
séget a főtörténéshez mérten? Mert biszen tudjuk, mennyire 
közönségesek a latinban az efféle kitételek: fecissc dicitur, dice-
batur, dicetur, audivisse puto, putabam, putabo. Felelet: nem 
fejez ki, de az aoristos értelme nem teszi lehetetlenné, hogy az 
infinitivus így legyen érthető bizonyos főtörténések mellett, me
lyekben a későbbre való vonatkozás (szándékosság, akarás, kíván
ság stb. értelme) nem érezhető. Sőt ellenkezőleg, mivel (mint a 
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participiiimnál láttuk) a szoros syntaktikai kapcsolatban hozott 
punctualis történés cursiv-durativval coincidens41) nem lehet, 
ilyenkor (ha nincs szándékosságról, kívánságról stb. szó) éppen az 
aoristos érthető előbbtörtént mellékcselekvésről, mert ha se 
utóbbtörténést, se együttörténést nem jelent, akkor nem jelenthet 
mást, mint előbbtörténést. Ez az értelem azonban, ismétlem, 
csak bizonyos értelmű igék mellett lehetséges, és akkor is volta
képpen csak az egész szöveg összefut;géseből értjük meg, hogy 
elöbbtörténtségről van szó. Ilyen példák Homerosból: I. 398. 
«Hallottalak dicsekedni, mikor azt mondogattad, ors %fi\-o.#« . . . 
Kpovícovi oly] . . . . Xoqöv áfiövoci = hogy elhárít-oíí-ad.» 9, 504.: 
cpáaírai . . . 'OSoao^á as . . . l^aXawaai = megmondhatod, hogy 
0. vakít-ott meg. II. 350.: <f>Y][u . . . . xaravsöoai (hogy bólint-oíí) 
Kpovítóva; 1, 220. TOÖ |i' ex cpaai fsvéaírai == azt mondják, hogy 
tőle származtam; I. 558.: TQ a Ö'ÍCÖ xxTaveöaai (hogy bólint- ott- ál); 
IX. 132.: siti Se . . . őpv.ov 6p.o5fi.at [Í̂ TTOTS ríj? euv^c éictB ĵisvat 
YJ§S [Jttf^vat (hogy sohasem lép-í-em) stb. Ha nem ismernők a 
helyzetet, még ezek mellett a főigék mellett is az összes példák 
infinitivusai utóbbtörténést is jelenthetnének {= «hogy el fogod 
hárítani, hogy meg fog vakítani, hogy bólintani fog, hogy nem 
fogok belelépni))),42) mint általában és rendesen jelenteni szoktak 
az aor. infinitivusai, tíz eset közül legalább kilenczben. V. ö. 
pl. csupán az Ilias I. énekéből: 74. xéXeat [xuiWjaaadai (hogy 
megfejtsem); 116. sftsXco őópievat; 117. poóXo[j.ai Xaöv aüv sóéval 
(«hogy mindig épségben legyen») :q aítoXéodat (mint hogy el
pusztuljon, t. i. ezentúl); 219. */p7) sipúaaaaQ-ai; 283. Xíaao(j,ai 
{j.£̂ -s{Jisv. Midt főigével 399. yjO'eXov £ov§7jaai (v. ö. 9. 496. cpájiev 
okéad-ai = azt gondoltuk, hogy elpusztulunk és 9, 305. oo xsv 
dwá\t.sad-a á.Tt(úoaad-o.i = nem tudtuk volna eltaszítani). Jövő 
főigével I. 562. jcpfjfrtt 8' . . . oou Sav/jósat (jövő vonatkozású 
achronistikus alakkal, 3, 353: OJXOQOV (IYJ (iD'ŐTjaaaírat). Mindezen 
példákban az aoristos rákövetkező történésre értendő, még a 

í !) Coincidens történést imperfectumra vagy perfectumra vonatko
zólag csak imperfecti infinitivussal lehet kifejezni, de azzal meg nem egy 
pontban, mert az cursiv-durativ. Pl. I . 521. xatt xl ;JÍ ©7]<JI . . . TpcóEoaiv áprj-
f i i v : azt mondja, hogy én mindig (előbb is, «most>. is, utóbb is) a trójaiak
nak segítek. Érdekes, hogy néha még az imperfecti infinitivus is előbb-
történtséget látszik jelezni. Erről fenn még külön is szólok. 

42) Ebben a példában (II. I I I . 392.): ovoé xs oaír,? [Aa^7jaá[i.Evov TÓvye 
IXSelv, aXXa •yooávüz ep^saőxt (nem mondanád, hogy harcz u tán jött, hanem 
hogy tánezba megy) persze nemcsak az egész helyzet, hanem maga ez az 
egy mondat is mutatja, hogy az iXSeív előbbtörténést jelez, mer t mellette 
van a u.a r̂jaaixcv&v part icipium, később meg a vele ellentétes értelmű im
perfecti infinitivus (zoyEaSnxi). NB. Az sXséív itt nagyon közel áll az eXrjXou-
2éW perf. (az egyidejű állapot) értelméhez, mint fennebb (1. a 33. pont
ban) a y^oM-)Súí part icipium a xr^oA<uu.Évos-éhoz. 
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9. 496. és 9. 353. példákban is, holott ezekben a főigék, cpáfisv, 
o\L030v, nem jelentenek szándékot, törekvést, s így a környezet 
ismerete nélkül az bXéad-oLi, {JLO^aaGdat infinitivusok előzménye-
seknek is volnának érthetők. Mindig rákövetkezést értünk ki 
természetesen olyankor is az aoristosokból, ha az infinitivus 
maga áll finalis értelemben, pl. I. 291. Kpod-éovai ^üd^aacd-ai 
(= um zu sagen, v. helyesebben um auszusprechen). 2, 158. 
IxsxaaTo Yvwvai (— er war ausgezeichnet zu erkennen); V. 
725. és sokszor: -8-aö|jLa lééo&ai, stb. Már ezek a példák is 
mutatnak annyit, hogy az aoristos infinitivusa a rákövetkezés 
viszonyára is érthető, az előzményességére is. Hogy azonban az 
előzményességet sem jelenti igazán, hanem ez csak beleérthető, 
azt főképpen az a tény mutatja meg, hogy az imperfectum in
finitivusa is elég gyakran előfordul szándékosságot nem jelölő 
főtörténések mellett előzményes értelemben, holott pedig erről az 
alakról, melyet a hagyományos nyelvtan «pra3sensnek» nevez, 
senkinek sem juthatna eszébe azt állítani, hogy valóban ki is 
fejezi az előzményességet. Herodotos műve tudvalévőleg hosszú 
oratio obliquával kezdődik, mely Ilspoéíüv oi Xóyioi . . . . cpasi 
főgondolattól függ. Az első négy fejezetben csupa előzményes 
történést sorol fel infinitivusokkal Herodotos; s ez infinitivusok 
közül 21 aoristos alakú, de 4 (cpaol efoaictxvésód-ai, Siaudeafrai, 
ájrattéetV, rcpocpépsiv) igekötős imperfectum, további 5 pedig (cpaai 
sívai =s= dicunt fuisse, kétszer!, wvéea&at = emisse, oí/sa&at === 
abiisse, akéeiv = postulasse) igekötőtlen imperfectum. Ez a 
tény kétségtelenül bizonyítja, hogy az előzményesség csak bele
érthető — a helyzet ismerete mellett — az alakokba: az igazi 
értelmi külömbség pedig az aoristos és az imperfectum alakok 
közt nem egyéb a rendesnél, t. i. hogy az aoristosok punctualis, 
az imperfectumok cursiv-durativ történést jelentenek ( = hogy el
ei szoktak érkezni, hogy rakosgatták, hogy kérte vissza stb.). 

Pótlólag megjegyzem itt (a mit fennebb, a perfectumról 
szólva még nem fejtegethettem), hogy a perfecti infinitivus-
nak or. obliquás használatában sincs más értelmi külömbség, 
mint éppen az actióbeli. A perf. inf. egészen olyan functiójú, 
mint az imperfectumé, azzal a külömbséggel, hogy nem cursiv-
durativ történést, hanem cursiv-durativ állapotot jelent: a vi
szonyításban érthető ez is egyaránt rákövetkezőnek is, együtt 
meglévőnek is, előzményesnek is. Kákövetkezésre Homerosból 
is volt példa (X. 67. e*(pn*(ópd-ai ávco^t). A másik két viszony 
előfordul egy mondatszerkezeten belül Thukydides következő 
helyén (V. 49, 2.): Aaxeöai|ióvioi §é . . . ávuéXsYOV |iY] őotaíooc 
ocpwv x a t a ő s S i x á o d a t (hogy nem igazságosan vannak 
elítélve, or. recta: oo 8. xata8sScxaarat ^[itov), Xé̂ ovcs? ^ 
ÍTnjYYsX'9-at (hogy még nem voltak hírüladva nekik, or. recta: 

Nyelvtudományt Közlemények. XXXVII. 16 
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oox ^ o a v £7CYjYY£X{Aévac) tá? 07covSá<;, St' saáícs^av tou? 
07cXíTa<;. 

Az actióalaknak a viszonyításban való eme bizonytalan 
értelme a latinnal összemérve kétségkívül egyik hiányossága a 
görög szófüzésnek. De mint látni fogjuk, éppen az oratio obliquá-
ban, hol ez a bizonytalanság a legzavaróbb, a futurum-alakok 
kifejlesztésével gondoskodott a görög nyelv a hiányosság némi 
pótlásáról (1. a 40. és kk. pontokat). 

35. Az aoristi optativus alak functiójának vizsgálatában két 
kérdésre kell megfelelnünk. Jelenthet-e 1. önálló mondatban 
időt, s nevezetesen múlt időt? 2. mellékmondatban mint mellék-
történés főtörténéshez viszonyítva előbbtörténést, vagy rákövét
kezést ? 

A mi az idői vonatkoztatást illeti, az csak főmöndatban 
lehetséges. Először az alaknak jövőre vonatkozó kívánságot ki
fejező használata kerülhet szóba. Nyilvánvaló, hogy efféle mon
datokban, akár állítóak, akár tagadóak, akár föltételes formában 
(föltételes mondatszerkezet előmondatával) van kifejezve a kíván
ság, akár sem : az alak csak jövő vonatkozású lehet, s éppen 
ezért pl. Homerosban csak szereplő személyek beszédeiben for
dulhat elő. Mutatvány a sok példa közül a) 9, 534. o<|>s, xaxdx; 
s'Xdoi, Polyphemos beszédében; 7, 224.: iSóvra [is xai Xúrot aíwv = 
«ha megláttam (a participium különálló értelme erősen érez
hető!) — ám hagyjon el az élet,» Odysseus beszédében; 1, 386.: 
ULÍJ aéfs . . . ftaatXfJat Kpovíwv rconrjaeiev, Antinoos beszédében; 
b) feltételes formában, 2, 33 . : síö'S ot . . . . Zróí tsXéasisv, Aigyp-
tios beszédében; 8, 339.: a'í ^ap zobzo févoito, stb. stb. Jövőre 
vonatkozik (és szintén csak párbeszédben fordulhat elő Home-
rosnál) a potentialis v. föltételes értelmű optativus is xsv, áv 
particulákkal vagy azok nélkül mind állító, mind kérdő főmondat-
ban akár ki van téve a föltétel, akár sem: a) XXIII. 151. Utxxpó-
xXip . . . xó[JL7jv érojcaatju, Achilleus beszédében; XV. 45. : xai xsívip 
SYÖ) 7rapa|j.uO'7]'jaí[jL7jv, Héra beszédében; II. II. 159. (itt egyenesen 
mint futurumos történés párja:) 'Apyslot cfsúÉovtat., xá§ Ss xsv . . . 
Xírcoisv . . . fEXévYjv ( = jaj, így hát elmenekülnek, és itt hagynák 
Helénát?) Szelídebb imperativus értelemben Arist. vesp. 725. 
Trpiv áv ájJLcpoív ^ö^ov áxoóoTj?, oux áv Sixáaai? (== talán ne dönte-
nél!) b) xsv v. áv particulával és a föltétel kitétele mellett: 9, 351. 
Ttfoc, xév tí? as xai u a x s p o v aXkoc, íxotto . . . . STTSÍ stb Odysseus 
beszédében (ez kérdő); 9. 277.: OD§' av ŝ w . . 7rs<pi§oífjiYjV, sí . . . , 
a Kyklops beszédében ; VIII. 24. oxs s&éXo'fu.... xsv spóoatju, 
xs ŐYjoaíjjLYjv, . . . xé YSVOITO, Zeus beszédében. Mindezeknek az 
alakoknak érezhető jövő idejű vonatkozását az adja meg, hogy 
mindig nyilatkozatokban (sohasem elbeszélésben) fordulnak elő, 
s mindig csak olyankor, mikor a beszélő álláspontja azonos a 
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beszélés időpontjával. Hogy azonban valósággal jelentenék a jövő 
időt, azt már az is erősen kétségesnek tüntetheti fel, a mit 
fennebb (a 19. pontban) a perfectum optativus alakjainál tapasz
taltunk, hogy t. i. ilyen syntaktikai összefüggésben azok is jövő 
vonatkozásúak. Hozzáteszszük, hogy az imperfectum optativusai 
is ugyanilyen functiójúak hasonló mondattani összefüggésben. 
L. pl. Soph. Philokt. 895.: ti Svjta Sp(j>[i' £70) TOOV&SVSS 75; (mit 
csináljak"?) Horn. 9,459.: sí . . . 7SV010, x<j> xá oí sfxécpaXos 'ö-stvo-
pévoio p a í o i t o icpbc, ooősi, a Kyklops beszédében; «agyveleje a 
földre feccsengetne, a mint ütögetném . . . .» és a kk. borban : 
KáS ős x' Iftöv XTjp XcocpYjosts xaxaiv (ez már aoristos!) = «és 
az én szívem felüdülne, lecsillapodnék». Xen. Anab. VI. 0, 18. 
a có C 0 t a •»> s áacpaXü)!; = biztos menedékben lehetnétek. Agasias 
beszédében. Arist. Vesp. 1431. i p S o t ctg ijv sxaaroí; -eiSeíij TS/-
VYJV = «foglalkozzék ki-ki azzal a mesterséggel, melyhez ért». 
Fölösleges több példa. Látnivaló, hogy a jövő vonatkozást csak 
a modalitás és az egész helyzet érezteti; maguk az actióalakok 
rendes, már ismeretes functiójukat viselik ilyenkor is : a perfec
tum állapotot, az aoristos pillanatnyi történést, az imperfectum 
cursiv-durativ történést jelent, tehát az idó'viszonyt az aoristos 
optativusa éppen olyan kevéssé fejezi ki, mint a perfectumé 
vagy az imperfectumé. 

Múltra vonatkozó kívánságot vagy föltételt szintén nem 
fejezhet ki az alak, csak ráérthető, még pedig, itt már nem is 
a syntaktikus viszonyok, hanem csupán csak a helyzet miatt. 
A ki nem ismeri a szóban lévő helyzetet, jövő vonatkozásúnak 
is érezheti az optativust. Előfordul pedig ilyen múlt vonatko
zásban az aoristos optativusa oratio directában ezer eset közül 
talán kettőben, vagy háromban. Múlt kívánnivalóra vonatkozó 
kívánságot, óhajtást csak egyetlen egyet tudok ilyent Homeros-
ban; azt is csak az Odysseában (18, 79.): vöv JJLSV pj-c sv/js, (3oo-
7due, (T/JTS f é v o i o = «bár ne születtél volna!» Más összefüg
gésben, az ellentét nélkül ({jáfrc' SUJ?) a YSVOIO alakból jövő vonat
kozást éreznének ki, 1. pl. Soph. Aias, 550.: & iza.1, YSVOIO 
(bár csak lennél boldogabb!) rcatpöc soto^éatspo?. Hasonló ehhez 
ez a dubitativus v. iussivus árnyalatú kérdő példa: Theokr. 
XXVII. 54. «Sokan kértek feleségül, de egy sem tetszett . . . . 
xal ti, y'ikoQ, ps£ai(ju; = «és mit tehettem volna (quid facéréin 
mit kellett volna tennem), kedvesem ?» Valamivel gyakoriabbak, 
de szintén igen ritkák a potentialis és conditionalis értelmű 
múltra vonatkozó alakok xsv v. av particulával: I. 232. vöv ocv 
őotata Xa>p7jaaio — most utoljára sértettél volna, Ach. beszédé
ben; IV. 223. ív •8-' 00% áv PpíCovta tőoi? (nem láttad volna, non 
videres lustálkodni A.-t, t. i. ha ott lettél volna, a költő' elbeszé
lésében; V. 311. xoú vo xsv IvíK ájróXotto áva£ ávőpwv Aheíac, = 

16* 
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elveszett volna, ez is a költő elbeszélésében. Ez utolsó két példa 
gondolkodóba ejthetne valakit, a ki minden áron múlt jelentést 
keres az aoristosban; hogy azonban a multságot itt sem fejez
heti ki nz aorislos, mutatja ez a példa: IV. 429.: ouSs y.s cpaÍT]? 
TÓsaov Xaöv Ircsaírat = nem is montad volna, hogy stb. (neque 
diceres), vagy Herodotosnál (I. 70.) ez : xáyct. §s av xai. oi árcoSó-
{isvoi Xéfoiev (azt mondogathatták), a melyekben az imperfec
tum optativusát találjuk, éppen olyan látszólagos múlt vonatko
zásban, mint előbb az aoristosokat, azzal a külömbséggel, hogy 
az aoristosok punctualis történést fejeztek ki, cpatYjc és Xá̂ oisv 
pedig tartósat vagy ismétlődőt. Ezekből a példákból tehát kétség
telen, hogy az aoristos optativusa, jelenteni éppenséggel nem 
jelent multat, csak vonatkoztatható nagy-ritkán múlt kívánni
valóra, lehetőségre és feltevésre, de nemcsak az aoristos optati
vusa, hanem az imperfectumé is, melyről pedig senkinek sem 
jutott eszébe azt állítani, hogy multat jelenthetne. (Hiszen tud
juk, hogy a hagyományos grammatika a «pr8esens» optativusá-
nak nevezi!) 

Egyszóval: a görög aoristos főmondatban és oratió rectá-
ban lévő optativusa achronistikus. Idői vonatkozást szükségtelen 
keresni benne, de a mennyiben kutatjuk, úgy találjuk, hogy 
majdnem mindig jövő, csak nagy ritkán múlt vonatkozású. 
A mennyiben — az illető helyzet nem ismerése mellett — két
értelmű lehet, ez egyik pontatlansága a régibb görög irodalmi 
nyelvnek, olyan, a milyet az aor. infinitivusáról szólva is tapasz
taltunk. Hogyan segített a bajon a görög nyelv a főmondatos 
optativus dolgában, azt a jegyzetben adom elő.43) 

43) A múltra vonatkozó lehetőséget vagy feltételezettséget már Ho-
meros is sokkal inkább múlt idővel, (természetesen indicativusszal) és Sv 
vagy xsv modalis szócskával szokta kifejezni, nem pedig optativusokkal. 
L. pl. csak az Odyssea 9. énekéből: 9, 79: xaí vú xsv acy.rfi^c, ?XÓIJ.7]V (elju-" 
tot tam volna) h rcarpBa yaíav; 9, 228. Y| T' 8V TTOXU xípfoov ^sv (volt volna); 
9, 303: CCUTOÜ yáp XE xai áaus; a7ca)Xd|ji£5a (elvesztünk volna); 9, 304: oú -fáp 
xsv SuvájAEjSa a^waaa^at (nem tudtuk volna félretaszítani), 9, 334: TOÜ; av xe. 
y.<x\ 7],&£ÁOV aÜTo; IXea^ai ( = a kiket én is akar tam volna választani); 9, 4')7.' 
el . . . f&V($afy.ivo\) . . . axouaEV, aúv XEV ápaiJE f^éwv xê aXof? (ha megmukkanni 
hallott volna, összezúzta volna a fejünket) stb. Ezek közt a példák közt 
is három ízben (9, 2-28, 304. és 334) imperfectum praeterituma a múl tban . 
tartósnak képzelt történést jelzi. (Az iskolai nyelvtanoknak az a szabálya,, 
hogy az imperfectum (és perfectum) prseterituma az aoristosszal szemben 
jelen feltételességet fejez ki, hibás. Érthető néha úgy is, de érthető múltra* 
is.) A múltra vonatkozó (tehát teljesülhetetlen) kívánságot pedig Homeros 
szintén feltételes formában fejezi ki wcpeXov debebam prasteritummal való 
körülírás útján, pl. I I I . 40. oCti' ó'̂ eXs; ayovói; -' Eu.Evar, ayaao? T' ájioXIoSat. 
( így sokszor még az attikai próza is vagy ISéc, XP^VJ 7tpoa7Jxev prseteritu-
mokkal.) Vagy néha (ó;-szal hasonlító formában: I I I . 173. w? oy-lz*/ sávatoí 
tj.ot (JSEIV stb. (bárcsak a halált választottam volna); az attikai prózában' 
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36. Egészen más természetű az optativusnak, s többi közt 
az aoristos optativusának mellékmondatokban való functiója. 
Ennek a functiónak (az oratio obliquát kivéve) az időbeli func-
tióhoz semmi köze sincsen. 

Az optativus a subordinatio, alárendelés módja lévén, ha 
nem is olyan határozottan, mint a participium vagy az infiniti-
vus, syntaktikailag (nem logikailag!) mindenesetre melléktörté
nésnek jelzi azt a történést, melyet jelöl. Előállhat tehát az a 
(fennebb másodiknak jelzett) kérdés: az aoristos optativusa je
lent é egy főtörténéshez viszonyítva elő'zményes történést vagy rá
következési (ú. n. elő- és utóidejüséget) azért, mert aoristos, és 
nem más actio. S ha jelent, vájjon mindenféle idejű főtörténós 
mellett jelentheti-é (mint a participium és az infinitivus, 1 f.) 
vagy sem? 

Magától érthető, s így bizonyításra sem szorul, hogy a 
fömondat történéséhez képest rákövetkezést (utóidejüséget) kell 
jelentenie az aor. optativusának a ckö)?, w?, Tva, ftcppa, sw?, Sats, 
[XYJ, [AYj bé kötőszavakkal kezdődő mondatokban, s általában 
minden olyan b) jelzői mellékmondatban és c) függő kérdőmon
datban, melyekben az optativus kívánást, óhajtást, vagy lehető
séget fejez ki. Példák, a) 9, 53.: xaxyj aloa 7]fuv rcapéanr], Tva 
xaxá . . . %á$oi)i<zv. (hogy sok baj érjen); de nem az alak aoristos 
volta miatt, mert impft. is lehet, 1. 9, 320.: TÖ JJÍV gxtajisv öcppa 
tpopoíY] (= hogy hordozza). Ilyen ez i s : 9, 554.: Zso? {ispjjL p̂iCsv, 
OTHÚC, atokotaxo . . . v/js?. = «hogy elpusztuljanak,)) pontosabban 
jelzői mondattal: «(azon a módon) a mint elpusztuljanak,)) de 

előfordul a prseteritum Sv nélkül is, pl . Xen. Memorab. I, 2, 46. E!>E aot 
TÓTS auvrfEvópív (bárcsak akkor voltam volna v. találkoztam volna veled) 
OT£ ÖEtvÓTato; . . . 7jo3a. A múlt feltételezettséget az attikai pt'őza már határo
zottan múltnak jelezte, nemcsak WOEXOV esetében, hanem máskor is. A fenn 
idézett homerosi optativusokat tehát attikai nyelven av particulás praeteri-
tumok helyettesítenék: I . 32. sXw ŷjow Sv; IV. 223: elöe; áv; V. 311. ÍTKÓ-
XETO áv stb. A fejlődő nyelv ugyanis egyre pontosabban szereti jelölni az 
időviszonyokat (1. Brugmann, Gr. Gramm. 3 470. 1.) 

A prózairodalomban az új-ión prózában, Herodotosnál előfordul 
néhány állítólag múlt potentialis értelmű áv part iculás optativus. Her . IX. 
71. taura ply *oh ©Sóvw Sv stieoiev = mondhat ták. De nemcsak aoristos, ha
nem perfectum, sőt imperfectum is, pl. I . 70. "rá/a 8' Sv . . . léyoizv (azt 
mondhatták) I. 2. slVjoav S' Sv Kp^ts? (lehettek) (NB. Ehhez a két helyhez 
Abicht, Herodotos kiadója, ezt jegyzi meg : «Hier sprieht der Optat. des 
Prdsens (!) mit Sv in seinem Satze ein Urteil über Vergangenes aus». íme 
milyen gabalyodást okoznak a helytelen terminusok!!) Perfectumos hely 
Herodotosiól: VII. 214. iiSsö) Sv (tudhatta). A múltra vonatkozás tehát 
ezekben a lehetőséget jelentő alakokban sincs kifejezve, hanem csak belé
jük érthető. Thukydidesből, tehát a régibb attikai prózából, Kühner is 
csak egy helyet tud (I. 9. 4.) aúTat Se oüx Sv KO1AZ\ si:r]<i*v (lehettek). Az atti
kai prózában tehát az aor. opt. csak jövő vonatkozású, ha tőmondatban 
fordul elő. 
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pl. Xen. Cyrop. I, 4, 25.: Ka|xpóaY]? TÖV Köpov á7tsxáXst, OTZIÜQ . . . 
s7rtTsXotfr], imperf., mert cursiv-durativ a történés, b) 4, 699.: 
TUOXÜ apYsXsíótspov áXXo {AVYjatfjpsc cppáCovTat, 8 jní] TEXSOEIS Kpovíwv 
( = a mit bár ne teljesítene!); 9, 126.: ooS' ávSps? svt, TSXTOVSS, 
oT xs xá{Jiotsv v/ja? (feltételes: = a kik elkészíthetnének): ebben 
a példában nagyon szembetűnő az időtelen (achronistikus) érte
lem; mindjárt utána impft. optativus is : v/]a<;, cd xsv TsXémev 
sxaoia == melyek minden dolgot el-elvégezhetnének; c) I. 189. 
[i.sp[A7jpi£sv, 7} o^e . . . TOU? [IEV ávaoTTJasisv (hogy felállítsa-é a 
többieket?) IvapíCoi {impft.! ölje, gyilkolja «megfelé») 
TJE /óXov raióasisv (hogy megszüntesse-é?) Kettő derül ki ezekből 
a példákból: 1. hogy az aor. opt.-ba rátörténést (utóidejűséget) 
kell beleértenünk, de 2. hogy nem az aoristos volta miatt kell 
mert az imperfectum ugyanolyan vonatkozású. 

Azonban az elözményes történést (előidejűséget) is jelölheti 
az aoristos optativusa. minden olyan esetben, mikor főmondat-
beli múlt ige mellett kívánás, óhajtás, lehetőség nincs benne 
kifejezve. Ugyanis mint a participiumnál és infinitivusnál is 
láttuk, a syntaktikailag melléktörténésnek jelzett történés, ha 
egyúttal punctualis actiójú, s ha az említett modalis árnyalatok 
nem módosítják a syntaktikai viszonyt, a főtörténéshez képest 
csak előzményesnek érthető. Mint a példákból látni fogjuk, az 
optativus ilyen használatában sem éppen csupán a függés módja, 
hanem bizonyos önálló modalis értelme is van még ilyenkor is. 
Nem tartozik tárgyamhoz, hogy a módok functióját is kutassam, 
s azért csak idézem, a grammatikusoknak azt a tételét, hogy a 
főmondatbeli értelem árnyalatoktól ment optativusok relativ mon
datokban (a relativ határozó mondatokat is ideértve) szoktak 
előfordulni, s a történésnek nem egy bizonyos esetét^ hanem 
általánosságban való érvényességét (szokásosságát, külömböző 
alkalmakkor való ismétlődését) jelentik. («Unbestimmte Frequenz, 
Kühner, i. m. 399. §. 4., 389. §. 1. jegyz.) Az optativusnak 
ezen jelentése mellett efféle mondatokban az aoristos és az im
perfectum optativusának értelme között az az értelmi külömb-
ség érezhető, hogy míg az aoristos, mint mondtuk, elözményes 
történést, eddig az imperfectum együtt fejlődő történést jelöl. 
Például: Od. 9, 94.: TWV őaxic, ^á^oi (aor.) XWTOÍO xap7iöv, oóxsY 
a7:aYY£íXat í̂teXsv — a ki csak megette (értsd: többen is meg
ették) a lotos gyümölcsét, nem akart többe hírt hozni; de im
perfectum : 9, 208.: TÖV 8' OTS TCÍVOISV [i£Xnr]§éa otvov, sv Sárcat; 
l[i7rX^oa? . . . . -/Bbs = valahányszor csak iszogatták ezt a bort, 
stb. Ilyen Lysias eme mondata is (25, 21.) őrs jtsv ^áp axoúoiTs 
(impft.) xoö? Iv aatst TYJV aonjv 7vtó[iYjv s'x£iv' |uxpá<; sX7uíSa<; SÍ^STE 
rffi xa&ódoo' . . . £7rsiS7] SE Trovö-ávoiaÁ-s (impft) TOÍ>? . . . xpia-
yikíoo<z otaatáCoyta? . . . . TÓT' T̂ ŐIÍ] xat xar.évat TtpoasSoxaTE. Vagy 
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Platonból (Prot. 315. B.) ez: S7TSL§YJ abzbc, a v a a c p é c p o i (vala
hányszor visszafordulóban volt) . . . év xóo ĉj) rceptsa^íCovTO ODTOI 
oi Í7C/)Xooi. Vagy: X. 489.: ővciva TUSSÍSTJ? UXTĴ SCS (aor.) . . . TGV 
6' 'OSoosíx; . . . i£spóoaaxsv = a kit csak T. levágott, azt 0 . ki-
kihúzta; de imperfectum: XV. 743.: OGXK; Sé Tpwwv STCÍ VYJDOÍ 
tpépoiTO, TÖV 8' Ata? outaaxe == a ki csak a hajókig akart nyo
mulni (nyomulóban volt), azt A. megszurkálta. A mi az ezen 
optativusokból kiérezhető multságot illeti, azt csak a főmondat 
igéjének multsága teszi érezhetővé. 

Ugyanilyen az aoristos és az imperfectum optativusának 
functiója oratio ohliquában is, mikor az optativus minden fő-
mondatbeli (független) optativus-értelemtől mentes,44) azaz, mi
kor igazi optativus obliquus. Függő beszédben ugyan, mint 
később kifejtjük, a görög észjárás, éppen úgy, mint a magyar, 
szereti meg sem jelölni, hogy az illető közlés vagy értesülés az 
elbeszélő szempontjából problematikusnak tekintendő, hanem 
éppen úgy fejezi azt ki, mint az illető szóban lévő személy, ki
nek álláspontjára helyezkedik. A görög oratio obliquának ez az 
obüctivebb formája most nem érdekel bennünket, mert a függő 
mondatok igéinek optativus alakja (az ú. n. optativus obliquus) 

44) Mert ugyanazon okokból, mint a főmondatban, a mellékmondatban 
is lehet optativus, úgy, hogy az optativus a direct beszédben (kérdésben) 
is megmaradhatna . I lyenkor aztán megeshetik, hogy nem prseteritum alakú 
(achronistikus) főmondatbeli igével kapcsolatban találjuk az optativust, 
nemcsak az aoristosét, hanem más actióét is. Pl. Horn. I. 334. ouős xi O?OE 
vo9joat, tjtftfi*? oí . . . aóot [layéoivto 'A^x'.oí, or. recta: JTÍO? JJLOL aóoi jj.a-/Eoivxo 
'A.; — Xen. Cyrop. 6, 3, 20: OÚTCH Stt aőaev, d oí xuxXoűtAEvoi xuxXwSeíev, or. 
recta: XUXXWSE'ÍEV c/t •/..; — Plató, Phsed. 107. a. oüx oToa ef$ ovxivá xt; . . . xatpov 
ávapáXXoixo, or. rec ta : síj xíya xatpov ava|2aXXoiu7)v; — stb. 1. több példát 
Kühnernél Gr. Gramm 2 . I I . 395. §. 2. jegyz. Ezeket a íőmondatos értelmű 
optativusokat kizárom a most következő vizsgálódásból a függő kérdések
nél is, a főnévi mellékmondatoknál is. Ezeknek az optativusoknak hasz
nálatában ugyanis dtképzelés szerepel, mely nemcsak idő, hanem mód te
kintetében is okozhat eltolódást. — Az állásponteltolódásos főnévi mellék
mondatokhoz, de olyanokhoz, melyekben az optativusnak íőmondatos 
szerepe van, tar toznak az olyan feltételes formájú mondatok is, melyek 
előtt egy verbum dicendi vagy sentiendi pótolandó. Ilyen pl. ez . II. I I I . 
453. ou [ÍSV -ficp cptXóxrjxt exeúsavov, sí xt; 'iSoixo: «mert nem barátságból rej
tegették (arra gondolva hogy) há tha meglátná valaki»; sőt ilyen ez a 
naiv mondatszerkezet is, mely a boroshordóknak tulajdonít lelket, 9, 342. 
mSoi . . . i'sxaaav, . . . Et'rcox' 'OSuassü? oíxaS vaatTjacte: «boroshordók állottak 
ott (abban a reményben hogy) há tha 0 . hazatérne még valaha». Az efféle, 
voltaképen független optativusokat kizárom fennebbi vizsgálódásomból, 
mert az optativus az oratio rectában főmondatban is helyén való volna. — 

v Av particulával is vannak ilyen íőmondatos (álláspontcserés) optativusok 
főnévi mellékmondatokban. Ilyen pl . Thuk. VI. 52: ia-q-v-^éXkzxo auxo~'s EX 
Kw[jiapív»]s, őxt . . 7ipoâ (opo~Í£v Sv (or. recta i s : repoa^fopoíp.sv av). Xen. Arab. 
I, ö, 3. ETTCEV . . . . cm xou? ímtEoc? . . . sXot áv (or. recta : EXOIJJU oív). Xen. Ag. 
9, 7. E'YVW, SXI . . . ouoev ovo[xaaxóx£oo; av fs'voixo (or. rec ta : Sv YÍV°Í[XT1V)J s t b . 
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tudvalévőleg éppen arra való, hogy az előadó személy szempont
jából problematikusnak tüntesse fel a szereplő személyek közlé
seinek vagy értesüléseinek igazságát. Annak a megvizsgálása lesz 
tehát a dolgunk, vájjon kifejeznek-é előbbtörténtséget vagy rá
következési az actióalakok s nevezetesen az aoristos efféle subiec-
tivebb oratio obliquás függő mondatokban. Legczélszerűbb itt 
olyan mondatokat vizsgálni, melyekben aoristos és imperfectum 
optativusa együttesen fordul elő. Ilyen pl. ez: Xen. Hell. I. 7, 5.: 
oi atparqfoi . . . . exaatos ártoXoipíjaato, xal tát rcacpafjiiva SnrjYOövco, 
őti autói {xsv síel To£><; IZO\S\LÍOO<Z JT X é o I S V (impft.), t^v ós ávaíps-
aiv twv va^a^wv j r p o a t á £ s t a v . . . ávöpáaiv txavoí<; = elbeszél
ték, hogy Ők maguk az ellenség ellen hajóztak, a hajótöröttek 
összeszedését pedig arra való emberekre bízták. (Oratio rectában 
múlt időkkel: rjtists {xsv £7rXéofAsv, . . . . 7rpoastá£a|Jisv.) Anab. IV. 
4. 9.: twv Sá a7coaxs8avvo[iiva)v tivs? . . . eXefov, őu x a t t S o t s v 
atpáteojia xai vóxtwp 7roXXá rcopá cp a t v o t, c o (impft.) = azt mond
ták, hogy sereget pillantottak meg, s hogy éjjel sok őrtűz vilá
golt (égett). (Őr. recta: atateíSöfiav xai écpatvsto); IV. 3, 11.: xal 
tóts IXsfov, ott TDf)(ávoiev (impft.) cppÓYava OOXXSYOVTS? W? SÍT! 
rop, xa7rstta x a t í S o i e v yspovta stb. = elmondták, hogy éppen 
rőzsét szedegettek, . . . . s aztán megpillantottak egy öreg em
bert . . . (Or. recta : stüf/ávojisv, xaTreita xatstSojJisv.) Ezekben a 
példákban a verbum dicendi történéséhez képeit a függő mondat 
igéinek történése kétségkívül mind egyformán előzményes. Az 
aoristos alakoknál, az után, a mit az aor. participiumának és 
infinitivusának effajta jelentéséről mondtunk, természetesnek ta
lálhatjuk ezt a jelentést és úgy is áll a dolog, hogy az or. 
obliqua tárgyi mellékmondataiban az aoristos optativusai rende
sen előzményeseknek értendők. De mi jelentse az imperfectum 
optativusában az előbbtörténtséget ? Az optativus az állítások 
problematikus voltát jelzi: az imperfectumtő pedig, szemben az 
aoristosok punctualis értelmével, a cursiv-durativ actiót. Az 
előbbtörténtség tehát semmiképpen sincs jelölve ezekben az imper
fectum alakokban, vagy más szóval: hogy az imperfectum opta
tivusa előbbtörténtség vagy együtttörténés viszonyában áll-é, 
azt maga az alak meg nem mondja, csak az alak környezete. 
Pl. ebben: Xen. Menorab. II. 6, 13. Yjxouoa . . . , ott IlspixXfj? 
iroXXát; (£7rcj)5ág) I % í a t a 11 o nem világos, az oratio rectában 
hcksvatai achron. impft., vagy ^Ttcatato prseteritum értendő-ó, s 
hogy e szerint az oratio obliquában együttörténés («hogy tud») 
vagy elöbbtörténés («hogy tudott») szerepel-é? Felvilágosítást 
csak a folytatás ád : az sTráőwv z% 7róXst i TC O Í S t aónfyv cptXsív 
aótóv = «melyeket ráolvasgatván a városra, iparkodott elérni, 
hogy a város megszeresse őt,» — meg a helyhez fűződő körül
mények ismerete, t. i. hogy Perikies már meghalt, mikor róla 
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ez a társalgás folyik.45) Egyszóval: az oratio obliquában az op-
tativus imperfecti nem fejezi ki pontosan az elöbbtörténtséget, 
hanem ez csak beleérthető.46) 

37. Hátra van még az a kérdés, vájjon az aoristos (és az 
imperfectum) optativusa, ha, mint melléktörténés, elöbbtörtént
séget (vagy rákövetkezési) jelöl, mindenféle idejű főtörtónésre 
vonatkozhatik-é, vagy sem? Az aoristos participiuma és infini-
tivusa, mint fennebb láttuk, mindenféle (azaz: múlt, jövő és 
achronistikus) főtörténés mellett jelölheti az előbbtörténés viszo
nyát (az infinitivus azokban az esetekben, mikor az optativus, 
a rákövetkezését is). 

A görög syntaxis egyik legfeltűnőbb, s ez idő szerint még-
egyik legkevésbbé érthető jelensége, hogy a meüékmondatbcli 
optativus némely különös eseteket nem számítva,47) csak jö-

45) Még nehezebb az imperfecti optativus mögött rejlő viszony meg-
bírálása olyan példákban, hol magában az oratió rectában sem állapí thatni 
meg teljes bizonyossággal, vájjon prseteritumban kellett-é beszélnie a 
szereplő személynek, avagy achronistikus indicativusban (az ú. n. prsesens 
historicumban). Pl. Kyros azt, hogy rossz híreket hall (v. hallott) Abro-
komasról, így is közölhette a görögökkel: «r]'/'.ouov 'A[3poxó[j.av, e')(3pov avőpa, 
\r\ xtö . . . m»T«|M5 eTvat (azt hallottam, hogy A. már a folyónál van) ; de 
(a magyarban is szokásos) általánosítással így i s : axoúw stb. (úgy hallom 
hogy). Melyik az igazi alak, azt Xenophonnak ebből az oratió obliquájá-
ból (An. I, 3, 20.) ó V ájre/píva-o ott ázoűot 'Appoxójxav . . . ETVCU, el nem dönt
hetjük. I lyen (allásponteltolodasos) achron. indicativus felelhet meg a 
függő mondatok optativusaihoz tartozó oratió rectákban ezeken a helye
ken i s : IV. 1, 24. b os eXe!;EV, ŐTI OÚTOS oS. (porrj Sia xaűta siWvqtt (or. recta 
tor\ ? <pr]oí ?); vagy VII. 4, 23. íictSebtVusv % Xáyotév (or. recta eXsyonf XE'YOUOI?). 
Mivel az imperfectum optativusa kétértelmű lehet, épen azért a görög-
próza jobb szereti az. indicativus praeteritumát használni függő beszédben 
is, ha meg kell jelölni az elöbbtörténtséget. Pl. Xen. Plell. V. 2, 8: sőí-
oajxov, (óc, a j ; [JLSV aoátí oÍHót fjaiv, iQiyi 'T' i T\ r.ókic, xou; AaxsSaifJLOvíoui = 
közölték, h o g y . . . a város befogadta a i.-okat; Ages. 1, 38. EÖTJXWOXV, &%t 
ou nkaGxr^ njv cpiXíccv r a p E Í ^ o v t o = kimutat ták, hogy nem színlelt barát
ságot ajánltak. I lyenkor a beszélőnek viszont arról kell lemondania, hogy 
a szereplő személynek közlését problematikusnak tüntesse fel. [Tudnivaló 
azonkívül, hogy ilyenkor már nem elöbbtörténtséget fejeznek ki az l^íyy.o, 
rapsí'/ovTo alakok, hanem valóságos múlt időt, mert a görög obliqua ilyen
kor (úgy, mint a magyar mindig!) álláspontcserés, átképzeléses.] 

4fi) Az előadottakból kiderül, hogy a rákövetkezes (ú. n, utóidejűség) 
jelölésére bizonyos esetekben, kivált az oratió obliquában az aoristos op
tativusa egyáltalában nem alkalmas; de nem alkalmas az imperfectumé 
sem, mer t ez együttfejlődő történést, sőt néha szintén elöbbtörténtséget 
jelent. Kérdés tehát, hogyan gondoskodott a görög nyelv a rákövetkezes 
(utóidejűség) viszonyának kifejezéséről, mikor a gondolkodás pontossága 
és vele az oratió obliqua annyira fejlődött, hogy a rákövetkezes pontos 
kifejezése is szükségessé vált ? Úgy, hogy kifejlesztette a futurum indica-
tivusához a hozzávaló themat ikus optativust. L. a 44. pontot. 

47) Nem múlt (achronistikus vagy jövő) főmondatbeli történésekre 
vonatkozó mellékmondatbeli optativusokat az optativus önálló (főmondatos) 
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mondatbeli múlt történéssel szokott vonatkozásban állani. így 
összes fennebb közölt példákban is. A módok használatának 
kutatása ezúttal nem feladatom. Engem csak az a kérdés érde
kel, vájjon az optativus efféle használatában az idői, vagy a 
modalis jelentés volt-é a döntő ? 

Hogy modalis alapjelentés időviszonyok jelölésére alkal
massá válhatik, arra nem egy példa van a nyelvekben. Kivált 
a coniunctivus alak és a conjunctivusszerű értelmű modalis igék
kel (wollen, mögen, I will, I shall) alkotott összetett alakok 
mutatnak nagy hajlandóságot a nyelvek későbbi fejlődési fokán 
a futurum-functio felvételére. Efféle esetekben azonban az illető 
idői functiónak, a futurumértelemnek valóságos felvételéről van 
szó, úgy, hogy az illető alakok (fpátyoa, ich will, werde schrei-
ben, I will v. shall write) magukban, más történésre való vonat
koztatás nélkül futurum értelműek. Az optativusnál azonban nem 
igy áll a dolog. Mint a főmöndatos (önálló) optativusok tárgya
lásában láttuk, az önálló optativusok legeslegtöbb esetben futu-
rumos vonatkozásúak. A mellékmondatos használatban pedig 
egyáltalában nem is lehet közvetetlen idői jelentésről szó, csak 
múlt föigére való vonatkozásról, mert idői jelentés a beszélő állás
pontjára való közvetetlen vonatkoztatás nélkül nincsen. Ezért az 
optativusoknak múlt főtörténésekre való vonatkoztatásában nem 
időbeli jelentést keresek, hanem a magam részéről meg vagyok 
győződve arról, hogy ez a vonatkoztatás (mint külömben is már 
fejlett és finom gondolkodás jelensége) az optativus modalis ér
telmével függ össze, s hogy a nyelvnek aránylag késői korszaká
ban fejlődhetett ki.48) (Valószínűnek tartom, hogy az oratio 

értelmeiből szokás magyarázni (1. Külmer, i. m. 399. §. 7); a múlt fő-
mondatbeli történésekre vonatkozó mellékmondatbeli conjunctivusokat 
pedig a módok ú. n. eltolódásával (1. Kühner, i. m. 399. §. 3). 

*8) Mindenesetre feltűnő, hogy az optativusoknak, mint tudjuk (né
mely egyes számú első személyt kivéve) a praeteritummal megegyező 
szemólyjelei vannak. H a az összehasonlító nyelvészet tudna valami vilá
gosságot deríteni e személyjelek eredetére, a functiók vizsgálata is 
könnyebbé válnék. Sajnos azonban, ez idő szerint még teljes a homály. 
(V. ö. Delbrück, Vergleichende Syntax, I I . 350: «Es wáre dr i rgend zu 
wünschen, wenn wir wüssten, weshalb der Optativ die sekundáren Endun-
gen hat . Ich glaube aber nichi, dass es gelingen wird, das zu ernntteln»). 
Ezeknek a praeteritum személyjeleknek, ha volt valaha közük az idői ér
telemhez (a mi alakilag is nagyon kétséges, mer t augmentumos optati-
vust még senki sem fedezett fel), csak ú. n. irreális múl t értelmük lehe
tett , azaz: az időtjelentő elemek modalis értelmek kifejezésére szolgáltak, 
mint az indicativusban is az ú. n. irreális multak eseteiben (feltételes 
mondatokban vagy a múl t ra vonatkozó czólhatározó mondatokban.) Az 
idő- és módkategóriák ugyanis folytonos egymásbabonyolódást mutatnak 
a nyelvek fejlődésében. (A magyar «fogok» legtöbbször modalis jelentésű 
a beszélt nyelvben; a német <nvifd» potentialis értelmű is lehet, pl. er 
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obliquában való optativusbasználat analógiája szerint terjedt el 
az oratio recta mellékmondatban is.) 

38. A még hátralévő két módról, az imperativusról és a con-
junctivusról tárgyam szempontjából kevesebb a megjegyezni való. 

Az imperativus csak főmondatban fordulhat elő, s ámbár 
voltaképpen semmiféle időt sem jelöl, modalis értelménél fogva, 
akár aoristos, akár imperfectum, nyilvánvaló módon csakis jövő 
vonatkozású lehet. Az aoristosnak és az imperfectumnak már 
ismeretes actió-értelmük van meg az alakokban. Mint a perfec-
tum imperativusából is (1. 11. jegyz.), némely grammatikus nz 
aoristosból az imperfectummal szemben a parancs rögtön végre
hajtandó voltának jelentését érzi ki, azaz, külömbséget tesz a 
kétféle imperativus között a «jelen» időpontból való időbeli 
távolság, időköz (spatium) szerint (v. ö. 28. pont).49) Ezt az ér
telmet, szintúgy, mint a perfectumban, csak beleokoskodták az 
alakba: mind az aoristos, mind az imperfectum egyformán 
jövő vonatkozású, de más actióbeli árnyalattal. 

Positiv parancsokban aoristosok és imperfectumok körül
belül egyforma gyakran fordulnak elő Homerosban, az Odysseia 
első két énekében pl. mind a kettő mintegy tizenöt-tizenötször. 
Példák. I. Imperfectumok: 1, 339.: oUtSs; oi §s . . . TCIVÓVTÍÜV (iddo
gálják a borukat); 1, 356.: TOL a* aotf^ Ipyá xó{iiCe (végezd); 1, 
378.: xeípsts (csak fogyasszátok tovább!); 2, 178.: jjiavisóso aoíat 
téxsaoiv (jósolgass a magad gyermekeinek); 2, 195.: árnyévá (buz
dítgassa); 2, 252.: oxíSvaafts (széledezzetek); 2, 288.: ófiíXet (tár
salogj) ; 2, 372.: •9-ápasi (bátorodjál). Igekötö a görögben is punc
tualis (terminativ) árnyalatot adhat az imperfectum alaknak, pl. 
I , 1.: Ivvsrcs; 2, 139.: e&zé pioi [isfáptóv; 1, 407.: rcapsCso xai 
Xaps foúvcov (egymás mellett igekötős imperfectum és aoristos). 
II. Aoristosok: 1, 174. és sokszor: TOÖT' (rfópsoaov sr/jto^ov (mondd 
el); 1, 206. és sokszor: TÓSS elité (ezt mondd meg); 2, 70.: a/écö-s, 
cpíXoi (hagyjátok abba!); 2, 289.: onXiaoóy z "Jjía xou áqysaiv apaov 
(készítsd ki, tedd belé); 2, 349. cqs, ácpoaoov (menj be); 2, 354. 
^söov (dönts, önts, belé); 2, 372. áXX' ö^oaov (esküdj meg). 
A görögben is igekötős alakokat, hogy a punctualis értelem 
nyomatékosságát kiérezzük, czélszerű inversio nélkül fordítani, 

wird schon fertig se ins ; a magyar «majd» is inkább emphatikus, min t 
időhatározó szerepű.) 

49) Ezt a külömbséget állapítja meg némely grammat ikus az újgö
rög nyelvben is a két alak közt. Tpá^ov (népnyelven "fpá<k) = írj mindjárt , 
Ypácps — írj majd, v. egyszer. Helyesebb úgy fogni fel a külömbséget, 
hogy ypá^ov (ypáJie) írj egy ízben, ypáce — írj többször, vagy mindig. 
Némi alapja az előbbi magyarázatnak is van, mer t az imperfectum a 
maga cursiv-durativ értelmével kétségkívül kevésbbé alkalmas gyors 
végrehajtásra szánt parancsra. (V. ö. Delbrück, Syntax, I I . 383.). 
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pl. 1, 206.: axps'x.éiúQ xa-uáXs£ov = őszintén elmondd! — 2, 113.: 
[jLTjtépa arp ijtóns^w elküldd anyádat! Hasonlóképpen hang
súlyos határozókat is jó ilyenkor az ige elé tenni, pl. 1, 309. 
áXX' cq-e vöv s;rí[xstvov = rajta, most iü maradj! stb. 

Negatív parancsokban (tiltásokban) kis.-ó nehezebb megér
teni az alakok functióját. Az aoristos imperaiiviwi {JLTTJ particu-
lával Homerosnál csak négyszer fordul elő, az attikai prózában 
pedig egyáltalában nem használatos. Az attikai próza a punctualis 
actiójú tiltást kivált a második személyben mindig fii] particulás 
coniunctivusszal szokta kifejezni. De Homerosnál ez is ritka.50) 
így aztán (kivált Homerosnál) gyakran ott is imperfectumot talá
lunk tiltásokban, a hol tán punctualis actiót várnánk. Az össze
hasonlító nyelvtudomány legújabban a tiltó igealakokat az indo
germán ú. n. injunctivus modus maradványainak tartja, mely 
mód az aoristostőben a conjunctivusszal, az imperfectumtőben 
az imperatívusszal elegyült (Delbrück, Syntax, II. 352.): így 
fejti meg, hogy az aoristos imperativusa csak positiv parancsban 
fordulhat elő. De ezzel nincs megmagyarázva (kivált Homeros-
ban) az imperfectumos és imperativusos tiltások rendkívüli 
gyakorisága, s az aor. coniunctivusok rendkívüli ritkasága. Meg
magyarázza a tényt, úgy gondolom, a latin noli infin. körülírásos 
tiltások analógiája. Az imperfectum «de conatu» actióárnyalata 
ugyanis a tiltás szelidítésére való. Szakasztott ilyen körülírás 
Homerosban, teszem ez: I. 363. ;i//]#s aó . . . . 0- é X' ipiCájxsvat 
(3aaiXf/t — noli certare. De •8-éXe ige nélkül is ez az értelem 
érezhető ki néha az imperfectumos tiltásokból, pl. 1.275.: [UJTS 
ab TÖVŐS . . . aitoaípeo xoúprjv == ne próbáld, ne kívánd elvenni; 
stb. Azonban még gyakrabban a türelmetlen beszélő általánosító 
hajlandóságát érzem ki az imperfectumos tiltásokból, s ez eset
ben nemhogy szelídítené, hanem kiélezi az alakhasználat a 
tilalmat. Ilyen helyek pl. 2, 304.: [r/ju zoi xaxöv aXXo (JtsXsTío = 
ne gondolj «mindig» bajra (v. ö. «sobase bántsd ! sohase bánjad!»); 
I. 32 : [ír] |i' spéxhCs = ne ingerelj «folyvást»; I. 132. JXTJ XXSTTTS 
vó(j) — ne próbálj «mindig» csalni! I. 545.: |r?j s7rtsX7rso: soha 
se reméld, azt ugyan ne reméld soha! — I. 350.: |r/j . . . Sisípso 
[IYJSS [xstáXXa = ne kérdezgesd és ne fürgészgesd folyvást! stb. 

50) Mrj és aor. imperat . 4 helyen: IV, 410. p j JJLCH ZOLTÍOOLC, . . . OJAOÍÍ) 
SVSEO -npj ; 24, 248: jj-f, xdxov evSeo Sup.w; XVII I . 134. [X7Jmo xaTaSúoeo; 15, 301. 
píit í . . . 'Oőuaéw; axou<TaÍTa>. (A fordításban ilyenkor tegyük előre az ige
kötőt, vagy a határozót : p5*tu tiat*eúm'o = belé ne szállj!) Míj és aor. 
conj. tud tommal csak 3 helyen: V, 684: p <3rj p . . . i'Xwp iáar^ xííctöat, és 
I , 26 : a/j <r= . . . xt/eíw (nitt ne találjalak))), de ez első személyű, s így nem 
is lehet impera t ivus ; 15, 263: dné pu . . . v^ppisa, p 8 ' l-Kr/.túar^ (el se is 
titkold, n e m : «ne titkold el»). de 16, 168 SKO? <páo, p]8' IrcísceuSí, a hol 
azonban a másik ige is imperfectumos. 
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Legtöbbször azonban tiltásban is megvan az imperfectumnak a 
maga szokásos, könnyen felismerhető aotióértelme, pl. ILI . 210.: 
[jujte iíyoq, eXxso yspaív = ne húzd «kifelé» azt a kardot! (Gya
koriságának magyarázatát 1. a 45. pontban.) 

39. A conjunctivus alapértelmének az összehasonlító syn-
taxis az alany olyan szándékának, akaratának jelzését tartja, 
mely büonyos körülmények közt valósulni is fog. (L. DeJbrüdí, 
i. m. II. 367.) Az imperativustól a megvalósulás feltételhez 
kötöttsége külömbözteti meg, a futurum indicativusától pedig a 
szándéknak, akaratnak kifejezettsége. Hogy főmondatban e sze
rint csupán csak jövő vonatkozású lehet, bizonyításra sem szo
rul ; hiszen már a perfectum alakoknál is észleltük ezt a jövőre 
való vonatkozást (1. 19. pont). Ujabb időben HAIE amerikai tu
dós megkülömböztetése szerint (1894 óta) a «volitiv» coniunc-
tivusok mellett éppenséggel «prospektiv» értelműekről is szól a 
syntaxis: ez utóbbiakban a szándék értelme annyira lappangó, 
hogy a futurum indicativusával majdnem azonos functiójúak, 
annyival is inkább, mert tagadószavuk sem (AT) V. [ÍYJŐS. hanem 
ou vagy OÜSS.51) (L. pl. VI. 459. %aí nozé zic, efeQdtV; IX. 121.: " 
6|iív TcepixXotá Stop' övojwjvcú; —áv, v. xl particulával is : I. 184.: 
r/jv [JLSV Ifü) Ké\L$(ú, é-jfój ős x' aY«) Bpioqida; I. 205.: zá~£ áv izoxs. 
ftojiöv öXsaafj. Tagadóak: I. 262.: ou fáp TTCO XOÍODC, l'Sov avépa?, ooős 
íőco|jLai; 6, 201.: oux saö-' otkos avvjp . . . ouSs yévrjTai; az Apollon-
hymnus elején : MvTjaojiai ouőé Xátkofjiai. stb.) Az aoristos és az 
imperfectum coniunctivusa között főmondatos használatban csak 
az az értelmi külömbség, a mi általában e két actio között; 
amaz punctualis, emez cursiv-durativ értelmű. (Magától érthető, 
hogy az efféle coniunctivusok Homerosban csak a szereplő sze
mélyek beszédeiben fordulhatnak elő.) 

A görög coniunctivus mellékmondatos használatában csak 
az a tudnivaló, hogy az akarat, vagy czélzat, avagy a feltételesen 
bekövetkezendő történés vagy állapot feltételhez fűzése nem 
mindig a beszélő személynek, hanem a beszédben említett sze
replő személynek lelkiállapotából következik, s e szerint az utóbbi 

51) H A L É G. W. idevonatkozó munkái t ez idő szerint csak ismerte
tésekből ismerem, s így nincs határozott véleményem a kérdésben. A con
iunctivus prospectiv értelméből mindenesetre könnyű szerrel meg volna 
magyarázható a coniunctivus használata (sVrjv, ijtstSiv, ?;Tav, ő-ótocv) kötő
szavas relatív időhatározó mondatókban, általában a relatív mellékmon
datokban. De a feltételes mondatok coniunctivusát (német analógia sze
rint is) már volitiv értelműnek is erezhetni. A főmondatos coniunctivu-
sokból pedig nemcsak ays vagy cpéps szavakkal kapcsolatban, banem azok 
nélkül is többnyire volitiv értelmet érezek ki. Delbrück is ezt tartja a 
coniunctivus alapértelmének, 1. Syntax, I I . 367. (Ezt a kitételt: oux íőov, 
ouSI íSto^at, pl. így magyarázza német nye lven: «es ist mir n icht best immt 
in Zukunít zu erblicken.) 
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esetben nem fér össze azzal, hogy a beszélő személy a maga fel
fogását is jelezze vele a mellékmondat igéjében.™) Azért kivált 
olyan esetben, mikor a mellékmondatbeli coniunctivus múlt 
történésű főigével van kapcsolatban, a coniunctivusos mondat-
ftizés obiectivebb, primitívebb, mint az optativusos. Az optativus 
a melléktörténésnek a beszélő szempontjából való kétségességét, 
bizonytalanságát, problematikus voltát érezteti: a conjunctivus a 
melléktörténést a szereplő személy lelkiállapotából folyólag, azaz 
a szereplő személy mcdalis álláspontjának megfelelően fejezi ki. 
Pl. Lysias t, 29.: OTÍÍÚQ [XYJ árcottáví] ^vupóXsi xai fotsteuev (or. recta: 
ávu(3oXő>, STCÜX; [IYJ a7io0-ávw). Eendkívül gyakori ez a módeltolódás 
pl. Herodotosban. A fejlettebb görög próza múlt főtörténéssel kap
csolatban jobban szereti a subiectivebb, optativusos kapcsolatot, 
de nem ritkaság az attikai prózában sem, kivált Thukydidesnól, 
az obiectivebb, s éppen azért közvetetlenebb hatású coniuncti
vusos kapcsolat. L. pl. Thuk. VI. 25.: . . . oux scpiq XP^vai öiâ TT]-
p̂íCsaő-ai . . . aXXá Xé*ystv, TJvuva aóttp 7rapaoxsü7jv 'Aibjvaíoi i|>7]<p í-

Oíov ta i ; magyarul hasonlóan: «hogy miféle hadikészletet sza
vazzanak meg neki az athéniek» ; a latinban már subiectivebb 
és bonyolódottabb észjárással: «quemnam apparatum sibi ab 

52) Épen ezért olyan mondatokban, a melyekben beszelő személy szem
pontjából is állhat a coniunctivus (mert még akkor is végrehajtandó 
történést jelent) — nem lehet eldönteni, állásponteltolódásos-é a coni., vagy 
s e m . P l . I . 444. npó [x É'nep:d/ev . . . 'Aya!JL^iJLVWV) S?p' Í A Í O Í J I E O S Í ávaxToc. 
Agíimemnon, vagy Odysseus szempontjából van-é mondva a coni., — el 
nem dönthető. (Ha futurumnak fogjuk fel, a mi szintén lehetséges, akkor 
is megmarad a kétség.) Ilyen helyek még Homerosban: 11, 93 ; 3, 15; 
13, 118. A latin oratio obliquában is van példa a szereplő személy szán
dékának és a beszélő személy felfogásának kifejezésbeli összeférhetetlen
ségére, de épen fordítva, mint a görög coniunctivus esetében. A latin 
coniunctivus ugyanis a beszélő személy felfogásának jelzésére van lefog
lalva, azaz: coniunctivus obliquusnak. Tehát efféle mondatban: «A consu
lok megkérdezték a senatust, mit tegyenek?* — (oratio recta: «Mit te
gyünk?*) a görögös coniunctivus értelem kifejezésére a latinban modalis 
segédigével való körülírás válik szükségessé. Or. recta: «Quid faciamus ?» 
Oratio obliqua: «Consules interrogaverunt patres, quid se facere vellent* 
Görögül; Oí ur.z-oi I^povTo TOÜ; jiaT^pac, ti Jtonrjatoaiv; Optat ivussal : T£ XOÍ-
rjaaiev a görögben nem is két, hanem négy értelmű volna a kérdés : 1. mit 
tegyenek? 2. mit tehetnének (t. i. ők a consulok)? 3. mit tehettek volna 
(t. i. ők) ? 4. mit tesznek (t. i. az atyák).? A latinban a megfelelő ki té te l : 
dnterrogaverunt , quid facerent?» csak kétértelmű, és csupán csak az 1. és 
4. számú jelentése lehet. De éppen azért nem is használja a latin próza. 
A régibb görög prózában azonban van példa az optativus ilyen határo
zatlan értelmű (pongyola) használatára. L. pl. Herod. I . 4ü. Kpoíao; ö;É7:ep.j:e 
6̂tp£(5[i.£vos TWV p-avTTjúijv, . . . M{ . . . E7i£ÍprjTa[„ e? £7tt^£ipÉoi (== hogy vállal-

íozzék-é?) ÉVI IlÉpaas (jrpatftíeoöat, u t rum ei contra Persas bellum gerendum 
esset, v. velletne, ut b. gereret. Ebben a mondatban a kívánatosság vagy 
szükségesség sehogyan sincs jelezve, éppen úgy, mint ha lat inul ezt mon
danám: consuluit oraculum, gereretne bellum. (V. ö. Her. I . 53. is.) 
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Atheniensibus decerni vellet» ; németül is : «welche Kriegsmacht 
die Athener für ihn bewilligen sollten* (nem: sollen!) — Ez a 
példa egyúttal oratio obliqua is, de, mint látjuk, az oratio obliquát 
a görög igében sem jelzi semmi igebeli alakelem (csak az auttp 
névmás; oratio recta: xíva 7capaaxsofjV aot ol A/íbjvaíoi ({nrjcpíawv-
xat; milyen hadikészületet szavazzanak meg az athéniek? de 
már latinul: quam apparatum tibi clecerni vis ? németül: welche 
Kr. sollen dir die A. bewilligen ?) A conjunctivus egy és ugyan
azon mondatszerkezeten belül váltakozhatik az optativusszal. 
Pl. od. 3. 77.: aor/j fáp évi cppeai dúpnoz AAHJVTJ &fft£ Tv a ptty . . . 
s p o i t o , YÍ§' Tv a [xiv xXso? éaö-Xöv $£igai¥.. Thuk. 6.96. : érctaxo-
aíou<; . . . s^éxptvav, ŐJCÍO? . . . e iTjaav cpóXaxsi;, xal, T)V I? áXXo 
ti 5STQ (prospectivus). . . rayt) TrapaYifvcövTat. A coniunctivus 
magyarázata ilyenkor nem kétséges. Az optativusra nézve azon
ban oratio obliquában sokszor nem bizonyos, vájjon a szereplő 
személy álláspontjából, vagy az elbeszélő álláspontjából jelöl-é 
modalis árnyalatokat, azaz: obiectiv vagy subiectiv (obliquus) 
értelmű-é? (V. ö. a 44. és 52. jegyzetet.) 

Mindezen kérdések azonban inkább a módhasználat kuta
tóját érdekelik. Én csak azért foglalkoztam velők, hogy időbeli 
külömbséget ne keressünk a mellékmondatbeli coniunctivus és 
optativus érielme között. Időbeli vonatkozás a beszélő állás
pontjára való közvetetlen vonatkoztatás nélkül nem képzelhető, 
s e szerint mind a conjunctivusban, mind az optativusban (vala
mint az igenevekben is) csak valamely melléktörténésnek egy 
főtörténéshez való viszonyáról lehet szó. Nem múlt főtörténés 
melleit már most megeshetik, hogy a coniunctivust is, az opta-
tivust is jövő vonatkozásúnak érezzük, ha minden áron kutatni 
akarjuk az idői vonatkozást is. Megeshetik ez múlt alakú fő-
történés mellett is, ha állásponteltolódásos (átképzelt) a mellék
mondat, mert ilyenkor kivált oratio obliquában, de máskor is 
(czélhatározáskor, időhatározáskor feltételes, jelzői kifejezésekben) 
nem az elbeszélőnek, hanem a szereplő személynek álláspontjá
ról szereti a görög nyelv (és a magyar is) előadni a mellékes 
körülményeket. Az állásponteltolódás azonban a conjunctivusnak 
és az actiók optativusainak használatakor alaktanilag időt kife
jező jellel nincs jelezve, mert hiszen a conjunctivus és az actiók 
és optativusai egyáltalában nem is jelezhetnek időt; csak a 
módok használatából (az ú. n. módeltolódásból) ismerünk reá. 

A mi pedig maguknak az actiótöveknek jelentését illeti, 
a mellékkmondatbeli conjunctivusban ugyanaz köztük a külömb-
ség, mint az optativusban, vagy az igenevekben. Az aoristos a 
punctualisnak képzelt történést jelzi, mely a volitiv coniuncti-
vusban sohasem lehet előzményes, mert, mint láttuk, a coniunc-
tivusnak szándékot, akaratot jelentő alapértelme ezt kizárja. Az 
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imperfectum coniunct ivusa a cursiv-durativ tör ténést , a per-
fectumé pedig (1. 19. B) pont) a tar tós állapotot fejezi ki. Pl. 
(aoristosok): 1, 8 5 . : ótpóvo^sv. o'cppoc sfog = küldjük el, hogy 
megmondja ; 1, 192.: rcaptifrel, SÜT' áv fuv xáfiatos . . . Xáp^oiv =s 
ha c/fogja a fáradság; 1, 282.: Ip/so JTSIOÓJJLSVO? . . . ^v TÍ? TOI 
sutjai == há tha valaki megmondja; 2. 186.: a í xs izóp-qaiv = 
hogy há tha ad (punctualis !); 1, 332.: TÍ? oiő' et xe . . . a7róXir]tat = 
ki tudja, há tha elvész stb. (Imperfectumok): 1, 167 . : s'írcep ne, 
cp^atv == ha valaki azt mondogatná (hajtaná); 1, 186.: eursp . . . 
sipTjai = ha kérdezni a k a r n á d ; 2, 176 . : u^j TUOÓ u xaxöv Tcáa/ío-
aiv oLiúaaio = hogy baj ne érje (többször!) fíket ezután i s ; 2, 
192.: 7Jv xe . . . tívwv áo/áXXijjc s= a melyet fizetgetve k ín lódhato l ; 
2, 204.: oeppa xsv ífts Starpíp^otv 'Ayaiobc, = míg ő így hitegeti 
az achaiaiakat stb., stb. 

GYOMLAY GYULA. 

Külföldi i r o d a l o m . 

Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. VI. Heft I. (Nyelvészeti 
czikkek : SETÁLA E. N. Über die phonetische erforschung der finrüseh-
ugiischen eprachen. — WIKLUND K. B. Zur lehre vom stufenwechsel 
im lappischen. — SETÁLA E. N. Beitráge zur finnisch-ugrischen wort-
kunde. 6. Lp. davgge — weps. táug «flitzbogen». 7. Fi. taukoan «auf-
hören» — lp. duovggot «ablactari» etc. — WICHMANN YKJÖ. Zur ge-
schichte der finnisch-ugrischen anlautenden s- u. c-laute im tsebere-
missischen. — SETÁLA E. N. Finnisch ugrisches pk (00 @k). — PAASO-
NEN H. Der name der stadt Kasán. — Ua. Die finuischen pronominal-
stámme jo- und e-. — SUOLAHTI K. Fi. kalma «tod; grab u. a.» — 
PAASONEN H. Streitige etymologien. 1. Fi. pinta «oberfláche, áussere 
haut».) 

H iba igaz í t á s . 

A 118. lapon a 6. sorban alulról «ő is oly sebesen hajt» he
lyébe ez teendő: «egy rénutazásnyi távolra mentem*. 
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yumyan-, Szp. y&mran- hullámzani; inogni | wogen ; 
schweien, sich hin und ber bewegen. 

yun fejedelem | fürst, khan; csak két találós mesében fordul 
elő, a csuvasok maguk sem értik a szót | das wort kommt nur 
in zwei rátseln vor, ist den tschuwaschen selbst dunkel: %un 
ydr9 yura kusma éinfiíe larat. — jdnem-juBi || %un ydrin sarzippi 
ütméét. — sul§ [kaz. kirg. kojb. etc. E. kan, tel. leb. alt. kán}. 

%un: yundm apósom | mein schwiegervater, yunü apósod j 
dein scbw. | yund apósa [ sein schw.; vö. GOMB. [kaz. kajn: k.-ana 
schwiegermutter, k.-ata schwiegervater; vö. kojb. etc. E. kazSn 
die verwandten des mannes und der frau, szőj. ujgE. kadm 
schwiegervater]. 

yunaGa feleség nénje | die áltere schwester der frau 
[vö. akka], 

yunemdm, yunsmü, yunsmdé v. ynnemdid anyósom stb. j 
meine u. s. w. schwiegermutter; vö. GOMB. [VÖ. ama}. 

yunszü, %uness9 (Ucsebn. 10. %unaséd) apósod, apósa j 
dein, sein schwiegervater [vö. aza]. 

XuhfiidGam sógor, nőm bátyja | schwager, der áltere 
brúder meiner frau (yunúz§Gu sógorod, yunfizSaSs sógora); 
vö. GOMB. 

yunar lámpás | laterne [or. (fionapb]. 
yunav, Szp. id. sarj(adék), hajtás j schössling, junger baum, 

no6£nE>, OTpocroKT?; vö. GOMB. 
yunDdlS (elav.; csak imákban | nur in den gebeten) öröm (?) ; 

freude (?) « = ydBdrosme*: yulana pirzan y. par! 
yup, Szp. yep: y. yura koromfekete, egészen fekete | kohl-

schwarz, ganz schwarz [Eadl. kap (allé dialekte), eine verstárkungs-
silbe, die vor mit ka anlautende adjektiva gesetzt wird: kap kara 
ganz schwarz]. 

yup : tura-y. gereben (melyhez fonásnál a len- vagy kender
csomó erősítve van ] spindelkamm, der holzkamm, an welchem 
der flachs- oder hanfknocken beim spinnen befestigt ist [kazE. 
kába}. 

yup: kurds-yup', Szp. id. hársfakéreg külső rétege, mely 
a háncs lehántása után megmarad; alkalmas a házfedésre | die 
áussere schicht der lindenrinde, die übrig bleibt, nachdem der 
bast abgezogen ist; wird zum dachdecken gebraucht [1. yuB§^}. 

yup-k9psi bot. mKHp,a;a. 
yup-s§pka hársfakéregből készített bölcső | wiege aus lin

denrinde. 
yup-, Szp. id. becsukni, bezárni | einsperren, einschliessen 

[krm. oszmE. kapa- zuschliessen, zustopfen, belagern; (krm.) ein
schliessen, csagE. kába- umfassen, einschliessen, zustopfen, be
lagern]. 

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.) 4 



50 PAASONEN H. 

yuBdn- becsukódni j sich einschliessen. 
yuptar- becsukatni | einschliessen lassen. 

yuBay1, Szp. id. korcsma | kneipe, wirtshaus; vö. GOMB. 
[or. naőanz', vö. kaz. kobak]. 

yunayjd kocsmázó, iszákos | kneiper, trunkenbold. 
yuBay1 fiatal bogács | junge distel. jionyxí>; sujttan yuBayyi 

páfrány | farnkraut [kaz. csag. oszmR. kahak kürbis; vö. dün 
kabak boldu, büaün boyun uzattS (oszm.) gestern klammerte er 
sich wie ein kürbis (an uns), heute hált er den kopf gerade 
(közm.)j. 

yubay3: kus-yuBayyi szemhéj | augenlid; vö. yuBd1 [kaz. kirg. 
alt. etc. É. kabak deckel; küs kabay§ augenlid]. 

yuB§1 fedél, fedő | deckel; arfiza yuppi ládafedél [ kisten-
deckeí; isiirefiie yuppi ablaktábla | fensterladen; vö. yuBays [kaz. 
etc. E. kabak deckel]. 

yuBf" kéreg, héj j rinde, kruste, schale; schorf (auf einer 
wunde); j§v§s-yuppi fakéreg; yur§n-yuppi nyírfa külső kérge (a 
belső kéreg neve: yur§n-yujr£); éardk-yuppi répa héja; sSmarDa-
%uppi tojás héja; m§j§r-yuppi mogyoró héja; pul§-yuppi halpik
kely | fischschuppen; vö. GOMB. yop [kaz. krm. tob. kirg. tel. 
kom. oszmR. kabSh rinde, schale; (oszm.) schorf]. 

yuBÖtpia fedél, fedő ) deckel [vö. krm. oszmR. kapa- zu-
schliessen, zudecken, kaz. etc. kabak deckel]. 

yuB§r szorultság, sanyarúság j drangsal; ydn y. an par, y. 
saGdr an pari (imákban) [vö. telR. kabSr = zusammennehmen, 
zusammenpressen, zusammenbringen]. 

yuBdtia- szorongatni, szorítani (vhová) | bedrángen, 3aro-
HflTb, CTECHHTL. 

yuB§rlan-: yuBSrlanza vil- megfulladni j ersticken (intr.) ; 
yy,B§rlanza vdler- megfullasztani | ersticken (tr.). 

yupla- fedéllel ellátni, befedni, elfedni | zudecken, verdecken, 
deckeln; vö. kapla- [kaz. tob. oszmR. kapla- zudecken, bedecken, 
verdecken; (kaz.) das licht versperren, beschatten]. 

yuplan- 1. vui yuplanza sünfih a tűz elaludt | das feuer 
erlosch; 2. megromlani (tojásról mondva), megzápulni | ver-
dorben, stinkend werden (v. eiern); vö. Razsk. I, 51. 

yuplu kenyéralakú húspástétom | fleischpiroge in der form 
eines gew. brodes, KypHHK'b. 

yur, Szp. id. lúd, liba j gans; vö. GOMB. [kaz. kaz]. 
%ur két rőf (tsiGs) \ zwei ellen (t'siGs) (ZOL. 95. apmHHi.) 

[bar. alt. kom. ujg. etc.R. kard arm (ujg.); oberarm (bar. tel. alt.); 
elle (lángenmass); altV. kar§ qacTt nepe^uefl Horn y CEOTa 
OTT. TOJieHH £ 0 KOHHTa; JIOKOTb (M-Bpa)]. 

yur szégyen, gyalázat | schande [kazR. kur niedrig, ver-
achtet; tadel; k. itmák beschámen<per.]. 
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yurla-, Szp. id. gyalázni, szégyenítem, gáncsolni | be-
schámen, tadeln, xyjiHTB, xaaTB [kaz. kurla-, misBug. yurla-]. 

yy,rl§yl§: y. jurlass? búskomoran (?) énekelnek | sie singen 
melancholisch (?). 

yur-1, Szp. id. helyezni, rakni, vhová tenni, állítani | legén, 
stellen, setzen, KJiacTB, ITOJIOJKHTB; jat y. nevet adni; vö. ySvar-, 
m-1 [1- ZÍV'% 

yur-* habarófával keverni, habarni lisztet dagasztó teknő
ben, tésztát keverni, dagasztani j das mehl mit dem quirl in dem 
backtrog umrühren, den teig kneten (t'susta y.). 
•/ura, Szp. id. fekete | schwarz [kaz. kara]. 

%ural- feketedni | schwarz werden. 
yurat- feketíteni | schwárzen. 
yy,ra-pul§ czompó | schleie, JIHHB (vö. kaz. kara balSk id.). 
yura-sirla szeder | (sebwarze) brombeere, eaceBHKa (Ucsebn. 

31. tiepmraa = fekete áfonya j blaubeere). 
yura-sirla-avri szederbokor | brombeerstrauch. 
yuva-tuld tatárka, pohánka | buchweizen. 

yuray rabló | ráuber; vSrSnDan yuraySrwan siyla őrizzél meg 
a tolvajoktól és a rablóktól! [kazB. karak]. 

yural, Szp. id.: y. t§r- őrt állani | wache stehen; vö. GOMB. 
[kazB. karaudi, karául wache, k. tor- wache stehenj. 

yuralid őr; testőr j wáchter, wache; leibwache. 
yuralüd épület | gebáude [kazB. keraldS]. 
yurama, Szp. id. szilfa | ulme, BH3T>; éuna-yurami a két 

szántalpat összetartó keresztfák | querholz am schlitten (von 
ulmenholz) [kaz. kar ama]. 

yuran, Szp. id. üst, kazán | késsel [kaz. kazán], 
yuran-hikli pástétom-féle | art pastete, nejiBMeHB. 
yuranld: y. saBa «Tiepenaxa». 

yur§n, Szp. id. nyírfa | birke [kaz. kaj§n, sor. leb. szag. 
kojb. kcsB. kazSy, szojB. kadSy, jak. yatyy]. 

yur§n~k§mBÍ gomba-féle | birkenschwamm, 6epe30BHKB. 
yurSnUy nyírfaerdő ] birkenwald. 
yur§n íirli Ucsebn. 31. 3eMJiflHHKa (eper | erdbeere). 
yy,r§n-siv9 nyírié, virics j birkensaft, birkenwasser. 

yurSuDas, Szp. id. rokon, atyafi anverwandter, anverwandte 
[kazB. kazO. kardndás, kazSzp., misBug. yardndas id., kirg. szag. 
kojb. etc. B. kar§ndas brúder]. 

yurldyan ribiszke | johannisbeere; yura %. Bibes nigrum, 
•ydrld y. Bibes rubrum [kaz. karl§fari]. 

yu)i§yan-jdv§ssi ribiszkebokor | johannisbeerenstrauch. 
yurza: vjran-yurzi köpülőfa | butterstössel; til§-yurzi törő 

(a tilónál) j hanfbrecher, stössel. 
yurz§, Szp. id., Ucsebn. 92. yurSé aczél; erő (az italban, 

4* 
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melytől részeg lesz az ivó) | stahl; stárke (des bieres u. s. w.); 
kdfeGQrzem asl§, yurzdr pizSk (népdalból); yurzörzemDe %ura, yur-
z§r piz§k, y,ÍDd-ural§ •yurDm aj pih psk (id.) [kaz. kerec]. 

yurt, Szp. id. féreg, kukacz, nyű; méh | wurm, made; biene 
[kaz. kert]. 

yarDami (yy,rt-\~ama) anyaméh | mutterbiene. 
yurt-kur§Gd = pil-kur§Gd. 
yurt-kussi porczellánkagyló (dísz) | porzellanschnecke, 

yacoBKa. 
yurtlan- megkukaczosodni, megférgesedni wurmig werden, 

würmer bekommen. 
yurt-pitfoyd fejszita (védőszer a méhészeknél) | kopfbe-

deckung (bei den bienenzüchtern), cfeTKa OTL iriejn,. 
yurjjzdoa, Szp. id. ölyv | habicht, HCTpeöí.; vö. GOMB. [kaz. 

karcSya]. 
yuzay nőtlen, legényember; meddő, nem szülő; kozák j un-

verheiratet, junggeselle; gélt, unfruchtbar; kosak; y. laza Ucsebn. 
45. MepeHb (herélt ló | wallach) [kaz. etc. R. kazak]. 

yuzan, Szp. id. Kazán városa | (die stadt) Kasán [kaz. Kazán], 
yuskan-, Szp. id. megmozdulni, mocczanni, mozogni; nyűg 

talanná lenni, megdöbbenni | sich bewegen; unruhig od. bestürzt 
werden, uieBejiMTtca; TpeBoacHTbca, TaMainHTBCa; vö. Máté XXI, 
10. [vö. kazB. kuzya-l- sich bewegen]. 

yuskat-, Szp. id. megmozdítani | bewegen, in bewegung 
setzen [kazB. kazlat-]. 

yus-, Szp. yus- (el)törni, elszakítani | brechen, abbrechen 
(fer.); vö. GOMB. 

yuzdl- eltörni, elszakadni. | brechen, abbrechen (intr.). 
yus-, Szp. yus- hársfahéj-czipőfc fonni j bastschuhe flechten. 
yuza, Szp. yuza gazda j wirt; vö. GOMB. [kazO. kega, kuga, 

misBug. ku$a id. <per . ] . 
•yuza: kapk-y. vadállatok, ragadozó állatok j raubtiere, raub-

zeug; v§r§ran yurayran, kaj§G§nDan yuÉ§nnan ezd siyla (imából) 
őrizz meg tolvajoktól, rablóktól és mindenféle ragadozó álla
toktól ! 

yy,s: y. kurza yasSl il (imákban) fogadd kegyesen! | nimm 
gütig an! [misBug. yus; krm. oszmB. yos gut, schön, angesehen; 
yos görmak für gut finden, gut aufnehmen <pe r . hös schön, gut, 
angenehm Zenk. 415.]. 

yus-, Szp. id. parancsolni, vkit vmivel megbízni; hozzá
tenni | befehlen, auftragen; zulegen, hinzutun [kaz. kus-]. 

yuzamat melléknév; vezetéknév, családnév | zuname; fa-
milienname, geschlechtsname; vö. Razsk. I, 35. [kazR. kusa-
mat zuname (kus-am-\-at)]. 

yuz§k padlódeszka toldaléka j der ansatz, das verlánge-
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rungsstück des bodenbrettes, der diele [vö. oszm. csagE. kosuk 
vereint, zusammengetan]. 

yuZ§ póznákból vagy galyból épített, szalmával, szénával 
vagy náddal, kákával fedett kunyhó halászoknál, csőszöknél stb. j 
eine aus stangen oder reisig errichtete, mit stroh, heu oder 
schilf bedeckte hütte bei fischern, feldhütern u. a. [kazE. kus 
zelt, hütte. csagE. kos eine menge in der steppe stehende jurten, 
das láger, heer, kkirgE. kos eine nur zeitweise bewohnte jurte, 
ein kleines filzzelt, in dem die ackerknechte wohnen, baskE. kos 
hütte, laubhütte]. 

yuz§, Szp. id. köz, távolság | zwischenraum, abstand, ent-
fernung, npoMeatyTOKi., pa3CTOHHÍe; yul-yussi hónalj | achsel-
höhle; %Gd sirma yussi sziget folyóban | insel in einem fluss; 
iGd ta -yushnfiis két hegy között | zwischen zwei bergen; <pir»n 
yuldra közöttünk | unter uns; vö. ASM. 224. [kel.-tör. koos zwi
schenraum, kluft, schlund Zenk. 723.]. 

yuéka, Szp. id. hókás (melynek fején a homloktól az orrig 
fehér csík van) j blássig. mit einem weissen strich an der stirn; 
s§lD§r-y. csillagos (lóról) | mit einem weissen fleck an der stirn 
[kazB. kaska blásse, stern (auf der stirn eines pferdes), kaz. bar. 
sor. kom. csagE. kaska kahlköpfig (bar.); die kahle stelle (platté) 
auf dem kopfe; die blásse auf der stirne der pf erdei. 

yuspii asszonyok fejrevalója | das kopfzeug der verheirateten 
frauen; vo. ZOL. 236. [baskE. kasmau der kopfschmuck der 
baschkirischen frauen, der mit perlen und münzen geschmückt 
ist. — A szamarai kormányzóság északkeleti részében lakó erza-
mordvinoknál a szóban forgó csuvas fej re való neve kaspav]. 

yut, Szp. id. papiros | papier; vö. GOMB. [kaz. kirg. tel. 
sor. ujgE. kat schrift, handschrift; (sor.) papier < a r . ] . 

yut-édUn papírsárkány | papierdrache. 
yut, Szp.yut réteg, sor; emelet; oldal; -szór, -szer | schichte, 

reihe; stockwerk; seite; -mai; vö. Eazsk. I, 34.; §mma un§n 
yiitne kdmestdn 'l miért nem tartottál vele, miért nem fogtad 
pártját? sismen yutran észrevétlenül, egészen váratlanul | un-
bemerkt, ganz unvermutet, jáhlings; vö. GOMB. [kaz. etc. 
E. kat]. 

yut-, Szp. id. fűteni; áztatni | heizen; einweichen; VUD§ y., 
kdtnaGa y. kályhát fűteni | den ofen heizen ; munfiza *y. fürdő
szobát fűteni j die badestube heizen; kann§r y., Lurds y. kendert, 
hársfakérget áztatni I hanf, lindenrinde einweichen; vö. GOMB. 

yuoa : kun y. naphosszatt | den ganzen tag; S9r y. az éjjelen 
át | die ganze nacht íkaz. kata: kön kat a, tön kata id. vö. 
ASM. 223.]. 

yuDar-, 1. y§v-. 
yunaé, Szp. id. zacskó; becző, tok | beutel, kleiner sack; 
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schote, hülse; uksa-yy,Dassi pénzzacskó | geldbeutel; p§rÉa-yy,Dassi 
borsó beczője | erbsenschote. 

yy,Dasl§: y. p§r§s spanischer pfeffer, cTpymcoBHM népen;!). 
yy,D§r pászma, zseréb | stráhne, MOTymKa. 

yy,D§r-jdv§ssi, -jissi motolla | haspel, weife, MOTOBHJIO. 
yynör- motollálni | haspeln, weifen; yy,D§r-yy,D§r?ii motol-

lálás | das haspeln [vö. ? ? kaz. telE. kat- drehen, zusammen-
drehen (bindfaden), altV. kat- cy^HTb (HHTKy); diaraTfc O,H;HO 
CÍ. ^pyraM-B, jak. yat- zwirnenj. 

yyoSs, Szp. id. kevert, vegyített; elegyesen j gemischt [kaz. 
kat§s]. 

yut?§n- keveredni, összekeveredni; ömleni (a folyóról); 
elhálni; szaporodni; áradni (a vízről) ! sich mischen, sich ver-
mengen; sich ergiessen, fallen (v. fluss); fleischlich beiwohnen; 
sich vermehren; steigen (v. wasser); p§rza sim tul§ yutídkfiíd 
a borsóba búza keveredett; Suk Au§la yytsSnat' a Szók folyó a 
Volgába ömlik; pirdn semje, vil§y yuUdnfiid családunk, bar
munk szaporodott; siv sirmara yuUdúfizd a folyóban áradt 
a víz. 

-/uDds-, Szp. id. vegyülni, (bele)keveredni, belekerülni | sich 
mischen, sich einmischen; pirdn syröysem, s§ns kürÉd sy,r§y9 yy,-
D§srd a mi birkáink közé belekerült a szomszéd birkája [kaz. 
katSs-]. 

yy,Dd$tar- vegyíteni; hozzátenni | mischen; hinzulegen; 
vö. Máté XXVII, 34. 

yutlam ráncz, redő | runzel, falté [kaz. krm. oszmK. katlama 
das zusammenfalten, die falté (oszm.)l. 

yutlamld ránczos | runzelig. 
yutlan- meggörbülni, horgadni, elferdülni | sich krümmen, 

krumm werden, sich verdrehen; un§n y,ri yutlanza tSraí ő lőcs
lábú | er ist krummbeinig; yutlanmaUa peGd zsebkés | taschen-
od. einlegemesser; vö. yut [krm. oszmE. katlan- aus schichten 
bestehen, zusammengefaltet, gefaltet sein; sich zusammenfalten, 
zusammenkauern]. 

yuilanfiídk görbe, meggörbült | krumm. 
yutlat- meggörbíteni | krümmen [vö. yutlan-]. 
yutldy keskeny keresztutcza, mellékutcza j enge quergasse, 

nepeyjiOKí> ( = t§G§rl§k) [vö. ? yut]. 
yü, Szp. id., Ucsebn. ydVd, vünt (ruha)kebel | busen (am 

kleidej, na3yxa [vö. kazE. kuj§n, sorE. kojSn, oszmE. kojun; 
EADLOFF II, 527. koidS alakra is utal]. 

yükkü síp (a pir-kepsi nevű növényszárából készítik) | rohr-
pfeife. 

yüm Ucsebn., 1. yü. 
yüme szálfa-kerítés I zaun von balken, aaóopt [kazB. kejma]. 
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yürt, Szp. id. fark | schwanz, schweif; vö. GOMB. [kazB. 
kojrSk, kojrek, misBug. kejerok, hurik, szojB. kuduruk, sor. szagK. 
kuzruk, jak. kuturuk]. 

%ÜD9, Szp. id. széltől védett hely j ein vor dem winde ge-
schützter platz; ASM. 126. «3am,HTa» (schutz). 

%Ütld% — '/ÜÜ9. 

k 

kaj, Szp. id. mög J das hinten befmdliche; Ucsebn. 106. 
3a^i.; vö. GOMB. kajran [csagB. kát der hintere teil, hinten; vö. 
ujgB. kádin hinter, spáter, nach, kiiár. sorB. kdzin hinten be-
findlieh; hinterteil; nachher, szag. kojb. kcsB. kezin hinten be-
findlich; der hintere teil; nach, hinten, kirgB. kein hinten, 
hinterher, nachher, csagB. kajin hinterher, nach, alt. etc. B. kin 
hinterteil; nach; nachher, barB. kaira zurück, komB. káiri id.; 
vö. ur. kádá 3a^Haa CTopoHa < mong. gadá}. 

kajalla (Szp. kajdlla), kalla, kall'ay, kalla, kallay vissza, 
visszafelé; megint ; zurück, rückwárts; wieder, wiederum, noch; 
kállai kÜD9 visszajött; kajalla, kalla p§y- visszafelé nézni, vö. 
GOMB. kalíey. 

kalh: kalh-malld előre-hátra, oda-vissza, ide-oda, tétova | 
nach hinten und vorn, hin und zurück, hin und her; k.-m. 
kalas- oda-vissza beszélni; k.-m. siire- oda-vissza járkálni; vö. 
GOMB. kajla- majla. 

kaj-, Szp. id. (el)menni | (weg)gehen, fahren; édvd kaját' a 
varrás felfejtődik | die naht trennt sich auf; vö. GOMB. 

kajas: k.-s§ra a söröshordó fenekén levő savanyú mara
déksör | der sauere bierrest am boden des fasses; k.-Ssla a 
malátáié v. sörmust maradéka, mely már nem sör, csak félsör 
készítésére használható | der rest der bierwürze, der nicht mehr 
zum bierbrauen, sondern nur zum brauen von halbbier taugt. 

kajdk, Szp. id. vad, fogni való állat; vad madár | wildpret, 
wildes tier; wilder vogel; vdzen-k. vad madár | wildervogel; k.-
%ur vadlúd j wilde gans; k.-k§vaGal vad récze | wilde ente; 
ula-k. tarka harkály | buntspecht; yura k. fekete rigó | schwarze 
drossel; vö. GOMB. [kaz. kdjdk]. 

kajdk-yur-suh tejút j milchstrasse. 
kajdk-pus Ucsebn. 29. KneBept (lóhere | klee). 
kajdk-stan madárkalitka | káfig (für vögel). 

kaju sarjú, új termés lekaszált réten v. learatott szántó
földön | grummet, der neue gras- od. strohwuchs auf einer ge-
máhten wiese od. auf einem abgeernteten acker. 

kajul§: tir§ k. s§tn§ a vetés egyenlőtlenül kelt ki (az egyik 
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szalmaszál hosszabb, másik rövidebb) | die saat ist ungleich 
aufgegangen (contr. kdr). 

kajura (? kaj-{-y,ra) cziczkány j spitzmaus, 3eMJiepoH. 
kayal rest, lusta | fául, JI^HHBBIM [perZenk. kahil fául, müssig, 

nachlássig, matt, langsam, komR. kayal langsamj. 
kacaj Ucsebn. 24., vö. MAGN. 175. MHCO (hús | fleisch). 
kaoala- kodácsolni (a tyúk) | gackeln, gackern (das huhn) 

[ónomat., vö. csagR., kel.-tör. Zenk. kakala- iá.]. 
kaoSlDat- (ónomat.) gágogni (a liba) | schnattern (die gans) 

[vö. kazR. kakdlda-}. 
kaa§r- böfögni | rülpsen, aufstossen (aus dem magén) fkazO. 

kokra-, kazSzp. kihrá-, misBug. kikara- id., tar. kom. csagR. kákir-'. 
kakka (gyermekszó | kinderwort) kaka, sár | dreck, kot [vö. 

oszmR. kaka schmutz, dreck]. 
kaidat- = kaoSlDat-. 
kala-, 8zp. id. beszélni, mondani; játszani | sprechen, sagen; 

spielen (ein instrument); vö. GOMB.[ mongK. kelé- parler; burjC. 
kelé-, -/ele- sagen; kalmj. kelé- sprechen, sagen, mitteilenl. 

kalas- beszélgetni | sprechen, sich unterhalten. 
kalek, Szp. id. falapátka, melylyel lágy tojást és mézet 

esznek I eine kleine schaufel von holz, mit dem man weiche 
eier und honig isst; kvas-k. lapát-féle, melylyel a tésztát habar
ják | eine holzschaufel, womit man den teig umrührfc; kaz. sor. 
tob. kirg. barR. kalak umrührlöffel; eine kleine schaufel]. 

kaldin: k.-kund, k.-kun, Szp. id. a nagyheti szerda J der mitt-
woch in der charwoche (Szp. húsvétnap { def osterntag). 

kal§p kapta, kaptafa | leisten, KOJiô Ka [kaz. alt. oszm. etc. R. 
kalSp < ftr.J. 

kaUl'a, katt'ay. hallá, kalla%; kalld 1. kaj. 
kalmSk kalmük [ ein kalmüké [kazR. kalmSk], 

kalm.dk- sSrfiéSod valamely rovar | irgend ein insekt, 
«Ky3Heirr>». 

kalBak gyereksapka, -főkötő | kindermütze, -haube [kaz. 
kalpak]. 

kalua. Szp. id. gyík [ eidechse [kaz. kálta]. 
kalfiía csira | keim; vö. GOMB. [misRug. kálid új termés 

learatott szántóföldön j der neue strohwuchs an einem abgeern-
teten acker, noroHT>; vö. ?oszmR. kölcá unkraut, tollkraut, csagKún. 
külce stoppelfeld]. 

kai'fiialan- csírázni | keimen. 
kaifilalanoSr - csiráztatni | keimen lassen. 

kam ki? kicsoda? j wer? vö. GOMB. [kaz. kdm). 
kan-, Szp. id. pihenni | ruhen, OT^uxaTb [vö. ? kirgR. 

kend- zufrieden sein, gesáttigt sein, sich wohl befinden; a je
lentésre nézve vö. ném. z u f r i e d e n : «die bedeutung von zu-
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f r i e d e n ist urspr. ,in frieden, in ruhe, schutz'w (KLUGE, Etym. 
Wörterb.)]. 

kanas, Szp. id. megegyezés, megállapodás, egyezmény, alku I 
übereinkunft, vertrag [kaz. kinas rat]. 

kanasla- megegyezni, megállapodni vmiben, egyezményt 
kötni [ übereinkommen, eine übereinkunft treffen. 

kandéhy, kan§sl§y, Ucsebn. 114. kandslfy nyugalom, béke 
ruhe, frieden, noKOÍi, Mnp'B [vö. kan-]. 

kanasltyri a megboldogult, a halott | der verstorbene, 
IIOKOÍÍHHKT.. 

kandUdr nyugtalan j unruhig; h.-syn nyugtalan ember [vö. 
kan-]. 

kan§U§rl§y Ucsebn. 114. 6e3noKoficTBO (nyugtalanság 
unruhe). 

kanld nyugodt, nyugalmas, gondtalan | ruhig, sorgenfrei, 
sorglos; k. pxirnai gondtalanul él; k. 3j3y nyugodt álom [vö. kan-], 

kanh/ nyugalom | ruhe, HOKOH ; §na k. suk kasta iroe neki 
nincsen nyugalma se nappal se éjjel [vö. kan-], 

kanhyh nyugodt, nyugalmas I ruhig. 
kanzdr kényelmetlen, bajos | unbequem, beschwerlich; ku 

síd k., utasana j§v§ééem saklanassd ezen át kényelmetlen, a ko
csiba beleakadnak a fák; ku gdml éinfize sirma k., sikkslenet 
ezen asztalon bajos írni, (mert) inog; vSrmatiDa éiireme k., jur 
tar§n az erdőben bajos járni, (mert) a hó mélyen fekszik 
[vö. kan-]. 

karizdrle- háborgatni, terhelni, akadályozni, gátolni | stö-
ren, beschweren, hindern; pirs tvj tuma an kanzdrhr ne gá
toljatok bennünket esküvőnk, megtartásában ! 

kanzdrlen- : kanzdrlsnzs iitnd ő nehéz helyzetbe jutott : 

er geriet ins drangsal, in eine schwere lage. 
kanüSr, Szp. id. kender (magvas k.) | weiblicher hanf [kaz. 

kinddr]. 
kanora zsinór, zsineg; a hársczipő zsinórja j schnur; bast-

schuhschnur; ídBaiia-kanDri hársczipő zsinórja j bastschuhschnur; 
jdm-kanDri a nadrág fűzőzsinórja | das schnürband der hősen ; 
isassi-kariDri óraláncz | uhrkette [kaz. kinddrá]. 

kap: j§D§ s§G§ra kap yiprd a kutya hirtelen szájába 
kapta a kenyeret j der hund nahm hastig, schnappte das brod 
ins mául; vö. ? %ip- [vö. ? kazB. kab- in den mund stecken, 
einnehmen; ? szagE. kep k. kenátthi ganz plötzlichl. 

kaBan: k.-sima (mesékben | in den márchen) vaddisznó j 
wildschwein [kaz. kaban(-duny§z§)]. 

kaBan, Szp. id. nagy (gabona-)asztag, kazal; (széna-)boglya 
(kerek, kúposhegyű) j grosser (getreide- od. heu-)schober (rund 
mit konischer spitze), Korma ; CTori>; vö. GOMB. [kaz. kibán]. 



58 PAASONEN H. 

kms§r: k. p>uysa ilfih mohón mindent magához ragadott j 
er raffte auf einmal alles an sich [vö. kap]. 

kaBdrkka: k. sDem kérkedő j prahler, prahlhans-; vö. ASM. 
BCs. 122. ka.B§r id. [vö. ar. kdbir gross, vornehm Zenk. 731]. 

kaBdrDat- dicsekedni, kérkedni | prahlen, sich rühmen; la-
ÉÍBE kaBdrnaDCLÍ dicsekedik lovával; an kaBdrDat suk-jciBala sin-
fiíen ne dicsekedjél avval, a mi nincsen nálad! [vö. kaBdrkka • 
vö. kazE. képér stolz, képerlá0n- stolz sein, stolz werden, kazB. 
keperlán- sich brüsten, hochmütig sein], 

kapkSn, Szp. kapkan rókavas stb. fogó vas | fuchseisen und 
andere dergleichen fangeisen; vö. GOMB. [kazB. kapkSn, kazV. 
kapkdn (s. v. Kannám), kazB. kapkan, kaz. szag. kojb. kcs. 
csagB. kapkan (or. Kannám)}. 

kapla így | so, auf diese weise. 
kapla- beárnyékolni | das licht versperren, beschatten; an 

kaplaza t§r mana ne árnyékolj be engem! vö. %apla- [kaz. tob. 
oszmB. kapla-]. 

kaplan- rakódni, beleakadni vmibe | stecken bleiben, auf 
etwas stossen; pSr-katkizem kdBers pirza kaplannd a jégdarabok 
összetorlódtak a hídra; y§z§k pira kize kaplan fizd az okádék meg
szorult, megakadt a torokban [barB. káplán- an etwas hangén 
bleiben]. 

kapsa, Szp. id. a női szeméremtest | das weibliche glied ; 
vö. pdsts. 

kaptdr, 1. k§pt§r. 
kaptdrma Kpio^eKt (kampó | haken) Ucsebn. 32.; kaptafa | 

leisten [kazB. kaptdrma]. 
kar-, Szp. id. kiteríteni, terjeszteni, szétteríteni, kifeszíteni, 

kitárni, kitátani | ausbreiten, ausspannen, aussperren ; tsDel k. 
hálót széjjelteregetni (szárítás czéljából); Uürsfiis k. ablakot be
függönyözni; édvarna an kar ne tátsd ki a szájadat! [kazB. kir-
ausspannen, ausbreiten]. 

karSm több, lószőrből készült tőrből álló vadászszerszám, 
melylyel nyírfajdokat párzáskor fogdosnak | ein aus mehreren 
pferdehaarschlingen bestehendes jagdgerát, womit man die 
birkhühner zur zeit der balze fángt. 

kar§n- nyújtózkodni | sich recken, sich strecken. 
kar3nD§k ablak (kerettel együtt) j fenster (samt rahmen); 

k.-kuzd ablaktábla, -üveg | fensterscheibe, -glas [kaz. tobB., 
misBug. karSnDdk die magenhaut, die statt der fensterscheiben 
gebraucht wird]. 

karGdfiid kettős v. villaalakn ágacska, melyre kisebb va
dak bőrét szárítás végett ráfeszítik | ein gabelförmiges holz, 
auf welches die háute kleinerer waldtiere zum trocknen aus-
gespannt werden. 
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karú feszes | straff, stramm; til%eBdne tit karura/ tartsd 
a gyeplőt jó feszesen! 

karappdl sas J (gold- od. königs-)adler, 6epityTT> [vö.kumdE. 
karap der reiher, altV. 6epKyTf>; Nizsnij-Novgorodban levő 
régi kéziratos szótár szerint tat. karap opejrb (sas | adler)]. 

karas kárász | karausche [or. napacb]. 
karas mézlép | honigseheibe, wabe [kaz. kdraz], 

karasU: k. pil lépes méz | wabenhonig. 
kar§ vájó-eszköz, véső-féle (éle lefelé szélesedő; kalapács

csal verik a nyél végét) | ein meisselartiges werkzeug zum aus-
höhlen mit breitem ende; wird mit einem hammer in das holz 
hineingeschlagen (vö. ZOL. kara (o: karS). karSk na3HHK'& == füge-
hobel) [vö. ? komE. kárki axt, beil, kkirgR. kerki hacke, csagKún. 
kerki grosse axt]. 

karSk, Szp. id. fajd | auerhahn [kel.-tör. (P. de C, Zenk. 
745.) kerek eine art wachtel, csagKún. kerek vogelname]. 

karSk öreg ember, aggastyán | greis; ~/drd% sar§k pdr kar§k, 
utm§l sy,lyi pdr kartúz§k [csagKún. karSk alt, greis; vö. tel. kkirg. 
etc. R. kar§ alt (an jahren)]. 

karSs, Szp. id. haris | wachtelkönig, schnarrwachtel, ^epra^i . 
karlarjG§ torok | schlund, rjioTKa [? ónomat, vö. oszmR. 

ydrtlak kehlkopfj. 
karlav az eke (caóain>) tisztító eszköze j werkzeug zum rei-

nigen des pfluges (ca6aHi>) [az ufai kormányzóságban, a birszki 
kerületben lakó cseremiszeknél karlau; ottani cseremisz tol
mácsom szerint az ufai tatárok is használják]. 

karlSk korlát, karfa (hidon vagy meredek parton vezető út 
mellett) | gelánder (an einer brücke oder an einem steilen ufer) 
[vö. ? kar-]. 

karmák szöggel v. kampóval ellátott rúd, melylyel pl. az 
áztatott kendert húzzák a partra j eine stange, am ende mit 
einem nagel oder haken versehen, womit man z. b. den einge-
weichten hant" ans ufer zieht [kazR. karmák haken]. 

karmani Ucsebn. 66. rapMOHHKa (harmonika, hangszer | ein 
musikinstrument) [ < or.]. 

karmas- vmi után nyúlni | sich nach etwas ausstrecken 
[tel. tar. kkirg. csagR. karmas- sich packen, sich gegenseitig 
fassen; vö. kaz. tar. kom. kirg. tel. altR. karma- packen, ergreifen, 
fassen; (tel. kom.) tasten, tappen, kaz. kom. krmR. karmala-
umhergreifen, umhertasten]. 

kart1 kártya \ spielkarte; kartla vita- kártyázni | karten 
spielen [or. napma]. 

kart*2, Szp. id. (szándékosan csinált) rovátka; ráncz | kerbe, 
einschnitt; runzel, falté [kazR. kirt ein dreieckiger ausschnitt; 
vö. misBug. karta runzel, falté; vö. karna1]. 
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kartlan- ránczolódni, ránczosodni, gyűrődni ! sich runzeln, 
sich faltén. 

kart-pciDakki rovásos bot (az adóbeszedőnél és pásztornál) | 
kerbholz, kerbstock (bei dem steuererheber und dem hirten), 
őnpKa. 

kart-, Szp. id. beróni, berovátkolni ( einkerben [kaz. kirt-]. 
kart, karnai: k. sik- rángatódzva felszökni (megijedve) | 

zuekend aufspringen (bei heftigem erschrecken). 
kartlaska fok, két rovás közötti szakasz | (treppen)stufe, ab-

schnitt zwischen zwei kerben (ZOL. Mopin,HHhi na Jitőy [ránczok 
a homlokon | runzeln an der stirnej) [vö. kart'1, kart-}. 

karDa1 czól, bevágott jegy (czéllövésre) | ziel, eingehauenes 
merkzeichen; kajdk-^r kilét karDÍBe a vadludak ékalakú sereg
ben érkeznek [kaz. tobE. kirtdk hieb, einscbnitt, alt. oszm. etc. E. 
kartik einschnitt, kerb; vö, kart*]. 

karDa*, Szp. id. félszer | viehhürde; vö. GOMB. [kazE. kirta 
stange, querstück, grenze, umzáunung]. 

karDa k§niBi Ucsebn. 86. onenoKi. (gomba-féle | eier-
schwamm). 

karoalan- : ujty, ydvel karDalann§ a holdnak, napnak 
udvara van | der mond, die sonne hat einen hof. 

karnas (karDaJr§s, §s<CSÉ9, vö. ASM. 114.) udvar | hof, 
.UBop'L (vö. Máté XXVI, 58; karóié Máté XXVI, 3.). 

karoaií-pdtti házi áldozóünnep a barom javára | ein háus-
liches opferfest für das gedeihen des viehs. 

karttus kalap | mütze [or. napmy3z}. 
knrfiídk, Szp. id. öreg asszony | altes weib [kaz. karc§k}. 
kant, 1. kar-. 
kas-, Szp. id. metszeni, vágni, szelni, ácsolni | schneiden, 

hauen, zimmern, pssaTb, pyŐHTt; kassá úur- meghasítani, szét
vágni aufschneiden, aufspleissen ; vö. GOMB. [kaz. kis-'. 

kasn§-salma metélt | art nudeln, jiannia. 
kaz§ az utcza egyik oldalán levő házsor; a falunak bizo

nyos része, külön negyede, szere; barázda | die hausreihe an 
der einen seite der dorfstrasse, nope^OKi.; ein gewisser, abge-
sonderter teil des dorfes, quartier, dorfviertel; furche; aca-
kassi, suya-kassi barázda | furche; kaz§ kazS pdht kilét tömege
sen jönnek a felhők; k.-k. sil vdret a szél áramszerűen fúj [vö. 
kas-; vö. ASM. 125.]. 

kaz§k, Szp. id. el- v. lemetszett darab | ein abgeschnittenes 
stück, OTpfeOKB, JIOMOTB; VÖ. kas-; vö. kdzdk [kaz. kisdk}. 

kaska. Szp. id. (levágott fa-)tőke, tuskó | (hau)klotz, Tiyp-
6aHi>; vö. kas- [kaz. kiska]. 

kaska-puGan zsámoly, tuskó, melyen ülnek ! schemel, klotz 
zum sitzen. 
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kasm§k nagy kivájt kád, melyben gabonát, lisztet stb. tar
tanak és mely sörfőzésnél szintén használtatik | eine grosse aus-
gehöhlte wanne, in der man getreide, mehl u. dgl. aufbewahrt 
und die auch beim bierbrauen gebraucht wird; vö. MAGN. 154. 
[kaz. kismák]. 

kas, Szp. id. est | abend; kasta este | am abend; vö. GOMB. 
[kaz. kié]. 

kaé'/dne este | am abend. 
kas-, Szp. id. átkelni, átszállni | (hin)übergehen, (hin)über-

fahren, übersetzen (über etwas) [kaz. kic-'j. 
kazár- átszállítani; elengedni, megbocsátani | (hin)über-

führen; verzeihen. 
kasma póznákból készített gyaloghíd, átjáró | aus stan-

gen od. rollhölzern gemachte kleine brücke. 
kazalSk a táblának (ana, 3aroHi>) azon része, a melyet az 

aratók sorban keresztben haladva egy járatra lekaszálnak | der-
jenige teil des ackerbeetes, welchen die ernter, indem sie das-
selbe in einer reihe quer überschreiten, auf einmal abmáhen; 
vö. kas-. 

kazán ismeretlen szó; csak a következő találósmeseben for
dul elő | ein unbekanntes wort, wird nur im nachfolgenden rátsel 
gebraucht: tüp tuBanzSr tuBanzSr, tulni v§G§r kazanzSr. — süs tűni; 
tolmácsom tudomása szerint ezen szó a kazáni kormányság Te-
tyusi nevű kerületében ,hátat' jelent; vö. MAGN. 119. ,cnHHa; 
JKCHCKÍH noJiOBoíí opraHT>' (hát; a női szemérem | rücken; weib-
liches güed) [? csagKún. kacan kleine knochen am rücken]. 

kaZ.dk, Szp. id. kanál | löffel [kaz. kas§k). 
kaskdr, Szp. id. farkas | wolf LkirgE. ka-kSr, kkirgE. kars-

kör, barE. karskur}. 
kasla- (vö. ASM. 101. kdéla-) zúgni | sausen; v§rman kaMat' 

az erdő zúg ionomat, vö. kazO. gezlá- niyM^TtJ. 
kasÜBd (bot.) gabonában növő növény, melynek magvai a 

bükköny magvaihoz hasonlítanak | eine im getreide wachsende 
pflanze, derén samen denen der wicke áhnlich sind. 

kasni minden j jeder [or. nawcduű, diai. naotcdnuu]. 
kasta, Szp. id. keresztgerenda, harántgerenda [ querbalken, 

nepeKJia^HHa; matisa-kasti tetőgerenda | der tragbalken zur hal-
tung der decke eines zimmers, MaTHija; kdBer-kasti ászokgerenda 
unterlagsbalken, bodenbalken [kaz. tümE. kistá). 

kastdr, 1. k§st§r. 
kastdi'Dat-, 1. k§ét§rDat-. 

kat-, Szp. id. letörni (egy darabot), kettétörni | abbrechen 
(ein stück), entzweibrechen [kazO. kit- id. OTJIOMHTB Kyeo^eKt, 
kazV. kit- OTJiaMHBaTBJ. 

kao§k darab, eltört darab, cserép; csorba | (abgebrochenes) 
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stück, scherbe, KycoKi, OÖJIOMOKT.; scharte: k.-piiroS törött 
fejsze, melyből egy darab hiányzik [kazB. kitdk scharte; cül-
mák kitdgd scherbe]. 

kanam: k.pir vékony vászon | feine leinwand, TOHLKÍH 
jieHHíiiM XOJICTT> [kazB kitán, tel. altE. kadán, krm. kom. oszmE. 
kátan < ar.]. 

kaD§rGas : k.-j§v§ési valamely tüskés bokor, melynek bogyói 
a berkenyefa bogyóihoz hasonlítanak [ irgend ein strauch, dessen 
beeren denen der eberesche áhneln, «napnHa»; k. sirli annak 
bogyói | seine beeren. 

katka: y,la-katka tarka harkály j buntspecht. 
katka kis kád, csöbör | kleine kufe, zuber [or. nadna). 
katii (gyermekszó | kinderwort) fog | zahn. 
kafiza szaka, horog visszája v. visszhorga | widerhaken; 

avDaii-kafizi a kakas sarkantyúja j sporn des hahnes; taoan-kapii 
sark a lópatkón J stollen am hufeisen [oszmE. (Meyer 48.) kanja 
haken, oszmZenk. kanja, kanja haken, widerhaken]. 

kafiza pyrne, Szp. kafiii-piirm kis ujj | der kleine finger. 
kafiíaGa, Szp. id. kecske | ziege; k.-taGi kecskebak | ziegen-

bock; vö. GOMB. [VÖ. kazE. kaja ziege, kaz. tobE. kdza, reh, 
kazB. kdza ziege; kaja: k§r kajasd gemse, kazO., misN. kdza, 
misBug. k<ija ziege, krm. oszm. csagE. kdei ziege, khin.-tör. 
kdeki id.]. 

kafizSoa: j§D§-k., jSt-k. kutyák | hunde; vö. MAGN. 53. 
[kaz. tob. kancSk hündin, oszmE. kanjSk id.]. 

kafiídi'Dattar- csikorgatni (fogát) | (mit den záhnen) knir-
schen; édlna an kafiiSrDattar ne csikorgasd fogadat! vö. Mark. 
IX, 18. [ónomat, vö. oszmE. a§j3rdat- rascheln, knirschen; tis-
larini-dd g—a er knirscht mit den záhnen; vö. oszmE. ga^Srda-
die záhne fletschen]. 

katísS, Szp. id. vőlegény | bráutigam. 
kavSn tök | kürbis, THKBa [kazB. kauSn zuckermelone, kaz. 

kirg. komE. kaun melone; (kirg.) arbuse. wassermelone]. 
kavle- rágcsálni; kérődzni | fortwáhrend kauen; wieder-

káuen; vö. GOMB. [oszmE. gdvdld- kauen; vö. gav- wiederkáuen; 
mit dem gaumen kauen, mit mühe essen (v. altén leuten ge-
sagt); gav das wiederkáuen; vö. csag kel.-tör. E. kdusá- wieder
káuen = oszm. gdvsd- id., oszm. gdvis- id. (gdv-\-é)]. 

keBsne egy szellem (<(ty,r§ unidúfizi, unSn t§van9» «isten előtt 
levő, vele rokon o) | ein geist, «der sich vor gott aufhált und mit 
ihm verwandt ist» vö. ZOL. 33., MAGN. 64. 

ksrvsn jó, kitűnő | gut, ausgezeichnet; k. sin, laza. 
kdGdrt, 1. kÜGdrt. 
kdGdrfiisn valamely vizi növény | irgend eine wasserpflanze, 

oonymoK-b)); ASM. 367. BO^SHOÍÍ jionyxT. (vízi lapu); vö. GOMB. 
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k»l, Szp. kel hamu | asche; vö. GOMB. [kaz. kel}. 
kdls sark; yra-kdli lábsark; ad§-kdl{ csizmasark | ferse; ab-

satz (am stiefel od. schuh). 
kdls- kérni | bitten; vö. GOMB. [kaz. kdla-]. 
kdlentúze üveg; üvegpalaczk i glas; glasflasche, CTCKJIO; 6y-

TbiJiKa [or. cmujisiHui^a glasgefáss]. 
kdlenfize-kyírGa pohár | trinkglas, CTaKaHt. 

kdler- a zserébet fehérítés végett lúgban áztatni | im laugen-
wasser die stráhne einweichen, um sie zu bleichen, «30JIHTL». 

kdletke egy bálványkép (a yaJB'irsn és türGdlli nevű szelle
meket ábrázolja; fából, emberalakú) J ein hölzernes götzenbild 
(stellt die yaJBiren und türGdlli genannten geister dar; ist von 
menschlicher gestalt); vö. Eazsk. I, 6. 

kdh ima; istentisztelet; áldozat; az áldozóhelynek szel
leme | gebét; gottesdienst; opfer; der geist des opferplatzes; 
k. tu- imádni | beten; vö. MAGN. 64.; vö. GOMB. kdh- [vö. kazK. 
kdla- wollen; bitten; beten: kdlau gebét, gottesdienst]. 

kdl-tum-yajard az áldozóhely szellemétől (kdh) eredő be
tegség, mely arra az emberre ragad, ki olyankor került a 
szellem lakhelyére, midőn az ottan akár egyedül, akár többed 
magával játszik | eine von dem geiste des opferplatzes herrüh-
rende krankheit, welehe denjenigen menschen angreift, der an 
den wohnplatz des geistes zu solcher zeit geraten ist, als dieser 
da entweder alléin oder mit an derén geistern spielte. 

kdhmzd koldus | bettler [vö. kdh]. 
kdlt parányi, kevéske | ein wenig, ein klein wenig; k.parya 

adjál kevéskét! k. anfiiay ükrmrdm majdnem elestem | ich wáre 
bald od. beinahe gefallen. 

kdlos, Szp. kelne kéve | garbe; vö. GOMB. [kaz. keltei]. 
kdlDdroet- mennydörögni; pulykakakas hangjáról is mond

ják j donnern; wird auch von der stimme des truthahnes ge-
braucht; aslaüi kdlDdrosDst mennydörög [vö. kazE. kelteráQ-
donnern, kazO. kelterá-, kdltdrá- id., tarR. güldür donner]. 

kdmdl, Szp. kernel ezüst | silber; thr(d)-kdmdl kéneső | queck-
silber; vö. GOMB. [kaz. kémes], 

kdmzdrDat- (ónomat.) dübörögni | dröhnen, Ucsebn. 72. rpeM-
iTb; kdBtr kdmzdrüsDet a híd dübörög (mikor áthajtanak). 

kdmzdrDsttzr- caus.: aslaüi kdmzwBsttsret mennydörög | 
es donnert. 

kdneoe könyv j buch; vö. GOMB. [or. Kuueá]. 
kdrifizeU fölkötött gyapjú gomol.y, melyet fonnak) der knocken 

wolle, welchen man spinnt; vö. ASM. 27. npajnta; MAGN. 256. 
najiKa, yTBepaK^ermaa Bt AOHITB, saM^Haiomaa pyccKÍH npa^iurb-
Hbift rpeöeHb [ = kazE. kücálá die (gesponnene) wolle]. 

kdnfiésle-jdvdééi azon deszka, melyen a fonó ül, a hozzá-
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tartozó bottal (melyre a gyapjúgornolyt kötik) együtt | das 
brett, auf dem die mit einer spindel spinnende frau sitzt, 
samt dem dazu gehörigen stock, an den der knoeken ange-
bunden wird, ,a;oHH,e; vö. GOMB. 

kdnfiíe.le-kyfízd azon deszka, melyen a fonó ül | das brett, 
auf dem die mit einer spindel spinnende frau sitzt. 

kdBe, Szp. id. ing | hemd; vö. GOMB. ; vö. ? kipks [? kazE. 
kebá0, kom. tob. TaraE. kübá panzer, csagKún. köpe panzerartiger 
anzug;. 

kdBzr, Szp. id. híd | brücke [kaz. küpdr]. 
kdBdrlsn- szorongani, egymáshoz szorulni j sich zusammen-

od. aneinanderdrángen; surty-kdDdCd kdBdrlenze torai a bárány-
nyáj összeszorongva áll; vö. Eazsk. I, 34. 

kdpse némely növény ehető szára (Heracleum stb.) | der 
essbare stengel einiger pflanzen (Heracleum-arten u. a.); majra-
kdpsi (bot.) «,HHKafl pB^BKa»; pir-kepsi(bot.) «MaT*ejma»; vö. GOMB. 
kazE. köpsá0 stengel, strunk, pilzstengel; eine essbare sommer-

pflanze, kupéd stamm, stengel]. 
kdpsek kerékagy | nabe am rade, cTyiraija [kazE. köpöd rk 

rad, k. hükand radnabe, kazV. köpcdk cTyiraija]. 
k»r, Szp. kör ősz | herbst; kdr-k^nns őszszel | im herbst; 

vö. GOMB. ,kaz. köz]. 
kdr: tir§ k. s3tn§ a vetés egyenlően, egyformán kelt ki 

die saat ist gleichmássig aufgegangen (contr. kajulS). 
kdr-, Szp. id. bemenni, bejönni | hineingehen, hereinkom-

men; vö. GOMB. [kaz. kar-]. 
kdr: kdr-kdr, kdi'Gdr (ónomat.) a zúgó-búgó hang utánzása 

(pl. vízesés, az erdőben fúvó szél, erősen égő tűz stb. zúgásá-
ról) | ein schallwort, das dem brausen (z. b. eines wasserfalles) 
od. dem sausen (z. b. des windes im walde) nachahmt [vö. 
kazO. gdrdldd- ínyM-ETb, oszmZenk. görüldd- lármen, poltern, 
krachen], 

kdrle- zúgni, búgni | brausen, sausen ; kdrlsze hmai 
zúgva ég. 

kdreGe ünnepi asztal, ünnepi alkalommal dúsan terített asz
tal | festlicher tisch, reichlich beladener tisch an einem gast-
mal; vö. Mark. XII, 39.; pifiidGdr jy%ai!, kdrsGdr tylaí hordótok 
folyik, ünnepi asztaltok telik; kdreGe yussine larSr üljetek az 
ünnepi asztalhoz! [krm. csagE. kotdgd ein gefáss, aus dem 
man den wein nimmt; eine bank, auf die man wáhrend des 
mahles die langhalsigen weinkrüge stellt; (krm.) schale; vö. 
ZENK. 770j. 

kdreGt-tsyGelli szék | stuhl. 
karén sötétbarna \ schwarzbraun, dunkelbraun, TeMHopycbifi, 

óypHH [kazE. körd0n braun (von pferden), öypHH, caBpacBifi, 
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misBug. kerán dunkelbraun (eine dunklere schattirung als die-
jenige, die durch jiran ausgedrückt wird)]. 

kdrsBeyGs gereben j hechel [or. epeóeuna}. 
kdreBenkke, Ucsebn. 80. kdreBeyGe font | pfund, *yHTT> 

[or. epueenna ehemaliges gewicht, welches einem jetzigen pfunde 
gleichkam; vö. kazB. grauánká, kazY. grábánka 4>yHTf>]. 

.kdreze lapát | schaufel [vö. kazB. kerd0k schaufel, kerdQ-
schaufeln], 

kdres-, Szp. id. birkózni | ringen [kaz. kerds-]. 
kdret, kdrsDe% nyiltan (?) | offen, öffentlich (?); k. kyra t§r-

Gafiíay v§r§ lazana ize kard egész nyiltan, szemeim előtt vitte 
el a lovat a tolvaj; vö. Eazsk. I, 8.: v§r3-yuraysemBe l§pl§nn§, 
jut yaldysemBe kdreDsy pusm§rlama tsarSnnd. 

kdrd zsinór; nyüst | schnur; weberschaft [altV. küzüg HH-
naHKH (nyüst | weberschaft)]. 

kdrdk, Szp. kerek bunda | pelz; vö. GOMB. [krm. oszm. csagB. 
kürk pelz, pelzbekleidung]. 

kdrdstlst- durranni (a puska) | knallen (die flinte). 
kdrdé- bérért elszegődni | sich vermieten, sich verdingen; 

v§l man pasa tarza kdrdsrd ő munkásul szegődött hozzám [kazO. 
kdrdé- id. (HaHHMaTbca) < kdr- eintretenl. 

kdriGas gázló, átkelő | fúrt (« = kassá süreGen édr»). 
kdrh- zajt csapni, lármázni, zúgni | lármen, sausen, brausen; 

vö. GOMB. knrl'd- [ónomat, vö. kazO. gdrdldd- niyMBTt]. 
kdr Be dara | gries, graupe [or. npyna}. 
kdrze Ucsebn. 65. necKapL (fenékjáró küllő | gründling, 

schlammbeisser, Gobio fluviatilis) [vö. ? kaz. kdr, alt. kir 
schmutz]. 

kdrt, Szp. kert hófuvatag (nagy, a falnál) | schneewehe (gross, 
an der wand), cyrpoŐB; vö. san [kazR. kert]. 

kdrt: k.-jStti párzás idején a szuka egy vagy több hím
kutyával együtt | in der paarungszeit die hündin samt dem hunde 
od. den hunden. 

kdrtles- körülszaladgálni, koslatni | láufisch sein. 
kdrii, Szp. id. vő; sógor, húgom férje | schwiegersohn; 

schwager, der mann meiner jüngeren schwester (vö. jisna); vö. 
GOMB. [kazB. kdjaü, orkh. ujgB. küdágü, kojbK. küzo, küzd, sor. 
szag. kojb. kcsB. küzd, jak. kütüö], 

kdrii-katísi vőlegény | bráutigam. 
kdrü-sy,mmi = puza-kafísi (a vőlegény felén | auf der 

seite des bráutigams). 
kdzem, 1. ku. 
kdzen, Szp, id. sömör (bőrbetegség); var, pörk ] schwinde, 

flechte (hautkrankheit); schorf (an einer wunde) [misBug. kézdn 
nechte, Bocija; vö. kazB. kezdQn, kazB. kézdn krampfj. 

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Mell.) P 
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kdzdk: taD§k-k. eltört darab (pl. «gy boté) | ein abgebro-
chenes stück (z. b. von einem stock); vö. kaz§k [kaz. kisak]. 

kdske, Szp. id. rövid j kurz [kaz. k§ska\. 
kdskel- rövidülni | kürzer werden, sich verkürzen. 
kdskst- rövidíteni | verkürzen. 

kdskd: Ucsebn. 36. kus-kdski tükör | spiegel; vö. kuskski 
[kaz. kezge). 

kdsle egy húros hangszer (körülbelül 14-húrú) | ein saiten-
instrument (mit ungef. 14 saiten) [or. eycjiu]. 

kdsmsn (kormány)lapát, (steuer)ruder [kürE. kürsmán ruder]. 
kdtre, Szp. k%sre kancza | stute; vö. GOMB. [oszm. kirgÉ. 

k§srak, lebE. kuzarak ,• vö. csagKún. k§sra;,\. 
kdé azonnal, rögtön | sogleich, auf der stelle; krtt/a p§rDak, 

vdl k. kilét várj egy kicsit, ö rögtön jön! 
kdzen-. Szp. id. nyeríteni | wiehern [vö. kaz. kdéná-]. 
kdtí, Ucsebn. 102. ^ecoTKa (rüh | krátze) [kazO. k§c§, vö. 

kazB. k§cü, misBug. kdcü]. 
kdtdii kicsi; fiatal, kiskorú [ klein: jung [vö. kaz. kdéd klein, 

oszmE. kici id., tel. tar. csagE. kicik id., tel. altE. kicindk id., 
TubaE. kicinas sehr klein, ujgE. kijik klein L 

kőén érni-kun, Ucsebn. 78. kdtmerni kun csütörtök | don-
nerstag. 

kdzdn-kdrü vőfély, ki a lakodalomban a hívatlan vendé
geket sörrel kínálja és tőlük a gyűrűket átveszi, a melyeket a 
vőlegénynek ajándékul hoztak | ein gefáhrte des bráutigams, 
der an der hochzeit die ungeladenen gáste mit bier bewirtet 
und von ibnen ringé empfángt, die zum geschenk für den 
bráutigam bestimmt sind. 

kdivnlen- lefokoztatni, lefokozva lenni J degradiert werden. 
kdtdnlet- lefokozni j degradiren. 

kdzdr (ku-\-édrJ jövő éjjel | in der náchsten nacht (vö. ZOL. 
«küzür» Biepa BenepoMi., BT. npomjiyio Ho^b). 

kdése, Szp. id. nemez | filz [vö. oszm. adE. kicá, oszm. 
csagE. kacd id., csagKún. gic filz, kece id.J. 

hvsse-tsdlya nemez-csizma j filzstiefel. 
kdldk: kajik-k. vad (négylábúak és madarak együtt véve) | 

wildpret, wilde tiere (vierfüssler und vögel zusammengenommen); 
kiirajman kajSkran kdidkren ! (imából). 

késtek háromszögletes pálha az ingnél a hónalj alatt j achsel-
zwickel am hemde, jiacTOBima [misBug. kdétdk, misN. kisták 
id. <per . histek achselzwickel Zenk. 408.]. 

kdt-, Szp. kőt- várni; legeltetni j warten; hüten (vieh); vö. 
GOMB. [kaz. feáí-J. 

kdDÜ, Szp. kÖDü nyáj | herde, CTa^o : vö, GOMB. 
kduvzd pásztor j hirt. 
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k9D$s, Szp. kőDss, Ucsebn. 100. kdDszd szöglet, zug j ecke. 
kdDesh -szögletes | -eckig: vis-k. háromszögletes j drei-

eckig. 
kdtmsl Ucsebn. 31. öpycHHKa (vörös áfonya | preisselbeere) 

[s= bask. kürtmali id., vö. MUNKÁCSI, AKE. 425.]. 
kdvd, Szp. id. moly | motte [kaz. ke ja, misBug. küwa'j. 
kdverwe zúzó, sulyok (mely ruhamosásnál használtatik) j 

stampfer, stössel (der bei der beuche gebraucht wird); n e c n , 
vö. kizip; kartU k. válljárom, vízhordó görbe rúd | schulterjoch 
(zum wassertragen), KOPOMHCJIO; vö. GOMB. [kazB. kéjávtá, 
misBug. küwántá ; vö. ? kiv-}. 

kdV£nD£(ld)-édlD§r kaszás-csillag j der Orion. 
kdvd dallam | melodie; jy,r§ kdvvi kalat egy dal dallamát 

játszsza [kaz. kéj, misBug. kii]. 
kdvdé- féltékenynek lenni | eifersüchtig sein; man ar§m 

kdvdzst man éinfiíen feleségem féltékeny reám; kdvdíni Ucsebn. 
114. 3aBHCTí> (irigység | neid) [vö. GRÖNB. 98.]. 

k§Gan fül (edényeken) | henkel, der bogenförmige handgriff 
an gefássen (zum tragen) [kazB. kiigan schliesshaken, kazR. 
türangel]. 

k§Gar- megkötni, hozzákötni | anbinden, npHBH3aTi»; vö. 
Máté XXI, 2. [vö. ? alt. tel. kirg. csagB. kök naht; (csag.) nagel, 
csagB. köklá- annageln, annáhen, anheftenj. 

kdGdr, Szp. keoor mell | brust; vö. GOMB. [VÖ. kaz. kükrák, 
kirg. kökrák; vö. ujg. alt. kojbR. kögüs, oszmR. göküz, göjüz; 
vö. GRÖNB. 34.]. 

k§G§r-prtni gyomorégés j sodbrennen. 
k§G§rld% vászonból készített, díszített női mellrevaló, a 

melyet az ing alatt hordanak | brustlatz von leinwand, gé
ziért, am halse unter dem hemde von den frauen getragen. 

k§Gdrz§r tüdőbajos, tüdővészes | lungenkrank, lungen-
schwindsüchtig; Ucsebn. 103. qaxoTua (tüdővész | lungen-
schwindsucht). 

k§kla- gyökerestül kitépni | mit der wurzel ausreissen, ent-
wurzeln [csagR. köklá- das getreide auf dem halme (Ha KopHio) 
verkaufen und das geld verwenden; vö. krm. ujg. oszm. adR. 
kök wurzel]. 

k§ks§m, Szp. koksdm mosdókancsó | art waschkrug [or. nye-
tuuuz, diai. nynumm]. 

kdlam, k§Dam; k§lamBÍt, k§DamBit (k.-\-pit) fehér- és kék-
csíkos szövet, melyet párnahuzatnak használnak | gewebe mit 
weissen und blauen streifen, das zum polsterüberzug gebraucht 
wird [ = misBug kSlambit irgend ein gewebe: arsSn jarSm k. 
(in einem liede) anderthalb ellen k.]. 

kSlar- kivinni, kivenni, kihúzni | hinausführen, herausneh-
5* 
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men, herausziehen; sar§ sarSk k§lar§p a sárga répát kiásom a 
földből. 

kdlüan (bot.) pusztai fű | federartiges pfriemengras in der 
steppe, KaBHJi'L, KOBBIJTB [misBug. kdlyan id., vö. alt. telR. k§lyan 
die acheln (der áhre), alt. tel. lebE. kSlya die aus der erde ge-
sprossenen getreidepflanzen bis zur áhrenbildung]. 

k§lD§rmafiz§, Ucsebn. 66. IMüSrinaé (ónomat.) búgócsiga, 
búgatyú | brummkreisel, BOJiieKB. 

kdlDdmat- (ónomat.) turbékolni [ girren. 
kSmaGa, Szp. k&maGa kályha | ofen [tel. alt. lebE. kdmagd, 

kkirgR. kemdgd feuerloch, eine grube, in der wie in einem ofen 
feuer angemacht wird; ofen, su»R. kdbdgd ofen, lebR. köhögő 
ofen]. 

k§maGa-s§D§G9 kemenczefalban levő kis fülke | nische, 
blende in der ofenwand, iie^ypica. 

kdinaGa-umd parázsgödör (kemencze előtt) \ fláche vor dem 
ofenloche, feuerherd, mecTOKT.. 

k§m§ll§ JÓSZÍVŰ, kedves J gutherzig, lieb, MHJIHÍÍ, jiacKOBbiíi; 
§É§-k. id. [kaz. küydl-h, misBug. kepei-le]. 

kdimlldi Ucsebn. 113. MUJIOCTB, njCupocTB, ŐJiarocTB, Ü;O6-
po'ra [vö. kazR. küydl herz, das herzliche gefühl, güte]. 

k§m§rfiiak, 1. kimdrfiidk. 
k§m§lza% s= k§m3ll§. 
k§m§s kumisz, kanczatej | kumis, gegorene stutenmilch [kaz. 

kSmSz], 
kSmGati felfüggeszthető kétszájú mosdókanna | eine aufzu-

hángende waschkanne mit zwei tüllen, pyKOMoÖHHKB [kazR. 
kemydn]. 

kdtriBa, Szp. komBa gomba j schwamm, pilz; vö. GOMB. [kazB. 
gemba, kazV. gemba, rpnő'B, kazR. gümbd, RADL. Phon. 124. gomba]. 

kSmrdk, Szp. kemr§k (elaludt) szén | (schwarze) kohle [vö. 
kaz. künor}. 

k§n, 1. kSvak. 
-kdiia (folkl.) csak | nur; ju%ai-kdna pdldtte juyaípdht; irDst-

k§na dmdrDe irDet dmdr a felhő csak jár, jár a felhő; az élet 
csak halad, halad az élet; vö. Razsk. I, 18. [kaz. -k§na]. 

k§rwar- kinyújtani | ausstrecken; alWns k§n,Darza Wrat a 
karját kinyújtva tartja; vö. kunnar [1. kun-}. 

k§nü§r: k. an§zd Ucsebn. 68. ion , noji^eHt (dél j süden); 
vö. hm [kazR. kendez am tagé, tar. kirg. csagR. kiindüz id.; 
die tageszeit, tel. ujgR. kündüs die tageszeit, oszmR. gündüz die 
tageszeit]. 

k§nD§rla dél(szak) | süden; §éta(lla) k§nD§rla (jsns) ? hol 
van dél? kaj kSnnSrlanalla v. k§nn§rla jenette menj délfelé! 

k§B§k, Szp. koBok hab | schaum; vö. GOMB. [kaz. küb?k). 
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kdBdkla- habossá válni | schaumig werden, zu scháumen 
anfangen. 

kSBdé Ucsebn. 116. PHXJIHÍÍ, HO3^PHCTHÖ, nopucTbifi (por
hanyó, likacsos j mürbe, locker, pörös); vö. kSpsak. 

k§psak porhanyó | mürbe, locker; vö. k§B§s [kazE. kepsá0k, 
küpsak], 

k§psanak — k§psayG§. 
k§péar)G§, Szp. kepsayoS valamely fekete fedeles szárnyú 

rovar, bogár | irgend ein schwarzer káfer; Ucsebn. 89. MOKpaija 
(pincze-ászka | kellerassel, Oniscus scaber); vö. kSvak-tarakkan ; 
yjirt-k. mindenféle féreg és bogár | allerlei würmer und káfer. 

kSptciGa mondják alacsony, ágas-bogas fáról, melynek ágai 
lefelé függnek | mit vielen hángenden ásten (vom baume); k. %ur§n 
hángebirke. 

k§ptdr: k.-kapt§r ükra hirtelen lerogyott, leroskadt (pl. öreg, 
gyenge ember) j fiel plötzlich, unversehens um, sank zusammen 
(z. b. ein altér schwacher mensch). 

k§piUayGS egy kis vörösbogyós fa | ein kleiner baum mit 
rőten beeren, «KpymaTHHKi>». 

k§rakla-, Ucsebn. 63. kSrakla-, karaklát- (ónomat.) károgni 
(varjú) ] kráchzen. 

kSrayklat- (ónomat.) károgni (holló) | schreien (von der 
stimme des rabén). 

k§r§é özgomba, rizike | pfifferling [or. epyadh; vö. kazO. 
gerezdet], 

k§rG§s kirgiz | der kirgise [kazV. k§rr§z}. 
kSrkka, Szp. kerkka pulyka | t ruthuhn; k.-azi hím pulyka j 

truthahn; k.-ami nőstény pulyka | truthenne; %ir-k§rkki túzok | 
trappé, ,a;paxBa; vö. GOMB. [kazB., kazV. kurka, misBug. kiirká). 

kSrlafizS az első hónap | der erste monat; kdtdn k. bizo
nyos években, melyekben 13 hónap van, a második hónap | in 
gewissen jahren, die 13 monate enthalten, der zweite monat; 
vö. ZOL. 198. [kazR. k§rlac die beiden káltesten monate des 
jahres, kumdR. k§rlas]. 

kSrman, 1. ySrman. 
kdrttds-puld, Ucsebn. 65. kSrttSs, k3r§i sérincz | kaulbarsch, 

Perca cernua [misBug. k§rt§s id., vö. kaz. j§rt§s, $§rtdé id.]. 
kdrfiiayG§ rüh | krátze, ^ecoTita [kazR. korcáyS schinnen, 

grind, aussatz, krátze, kazO. kereayyd mejry^H (Hê HCTOTa Ha 
TBJIÍJ), qecoTKa, CTpynbaj. 

kdzija, Ucsebn. 63. k§z§ja, Szp. kSsja czinege | meise, kohl-
meise, cHHim,a; vö. GOMB. S. V. kdzija [ónomat. (?); vö. telR. 
kucujak ein kleiner vogel, sperling, altV. kucujak, kucSjak id.]. 

kSsja, Ucsebn. 20. k&sje zseb ] tasche; vö. GOMB. k§zija 
[vö. kazR. k9sa tasche, kleidertasche, kisa der lederne beutel 
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der schneider, in den sie das plátteisen, die scheere u. dgl. 
legén, kirg. oszmR. kisa ledertasche; (oszm.) geldbeutel, krm. 
oszmR. kasa beutel, tasche<per.] . 

k§zal (ku-\-éyl), Szp. id. az idén, ez évben [ heuer. 
kdzalyi idei | heurig. 

kdzdl abroncs | (fass)reif, oópy^b; tir§ Je$t$h gabonarakás | 
kornhaufen, Bopoxt [== kazO. késel Kyia (sepern)]. 

k§ékar hársfakéregből összevarrt henger, melyet a balkarra 
húznak s azután a motolláról feltekerik, felhúzzák rá a pász
mát | garnwinde, zwirnwinde, eine von lindenrinde zusammen-
genáhte rolle, in welche man den linken arm hineinsteckt und 
auf welche man dann die stráhne von der haspel aufwindet; 
vö. MAGN. 202. BbiomKa H3T) jryőKa, ynoTpeÓJiaeTca ,a;jia Ha-
BHBKH npaata. 

kdskar-uDi sóska | sauerampfer, maBejit. 
k§sk§r-, Szp. id. kiáltani; kuruttyolni, brekegni | schreien; 

quacken [kaz. k§ék§r-]. 
kSsla-, Szp. id. rágni, rágódni, rágcsálni | beissen, kauen, 

nagen, rpM3Tb. 
k§sman, Szp. kosman retek | rettig; jüzd k. id.; tutlS k. 

őpioKBa; x&rld k. Ucsebn. 54. cBeic.ia. 
kSst: k. p§rüak parya adj egy kevéskét j gieb ein wenig; 

eBd k. j §rDak SnhirSm én egy kicsit, valamit értettem | ich ver-
stand ein wenig, etwas; vö. Máté XXVI, 39. k. ajakkaray; kajza 
OTome^t HeMHoro; Mark. XIV, 35. 

kdstdr a susogást utánzó szó. 
k§st§roat- susogni, recsegni (pl. szalma, mikor rajta jár

nak) | rascheln, leise prasseln. 
kSstdroattar- caus. 

kSDakla-, kSoaklat- (ónomat.) kodácsolni (ha a tyúk kotlik 
vagy ha megijedt) | gackern (das huhn wáhrend des brütens 
und wenn es erschrickt) [kaz. k§takla-j. 

k§nam, k§DamBÍt = kSlam, k§laniBÍt. 
k§Dart-, Szp. id. mutatni | zeigen [vö. kaz. kiír- sehen; kaz. 

kür-sdt- zeigen]. 
kdDdk, Szp. id. csiklandás | kitzel, meuoTKa [kaz. h§fák]. 

k§D§kla- csiklandozni | kitzeln. 
k§Ddkl§ csiklandós j kitzelig. 

k§D§rGa gombolyag | die schlinge am verfitzten zwirn. 
kdDíirGalan- gömbölyödni | sich winden, sich in schlin-

gen legén. 
k§D§rma(óé§ hársfakéreg-tekeres | rolle von lindenrinde 

( = py,z§t-k§skard); vitaGan k. búgócsiga, búgattyú | kreisel Kyöapb. 
kdüiklet- (ónomat.) kodácsolni | gackern (— k§Daklat-). 
k§tk§, Szp. kotk§ hangya | ameise; vö. GOMB. 
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k§tk§-j§vi hangyaboly | ameisenhaufen. 
kdtra, Szp. kotra (göndör) hajfürt; göndör [ locke; kraus; 

vö. GOMB. [or. Ky^pa locke; Ky^paBet kraus; vö. kazO. gedrá, 
kazV. g'éd'éra Kyxpn, KyjtpaBHií, misBug. kedrá id.j. 

kdfiédk kutya | hund [kazE., kazB., kazO. köcek ein junger 
hund, misBug. köcek, kazSzp. kesék id., tel., oszmE. kücük, telE. 
kucuk]. 

kdfiédk: k. titrt- mutatóujjal titkon magához hívogatni j 
mit dem zeigefinger zu sich locken; ? = az előbbi. 

k9lDZdG§; Szp., Ucsebn. 57. kSfiídk farügy katzchen, knospe 
(an báumen), noTiKa [tobE. kücük blattknospej. 

kdfiídGdld: k. /Sva BepŐa (eine weidenart). 
k§\DZ9G9-prasniGd virágvasárnap | palmsonntag, BepŐHoe 

BocKpeceme. 
k§íDÉune (7 ku-\-Uu%-ri£) ebben az időben, ekkor | zu die-

ser zeit. 
kSfizwmyi jelen | jetzig. 

k§vaJD§ gyújtószer (száraz ágak stb.) | zündstoff, mittel zum 
anzünden (dürre áste u. dgl.) Lvö. ? kaz. köj- brennen]. 

k§vak, Szp. id. kék, égszínkék, kékes; szürke, ősz | blau, 
himmelblau, bláulich, taubenfnrbig; grau, CHHÍM, roJiyöoft, CH3ÍB; 
CE^OH, CBpHÖ; k. sin ösz(hajú) ember | graukopf; k. laza szürke 
ló | schimmel; k§n-k. egészen kékjganz blau; vö. GOMB. [kaz. kük). 

kSvaGar- megkékülni stb.; rozsdásodni (gabona) | blau 
u. s. w. werden; rostén (vom wachsenden getreide). 

k§vak-yji,ppi hirtelen fényjelenség éjjel (személyesítve) | 
eine plötzliche lichterscheinung in der nacht (personificirt); 
utdnfi&eDens: suoatsa tSraGan tyr§»; vö. MAGN. 63., ZOL. 33. 

kSvak-tarakkan pineze-ászka | kellerassel (Oniscus scaber), 
MOKpnua; vö. k§psai)Gd. 

kdvak-Uije = kÜGen. 
kdvaGal, Szp. id. kacsa I ente; vö. GOMB. [VÖ. jak. köyön 

enterich, kkirgE. kögöí enterich], 
kdvaGarttsin, kdvaGarfiém, Szp., Ucsebn. 50. k§vaGarfiidn 

galamb j taube; vö. GOMB. [kazE. kügárédri]. 
kSvaklat- Ucsebn. 91. (ónomat.) KBaKaTt. 
kdcaBa, Szp. id. köldök | nabel; vö. GOMB. [VÖ. oszmE. 

göbdk, krmE. göbák, adE. gubák}. 
kSvar, Szp. id. eleven szén | glühende kohle [oszmE. kör 

glühende kohle, kohlenglut, funke, oszmE. kor glühende kohle; 
vö. szag. kojbE. kös glühende kohle; (kojb.) strahl, csagE. koz 
glühende kohlen, alt. tel. leb. sorE. kos glühende kohle]. 

kiGen, Szp. id. hunyor | niesswurz, neMepiina, Helleborus. 
kiGsnek bojtorján j kiette, Carduus, «K03apjta» (kisebb mint 

a ky,rzayGd) [kaz. ugariak}. 
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kiGirik, avDan-kÍGirikki kakastaraj | hahnenkamm [kazB. 
kikiriki, misBug. kikdrik, kazV. kikrdk]. 

kii ház | haus. 
kil-surt, 1. surt. 
kihs, kil-jis, kil-jizd család, háznép | familie, hausvolk. 
kil-yurfiíd a vad méh [ waldbiene, ^HKaa iraejia. 
kil-karüi a ház udvarostul a hozzá tartozó épületekkel 

együtt | haus und hof mit allén dazu gehörigen gebáuden, 
hausplatz. 

kil-pus házigazda | hauswirt. 
kii-, Szp. id. jönni | ankommen, npH^Tír, npiiixaTL; vö. 

GOMB. [kaz. kil-1. 
kihs- megegyezni, kibékülni j übereinkommen, sich aus-

söhnen; vö. GOMB. kihztt [kaz. kihs- id.]. 
kihster- kibékíteni | aussöhnen. 

kild, Szp. id. nagy famozsár, zúzóteknő | stampftrog, gros-
ser mörser, CTyna; vö. kizip [kazR. kih, tobR. kilét}. 

kÜD9-sippi a mellékfonalak maradékrésze, mely a szövés 
befejezése után levágatik | der übrig bleibende rest der weber-
kette. 

kimd, Szp. id. csónak | kahn; piz§k k. hajó | schiff; vuthk-
k. Ucsebn. 95. napoxo^t (gőzhajó j dampfer) [kaz. kimá]. 

kim-vufizayyi vasedény, melyben a fáklyavilág mellett 
való szigonyos halászatnál a tűz ég | der feuerbehálter am 
kahne beim fischstechen bei fackellicht. 

kimdrfizek, Szp. id., k§m§?\Dzak porczogó | knorpel [kaz. 
kimdréak}. 

kin, Szp. id. meny; öcsém neje, menyecske j schwieger-
tochter; die frau meines jüngeren bruders; vö. GOMB. [kaz. barR. 
kihn], 

kimmé) (folkl.) (kin-\-ama) öreg asszony (megszólítás
ban) J altes weib (in der anrede); vö. ASM. 141., 362. aceiia 
CTapmaro ópaTO Moero OTH,a; ZOL. 34. cTapymKa, nocropoH-
Haa őaőymKa, aceHa CTapmaro ^a^n; vö. GOMB. 

kinen- Ucsebn. 137. Hacjiaat^aTtca (élvezni, élvezetet ta
lálni | sich vergnügen); vö. GOMB. [kaz. kinen-, kilen-}. 

kÍBÍk, Szp. kÍB&k: tir§-kÍBÍkki polyva (a míg a szemmel 
együtt van) | kleie (bevor sie von dem korne abgesondert ist) 
[kaz. kibák]. 

kipke felső ing; pólya (elhasznált ingből való) | oberes 
hemd; kinderwickel (von einem abgetragenen hemd u. dgl.); 
vö. ? kdBe. 

kirak, Szp. kirak: k. kamna akár ki | wer immer, ein jeder, 
BCHKÍH; k. ydésan'Da, Ucsebn. 17. k. ySzan ta mindig | immer, 
Bcer,a;a; vö. GOMB. [kaz. kirak]. 
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kirsh jóravaló, jó, készséges, engedékeny | brav, tauglich, 
gut, gehorsam, bereitwillig [vö. kazR. kirdkh nötig, notwendig". 

kirezdr semmirekellő, rossz, gonosz, nyakas | untauglich, 
taugenichts, schlecht, bőse, hartnáckig [vö. kirsh). 

kirsmst 1. gonosz szellem | ein böser geist; 2. = kirsmst-
hy-, vö. GOMB. [kazR. kirámát die heilkraft; das glückbringende; 
ein geist, den die tschuwaschen und die getauften tatárén ver-
ehren<ar . ] . 

kiremsthy azon hely, hol a kirsmst nevű szellem tartóz
kodik | jener platz, wo der geist kirsmst sich aufhált. 

kirdk szenny (az emberi testen) | unreinlichkeit (am mensch-
lichen körper) [vö. tar. krm. kom. alt. kirg. etc. R. kir schmutz, 
unreinlichkeit, kazR. kdr id., jak. kir schmutz; schmutziger 
schweiss]. 

kirkks: tabak-kirkki, Szp. id. burnótszelencze (nyírfakéreg
ből) | schnupftabaksdose (von birkenrinde), TaőaitepKa. 

kirh szükséges, kell | nötig, von nöten; mana uksa k. ne
kem pénz kell | ich brauche geld; vö. GOMB. [VÖ. kaz. kirdkh 
nötig; vö. kirsh]. 

kirBst Ucsebn. 52. Ky30Bi> (hárshéjból készült kosár | korb 
aus lindenrinde). 

kirBdfifo tégla | ziegel [or. nupnunz; vö. kaz. kirbdé}. 
kizip zúzó (melylyel darát és lent zúznak) [ stampfer, stös-

sel (mit dem man graupen und lein stösst), vö. kdvsnDs [kazO. 
kih-sabS id. (TOJiKa^t, necTHKT>), kazV. kih-sap necTT>, misBug. 
kisap id.]. 

kistsn bunkós bot (vasfejű) [| knüttel, keule (mit eisernem 
ende) [kaz. csagR. kistán, or. miemem < per.]. 

kistsn koporsó | sarg (=tuB§k) [vö. ? jak. kistiá verber-
gen, verstecken, kistán sich verstecken; versteckt werden, ujgR. 
kisld-, oszmR. kizlá-, gizlá- verbergen, ad. komR. kizlan- sich 
verbergen, oszmR. gizli verborgen, versteckt]. 

kizdr murokrépa | mohrrübe, MopiíOBb [kaz. kihr, csagY. 
kasir < per.]. 

Kittaj-yir Khina | China [or. Kumau]. 
kifiisGs — KH'iHra y Tejiern [or.]. 
kifizsin szemérem, szégyen; mana un§n umdíifiis k. pylfih 

elszégyeltem magamat előtte; k. tu- megszégyeníteni, zavarba 
ejteni | beschámen, verwirren, in verlegenheit bringen, CKOHoy-
3HTb; vö. Ucsebn. 113. «cicyKa», ZOL. 35. «KOH«i>y3HO, HenpiaTHO, 
CTpaHHo»; vö. GOMB. 

kipésmlsii- szégyenleni (magát) | sich schámen ( = na-
mdslan-]. 

kifizsmlsrwsr- megszégyeníteni J beschámen, zu schanden 
machen, cpaMHTL. 
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kiv- szennyes ruhát v. fehérneműt két sulyokkal (kdvenDe) 
sulykolni, zúzni j mit zwei stösseln (kdvsnue) die wásche stos-
sen, beuchen; kdBs-jdm kivet; vö. kdvenDe. 

kiü9, Szp. iá. ócska | alt (von leblosen dingen); vö. vaD§; — 
vö. GOMB. 

kivztn, Szp. id. kölcsön [ auf borg; BsaeMT.; vSl pafifo 
mana k. hr manit ö nekem száz rubelt adott kölcsön. 

klet, Ucsebn. 41. kdlet tárház, szer-, éléskamra j speicher, 
vorratshaus [or. Kjmmz]. 

krepls, Ucsebn. 52. kdreple gereblye | rechen, harke [or. 
epaőMi]. 

ksa hessegetés, kiáltás, melylyel házi madarakat riaszta
nak v. kergetnek j ausruf, womit man die zahmen vögel ver-
scheucht. 

ka, Szp. ky,, plur. kdzem, ezen, ez | dieser; vö. k§zal. 
kurwa, Szp. id. itten, itt j hier. 
kunüan, Szp. id. innen | von hier. 

kaj: k.-surd'i különfajú birka | ein schaf von besonderer 
rasse, «op,a,HHCKaa OBn;a» [kazE. kui das kirgisische schaf]. 

kujan nyúl | hasé, Lepus timidus [kaz. kujan]. 
kujlan-, Ucsebn. 137. kulan- aggódni, búsulni j bekümmert 

sein, trauern [kazR köjájan- verzagen, kazO. kejelan- oneqa-
JIHTLCH, CKOpÖtTb]. 

kuk: k.-yuram kis kerekded sütemény; közepén mélyedés, 
melyben dara, vaj és ólomdarab van; hársfakéregkosárkában 
tartják jar9% nevű szellem babaformájú ábrájával együtt | ein 
rundes gebáck von der grösse der handfláche mit einem grüb-
chen in der mitte, wo graupe, butter und ein stück blei sich 
befindet; wird in einem körbchen aus lindenrinde samt der 
puppe des prd% genannten geistes aufbewahrt. 

kuGamaj egy csótánynagyságú rovar, sárga, fekete foltokkal 
(nem fedeles szárnyú rovar) | ein insekt von der grösse des 
kakerlaks, die farbe gelb mit schwarzen flecken, «őyKapKa»; vö. 
Ucsebn. 88. 6oaci.a KopoBKa (goldkáfer). 

kuGdl pástétom féle | art pirogé [vö. kuG§r, kuklsk; vö. 
ASM. 298.]. 

kuGSr, Szp. id. görbe, ferde; hajlat, görbület, kanyarulat | 
krumm, schief; biegung, krümmung; k. j§v§s görbe fa; sy,l-kukri 
út görbülete [vö. kazB. kákvrg krumm, gebogen, tobE. kákir 
ofenhakenl. 

kuG§rkka sütemény-féle j ein backwerk. 
, kuG§r-kut bögöly (kisebb mint a p§van) \ bremse (kleiner 

als p§van), OBO^'B. 
kiiGdr-mcLGdr kanyargós j mit vielen krümmungen. 
kuGdr-mdj Ucsebn. 62. u,an.ifl (kócsag j reiher). 
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kuG§rt- görbíteni, hajlítani | krumm od. schief machen, 
krümmen, KPHBHTL. 

kukrSl- görbülni, kanyarogni ] krumm werden, sich 
krümmen. 

kukká, Szp. id. anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az 
anyánál fiatalabb | onkel mütterlicherseits, der jünger ist als 
die mutter; pis k. anyai nagybátya, ki öregebb az anyánál | 
onkel mütterlicherseits, der álter ist als die mutter. 

kukkaz§ de min. 
kuG-amaj anyai nagyanya | grossmutter mütterlicherseits 

(mandn kuGamaj, sanda ky,Gamu, un§n kuGa?n§zd); vö. GOMB. 
koGami. 

kuG-azej anyai na^yatya | grossvater mütterlicherseits 
(man§n kuGazej, san§n kuGazu, un§n kucaséd); vö. GOMB. 
koGazi. 

kukkuk, Szp. id. kakuk | der kuckuck; vö. GOMB. [VÖ. kaz. 
kükd]. 

kw.kkw.kla- Ucsebn. 63. KyKOBaTb (kakukkolni j kuckuck 
schreien). 

kukhk görbe | krumm; pdfifok piiísen purni kuklek. — hsh 
(tal. mese) [vö. ky,G§t, kuG§r}. 

kuklen- görbülni; leguggolni j krumm werden, sich krüm
men ; sich kauern, sich niederhocken. 

kuklsnfihk guggon ülő | gebückt, sich niederhockend. 
kuklet- görbíteni; lehajtani [ krümmen; herunterbiegen. 
kuksa, Szp. id. kopasz(fejű); kopaszság | kahlköpfig, kahl-

kopf; glatze; k.-push kopaszfejű | kahlköpfig. 
kul-, Szp. id. nevetni | lachen; vö. GOMB. kul'- [kaz. kél-}. 
kulS nevetés | das lachen. 
kulák pöröly, nagy kalapács (a kovácsnál) | schlágel, grosser 

hammer (vom schmiede gebraucht) [or. nyjianz]. 
kulák malátaleves | art malzsuppe [or. nyjiaea]. 
kutan-, 1. kujlan-. 
kulanaj adó | steuer, abgabe [vö. alt. tel. leb. sor. adR. 

kalan id.]. 
kidat- (ónomat.) turbékolni (a galamb) | girren (von der taube). 
kulaDa disznónak villaalakú nyakbavetője | gabelholz am 

halse des schweines [or. no/ioda}. 
kulaDala- nyakbavetővel ellátni (disznót) | mit gabelholz 

versehen. 
kulafiíS buzakenyér | weissbrod; vö. GOMB. [or. najianz; 

vö. kaz. kalac]. 
kuUen, 1. kun. 
kul'ukka (Szép.) házi galamb | die zahme taube. 
kum koma | gevatter [or. KJ/MZ]. 
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kym- die ketté aufziehen, den aufzug od. zettel anlegen, 
das gewebe anscheren, aufscheren, cHOBaTL [vö. ? csag. kel. törR. 
yamla- abwickeln, aufwickeln]. 

kumG§fié§ Ucsebn. 38. CHOBaJiKH (scbermaschine, -mühle). 
kuma komaasszony | gevatterin [or. nyMa). 
kwndt Ucsebn. 52. jiyKOinKO = kunD§. 
kumkka göröngy [ klumpen, scholle [or. KOMOKZ). 
kummi (accus. kummSne) mellékfonal | aufzuggarn, ketten-

faden; k.-sippi id. [vö. kym,-]. 
kun, Szp. id. nap | tag; vö. GOMB. ; vö. k§nó§r, k§tw3rla 

[kaz. kén], 
kul'hn naponként | táglich (adv.); vö. GOMB. 
kuthnyi naponkénti | táglich (adj.). 

kun- kiegyenesedni (pl. a hámiga) | sich ausbiegen, gerade 
werden (z. b. der kummetbogen), pa3rnőaTí>ca [jak. kön- gerade 
werden; sich gerade machen; redlich werden; vö. jak. könö 
gerade; redlich, telR. könii gerade, A;, jol der gerade weg, ó-tör., 
ujg. csagR. köni gerade, richtig, gerecht, ujgR. könit- gerade 
machen, könül- gerade werden]. 

kynDar- kiegyenesíteni, kigörbíteni | ausbiegen, gerade 
machen, pa3riiőaTL; vö. kSnDar-. 

kund könnyen hasítható | spaltbar, leicht zu spalten, «KO-
Topoe JierKO KOJiHTCfi»; pajan 9S kund pifiíd ma könnyen folyt 
a munka; vö. ZOL. kond CMHPHHH, sanft = jSvas [vö. ?? kaz. 
kün- mit etwas einverstanden sein, sich zu etwas zuneigen], 

kunDa, kunDan, 1. ku. 
kunod, Ucsebn. 52. kum§t hárshéjból készített kosár | korb 

von lindenrinde, jiyKomKO [tobR. kumta scháchtelchen, kkirg. 
oszmR. kundak wiege, kojb. lebR. komda kasten (leb.); sarg, 
grab (kojb.), altV. komda, komd§ kasten, sarg, baskK. kumta 
sarg, lánglicher kasten]. 

kuiifiía szár | schaft; aD§-kunlÉzi csizmaszár | stiefelschaft; 
iíölya-kunfiíi harisnyaszár [ strumpfschaft [kaz. kunSc]. 

kunfiza, kun fiiak = finn k a n g a s l e t t i ; = ( ? ) az előbbi. 
kunfizakla-, kunfiéala- = finn l e t i t t á á ( k a n g a s t a ) , 

t e h d á k a n g a s l e t t i . 
kyyGdra teknő, válú | trog, KOJio^a, KopbiTO (ZOL. JIOTOKT>). 
ky,Ba, Szp. id. nagy rakás, halom; szénaboglya, petrencze 

(egy kocsiba kettő elfér) [ haufen, heuhaufen; vö. GOMB. [kazR. 
küba soviel heu man auf einmal mit der heugabel aufheben 
kann, kazB. küba kleiner heuhaufen). 

kuBala- összerakni, halmozni | haufen, anháufen. 
kyBarfiza ló véknya, ágyéka | die lende des pférdes; hinter-

backe [vö. kaz. krm. oszm. csagR. kabar- sich erheben, empor-
steigen; anschwellen, dicht werden, blasen bilden, oszmZenk. 
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kabar- blase, geschwulst, oszmR. kabarok geschwollen; geschwulst, 
kabar fök geschwulst, blase, jak. %abyry adv. mit einer wölbung. 
X- ystan sich. wölben, schwellen, eine blase bekommen]. 

kuB§s, Szp. id. hegedű | geige, violine, CKpHnKa;/wí-/c. har
monika, rapMOHHKa; vö. GOMB. [kazR., kazO. kubSz, kazB. kebez]. 

ky,B§s-kalaGanni hegedűs | violinspieler, geiger. 
kuB§sta, kuB7sta, Szp. id. káposzta | kohl [or. nanycma). 

ky,B§sta-j§vi beet od. kasten mit erde, in welchen die kohl-
sprossen versetzt sind. 

kwpsa kereskedő [ kaufmann [or. Kyneipz]. 
kur-, Szp. id. látni | sehen; vö. GOMB. [kaz. kür-]. 

kúra nézve, -hoz képest, -ért, miatt j in hinsicht, gemáss, 
wegen; süps9ne k. yuBdlfiíi (közmondás) a milyen' a teknő, 
olyan (legyen) a fedele! [kaz. küra]. 

knrSndé- Ucsebn. 137. noBH^aTLca. 
kurak, Szp. id. pápista varjú | saatkráhe, rpa^b, Corvus 

frugilegus; ula k. varjú | krahe; %ura k — kurak [vö. kaz. etc. R. 
karja krahe]. 

kurak-édvar csiptető, kis fogó | kleine zange. 
kurSk, Szp. id. fű [ gras, TpaBa. 
kurSm takarmány | futter [or. nopMz]. 

ky,r§ml§x mindenféle takarmány-növény | allerlei ge-
wáchse, woraus futter wird. 

kurSs, Szp. id. (nagy) hársfa fölső (ágas) részének kérge, 
annak külső rétege (a belső rétege == murifizala) j die rinde 
von dem (ástigen) oberteil einer (altén) linde, die obere sehicht 
(nachdem die innere sehicht munfizala abgeschált worden ist), 
ZOL. 37. MOHajiHHKT> [kazR. kur§s Jindenbast. JIHKO]. 

kurlDs hosszúkás teknő j lánglicher (wasch)trog [or. nopumo]. 
kurGa, Szp. id. nyeles (merö)edény, ivóedény | (schöpf-) 

fássehen, -kellé, trinkgeschirr, KOBIIIHKT. (VÖ. ZOL. 213.); vö. 
GOMB. [csagR. kürga eine art gefáss, von dem man den wein 
nimmt, csagKún. kürkü wasserschlauch, telR. kürgü ein grosses 
birkenrindengefáss zum aufbewahren der gerste, szag. kojbR. 
kürkü die kürbisflasche, der schlauch; kazR. kerya schöpfkelle 
< csuv.]. 

kurlarjGd nussschlaube. 
kurna kohó, tűzhely (a kovácsnál) | esse, schmelzofen [or. 

sopnz]. 
kurBun púpos | buckelig [or. eopőynz). 
kuréar)G§, Szp. kurzanak bojtorján | kiette, penefiHHK'b; 

[vö. ASM. 104.]. 
kart szarvasmarhacsorda | herde hornvieh [or. eypmz]. 
kus-, Szp. id. forogni; kaczérkodni | sich drehen; koket-

tiren; uraBa kuzaí a kerék forog; v§l ar§m sinBa kuzai az az 



78 PAASONEN H. 

asszony kaczérkodik idegenekkel; vö. ZOL. kos- ŐBacaTB; [vö. ? 
kaz. kuzyal- sich regen, kuzyat- bewegen; vö. ASM. 102.]. 

kustar- görgetni | wálzen, Ka'raTL; lazctBa v. lazana k. 
sebesen hajtani | schnell fahren. 

kuzar nagy kés, melylyel szilánkokat hasítanak | ein grosses 
messer, womit man kienspáne aus holz splittert [or. Kocapt}. 

kuzar-puld őn | kühling, H3B. 
kusla kocsi v. szán bakja | kutschenbock [or. K03Jiu]. 
kus, Szp. kus szem | auge; pit-kus arcz | gesicht, antlitz; 

vö. GOMB. [kaz. küz], 
kuz§ytar- szemmel megverni, megigézni I durch einen blick 

behexen (einem eine krankheit oder ein anderes unglück zu-
ziehen), crjia3HTb. 

kus-yüri a szem külső szöglete | die áussere ecke des 
auges. 

kus-kurla-vilani szembekötősdi | blindekuh. 
kuskski, Ucsebn. 36. kus-kdski (kus-\-kdskd) tükör;spiegel 

(kaz. közgis}. 
kusl§, vö. kunan. 
kuélSy szemüveg | brille. 
kué-s§mzi a szem belső szöglete | die innere ecke des 

auges. 
kus-surri a szem fehére | das weisse im auge. 

kus-, Szp. kus- költözni, hurczolkodni | übersiedeln, um-
ziehen [kaz. küc-}. 

kuzar- áthelyezni, áttenni | anderswohin versetzen. 
kus- száradni | trocknen. 

kuZSrGa- száradni | trocknen (intrans.). 
kustar' szárítani | trocknen (trans.). 

kuzak, Szp. id. macska | katze; vö. GOMB. [VÖ. or. nouma}. 
kuzak-kaj§G9 egér | maus. 

kuzil háncstarisznya J ranzen von lindenbast [or. Kow&jvb]. 
kusma nagy nemezdarab J grosser filz [or. KOUIMO]. 
kustan nagytekintélyű, uralomvágyó paraszt, kolompos I 

ein angesehener, herrschsüchtiger bauer, der die erste rolle in 
der gemeinde spielen will, rádelsführer, schreihals, KamTaHi. 
[kazB. kostan, misBug. kustan]. 

kut alfél, segg | after, der hintere; j§vds kufih fatő | das 
wurzelende eines baumes; %uran kufih az üst feneke (kívülről) | 
der boden des kessels (die áussere seite); pus kuDönfiés a kút
nál [kaz. küt\. 

ky,D§n hátra, hátrafelé j rücklings, nach hinten zu; k. unat 
hátrafelé lép; dl k. pifiíd a dolog rosszul ment; vö. MAGN. 
1 6 0 . k0D§nl§ HKRT05KHHH. 

kiitldy lószerszám | pferdegeschirr, nuiea. 
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ky,t8§r hátulról nyitott teherkocsi j ein hinten offener 
fuhrwagen ( — aJDiir]. 

kuoa kiáltás, melylyel lovakat és szarvasmarhát kerget
nek | ausruf, womit man pferde und hornvieh treibt. 

ky,Dan : kusldGiwan (bot.) «5Ka6epB» (a gabona között terem; 
sok kék virágja van; szára üres). 

kuDana végbél | mastdarm; vö. kut [kazE. kütán unterleib, 
dickdarm]. 

kuD§n makacs, konok, önfejű | eigensinnig, hartnáckig, wider-
spenstig, ynpflMHH; vö. MA ÖN. 262. [vö. ? kyt, kuüSn}. 

kuD§nlan- nyakaskodni, makacskodni kezdeni! eigensinnig, 
widerspenstig werden. 

kuínik az ajtó mellett levő lócza a kályhával szemben levő 
falnál | die (wandfeste) bank an der türseite derjenigen wand, die 
dem ofen gegenüber steht Tor. nymuimz}. 

knfiían káposztatorzsa j der strunk im kohlkopfe [or. 
Konawó; vö. kazR. kocán, misBug. ku^an}. 

kut'Uenes útról hozott ajándékok, vásárfia | die gaben bei 
dfr ankunft [or. eocmuneipö]. 

küGen (lijopHOBHUKi.') nevű cserjének ehető gyümölcse | die 
essbare frucht eines strauches namens «,a;opHOBHHKrí>». [? oszm-
Zenk. kökén erdbeerstaude]. 

kÜGsn-jSvSééi (bot.) «,H,0pH0BHIlKT>». 
kÜGdrt, kdGdrt; Szp., Ucsebn. 97. küGdrt kén ! schwefel [kaz. 

kükdrt, misBug. kügdrt]. 
kid-, Szp. id. befogni (lovat) j an-, vorspannen [szag. kojbB. 

köl-. jak. kóíüi- (vö. GOMB. NyK. XXXV, 259.)]. 
kühnjóhk pocséta, pocsolya | pfütze, lache, jiya;a; [vö. ? 

küh, kül}. 
küh, Szp. kül tó | der see ; vö. GOMB. [kaz. kül]. 
kühm : iryi k. a napkelte és a dél között középen lévő 

idő | die zeit in der mitte zwischen dem sonnenaufgang und 
dem mittag; kasyi-k. a délután közepe | die zeit in der mitte 
zwischen dem mittag und dem sonnenuntergang; vö. ASM. 197. 
kas kühm Be^epoMB. 

küme, Szp. id. boríték, ernyő (kocsin v. szánon) j dach am ver-
deckten wagen od. schlitten [kaz. köjma, misBug. küma KHŐHTKa]. 

kün- feldőlni, felborulni (pl. szán, csónak) | umfallen, um-
werfen (z. b. ein schlitten, ein kahn), CBajiHTLCH. 

kiiriDer- feldönteni | umstossen, umwerfen. 
küBdn- földagadni (az ember v. az állat) | anschwellen (ein 

mensch od. ein tier); küpnd földagadt [kazB. kübdn-'\. 
kiipssk duzzadt, gömbölyded (pl. jól táplált kis gyermek) | 

aufgedunsen, (rund und) voll [kazR. küpsdk weich, welk, mürbe, 
locker (von der erde); vö. küp- anschwellen]. 
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küptdrme palacsinta-féle | art pfannkuchen, JienemKa; [misN. 
küptdrma .neiiennta; vö. oszmE. küptürmá convex, erhaben, BH-
nyKüHÖ; vö. kaz. küp- anschwellen]. 

küpfée-, Szp. id. meg-, földagadni (nedvességtől) | auf-, an
schwellen (durch feuchtigkeit), pa3ŐyxHyTi>; p§rta küpfserd a 
borsó megdagadt (a vizben) [vö. kazE. küp- anschwellen]. 

küp(ts9k nachgeburt [kazO. küpcdk MajieHBKaa no^ymica (kis 
párna | kleiner kissen); vö. mordM. id'dú-todu ,nachgeburt', tulaj
donképpen ,der kissen des kindes')]. 

kür-, Szp. id. hozni | bringen, npHHOCHTB, npHB03HTB; túrra 
parne k. istennek áldozni | einem gotte opfern; vö. GOMB. [tar. 
ujgE. kigür- hineinbringen, hineingehen lassen, csagKún. kivür-
hineinführen, einlassen, oszmE. givir- eintreten lassen, hinein-
führen, hineintreten]. 

kürt- bevezetni, beereszteni j hinein- od. hereinführen, 
hereinlassen; tdne k. keresztelni | taufen; vö. GOMB. 

kürsn- megátkozni (?) | verfluchen (?) «= il/an»; édr sins 
PH'IdBa an sap, édr sana kürend ne verd ostorral a földet, a föld 
megátkoz téged! 

kürsnDer- sérteni, keseríteni | beleidigen, erbittern, OŐH-
acaTB, ocfeopŐHTB; az§na annene an küreiwer ne sértsd, ne 
keserítsd a szüléidet! éinna an kürenmr Mark. X, 19. ne OŐH-
acafi; vö. Eazsk. I, 42. 

kürnekh deli, deli termetű} stattlich, von stattlichem wuchse 
od. aussehen, wohlgestaltet [vö. ? kaz. kür- sehen, kürdn- sich 
zeigen]. 

kürmksdr igénytelen alakú v. külsejű | von anspruchs-
losem aussehen. 

küríd, Szp. id. szomszéd j nachbar [kaz. kürs», kürdh id., 
alt. tel. lebE. körűé ein mensch, mit dem man sich oft sieht, 
bekannter, freund; — kaz. kür-, alt. kör- sehen]. 

küzek Ucsebn. 92. pBFiarL (emelőrúd | hebebaum) [kazE. 
kásák stock, prügel, stange]. 

I 

laj§/ jó | gut; vö. GOMB. [oszm., krm. kazE. lajSk passend, 
angemessen < ar. laik würdig, geeignet, tauglich Zenk. 790.]. 

la%an mosóhordó | waschkübel, waschbecken [or. JioxaHB, 
;iaxaHB; vÖ. kazE. la%ari\. 

lttG§, 1. 1§G9. 
laGdm1, Szp. id. kis hordó | kleines fass, zuber [or. .iiaryHB; 

vö. kaz. layun id.]. 
laGdyn^ gödröcske, mélyedés (utón) | ausgefahrenes locb, 

grube, vertiefung (auf einem wege), yxaÖB. 
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laygaska == laGdm% yxaői>. 
lap-lap helyenként | stellenweise, hie und da; ku édzs lap

lap ty,D§yn§ ezen kés helyenként megrosdásodott. 
lap, Szp. id. sík, sík hely, róna | ebene, flache stelle;7crp-

édr id.; lap-lap-y,ra lúd-talp | plattfuss [vö. baskK. lapak, HH3KÍM]. 
loptak lapos, tertyedt; lapos fele, lapja vminek | platt, 

flach; die flacbe seite (z. b. eines sábels); Ucsebn. 97. /. üsnl, 
IDraTHHKT). 

lapjsdn-, Szp. id. lapulni | platt od. flach werden. 
laptts§t- lapítani | plattén, abplátten. 

laBatka fenődeszka, köröskörül kátrányozott nyeles deszka
darabka, melyen kaszát fennek; mosósulyok ) wetzbrett, ein rings-
herum mit teer bestrichenes, mit griff versehenes brettchen, an 
dem man die sense wetzt, cMOJiHHKa; waschblauel [or. jionamna}. 

laB§rkka sár, piszok; semmirekellő | schmutz (auf den 
wegen), kot, schlamm; taugenichts [vö. kazB. labSra unsauber 
in der kleidung, lab§rak id., labSrda- im wasser platschern]. 

loBdrkkalan- bepiszkolódni, besározódni | schmutzig, kotig 
werden. 

laB§rkkalandar- besározni | kotig machen, besudeln. 
labdrDat- pocskolni, pocskolódni, lubiczkolni; csacsogni, 

fecsegni | platschern, öyjiTbixaTbCH; schwatzen, klatschen [kazB. 
labSrda- platschern, misBug. labSrda- platschern; schwatzen]. 

laBdstat- csattanni, koppanni j mit geráusch zuschlagen, 
klappen, klatschen; yy,r é^nati%Be laBSstaDat' a lúd szárnyaival 
csapkod [vö. kazB. lap: l. itmak klappen, lapSlda- id.]. 

lapka: l.-jur havas eső [ schneeregen; l.-j. éSvaí havas 
eső esik. 

lapka izzasztópad a fürdőházban | schwitzbank im bade-
haus [or. jiaena; vö. kazO., kazE. laüká nojioKT> (BT> öairfc)]. 

lapra: l.-pitfizSk sár, csaták j schmutz, schlamm; Ucsebn. 
94. lapra id. (rpa3L). 

lapraGa = lapra(-pjXióz§k). 
lapsSr, 1. l§ps§r lapsSr. 
lar-, Szp. id. ülni (vhol, vhová) | sitzen, sich setzen; vö. 

GOMB. [szőj. ujgE. olur-, jak. olor- sitzen, sich setzen, kom. krm. 
kumd. ujgE. oltur- sitzen, sich setzen, kaz. ut§r- id.]. 

larkSs, larfiídk Ucsebn. 44. KOSJIH (hintó, szán v. kocsi 
bakja | kutschbock). 

lart- (le)ültetni | setzen, niedersitzen lassen. 
lartlat- (ónomat.) gágogni (récze) | schnattern (ente). 
las, Szp. id. az udvar közepén levő épület, a hol sört főz

nek, nyáron ételt készítenek és alusznak is | ein gebáude in-
mitten des hofes, in welchem man bier braut und welches im 
sommer auch als küche und schlafzimmer gebraucht wird; űtwsr-

Paasonen H. Csuvas szójegyzék. (NyK. XXXVII— XXXVIII. Mell) 
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lassi, Ucsebn. 101. tinidrzd lassi, kovácsműhely j schmiede [vo. 
or. jiaiyra]. 

las: l. sur- egy ütéssel v. csapással kettéhasítani j mit einem 
hieb entzweispalten. 

laza, Szp. id. ló | pferd; kastarn§ l. herélt ló | wallach; 
Ucsebn. 45. %uza% ^ *^.; v 0- GOMB. [kaz. alasa}. 

laza-kurdGd lóhere | klee. 
lafiéaGa láp, ingovány, posvány | schlamm. moor, THHa 

[ónomat, vö. kazR. lack§lda- schlampern (im schmutze)]. 
lafiidrkka = lapraGa; vö. az előbbit. 
hív Szp. 1. §lav. 

lavSÉe, 1. Slavid. 
lavkka bolt | kaufladen, bude [or. jiaena; vö. kazR. lapka'. 
lek- beleakadni | stecken od. hangén bleiben, in etwas ge-

raten [kaz. diák-, lak-]. 
hkter- találni | treffen; lekterDdin kamana czélba találtam 

ich traf das ziel. 
lentte szalag | bánd [or. jiewma]. 
leyGes kis veder | eimerchen. Be,n;epK0 [kazO., kazV. láy-

y§z, kazSzp. láygáé id. (Be^epKo), kazR. láncpz, misBug. dláy-
gac id.]. 

lére, Szp. id. ott | dórt (vö. lezd). 
leren, Szp. id. onnan | von dórt (vö. leid). 
les-, Szp. id. (el)vinni; elkísérni | wegführen, fortbringen; 

begleiten [vö. kazB. üt-, it- tragen, wohin bringen, kaz. tob. 
barR. üt- fortbringen, kom. ujgR. ált- id., jak. üt- führen, tra
gen; vö. GRÖNB. 89.]. 

lester- caus.; vö. Razsk. I, 26. 
Isis, Szp. les (plur. lessem) azon, az; más | jener; ander; 

TOTT), ^pyrofi; Zss tdnfiie másvilág, túlvilág | dasjenseits; asan§n 
tyBdéku pyrnaDih) aman§n uB§ska les tdnfiíene kardi> «férjed él-e?» 
«férjem (már) a másvilágra ment» ; vö. lére, leren. 

hGTt, Szp. id. korpa (fejen); alja, seprő, üledék | die feinen 
schuppen an der kopfhaut; bodensatz. 

hp langyos | lau, lauwarm. 
hplen- langyosodni | lau werden. 

IdBds, Szp. id., Ucsebn. 88. IdBds, IdBd lepke, pillangó 
schmetterling. 

hpke. Szp. id. fejtető | scheitel [ = kazR. liipka id.]. 
Idrdldet- nyöszörögni | wimmern, winseln. 
IdjmaGa nyálka, nyák | schleim; vö. ASM. 86. lujlaGa id. 

CJIH3I. (vö. kaz. lajla id.) [vö. ? kel.-tör. laj schmutz, Zenk. 790.]. 
IdjmaGalan- nyálkásodni | schleimig werden. 
WjmaGold nyálkás | schleimig. 

IdGa- rázni; keverni (tésztát, kását a fazékban) | schüt-
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teln, rütteln; umrühren (den teig, die grütze wáhrend des 
kochens). 

IdGa- vaczogtatni j schlackern, klappern machen; == az előbbi. 
IdGan- == IdGd-ldGV tu-; 1. 1§G§. 

1§G§: L-laG§ tu- vaczogni, csörömpölni, kelepelnijschlackern, 
klappern. 

l§Bay: éanDaldk l. Uardnfífo teljes szélcsend lett ) das wetter 
wurde ganz still; sil isar§7in§Da, sarwaWk l. pulnd Mark. IV, 39. 
BljTepí. yTHXi. H cn^jiajiacB Be-OKaa TiraiHHa; vö. UpkS. 

IdBam lapály, mélység, mélyedés | niederung. 
1§B§ gúzsból vagy bársfakéregből fonott ritka kosárféle, 

melyből a bárányok szénát esznek (kötelén függ, a bárá
nyok a szénát a nyilasain át húzzák ki) | von reis oder linden-
rinde geflochtener, undichter korb, der mit heu gefüllt wird 
zum füttern der lámmer [kazO. l§b§ KomejiB cnaeTeHHHH H3B 
jmKa (korb aus lindenbast), kazV. olobe, BaxupB (KomejiL ,a;jia 
ciiHa)]. 

l§pk§ csendes; szelid [ still, ruhig; sanftmütig; pajan l. kyn 
ma van csendes nap; l. sin szelid ember, vö. Máté XI, 29. KpoTKÍÉ; 
vö. IdBay. 

Uplan- lecsendesedni, lecsillapodni | sich legén (vom winde), 
sich beruhigen, sich beschwichtigen; vö. l§pk§. 

UplanDdr- lecsendesíteni, lecsillapítani | stillen, beruhigen, 
beschwichtigen. 

l§ps§r-laps§r bozontos; rongyos | struppig; zerlumpt: k§-
maG(a) iimdnfiée 1.-1. UBO, taslat. — mdlGe (tal. mese) a kályha 
előtt bozontos medve tánczol. — a kályhasöprű. 

Wpfédn- leguggolni j niederhocken, niederkauern, upnct^aTB. 
Uraa: l.-sin zsörtölődő ember | brummbár, BopiyHt. 
IdrGa-, 8zp. id. morogni | murren. 

iSraamdé = IdfGa-sin. 
Urlat- (ónomat.) kuruttyolni (béka) | quaken (der frosch). 
Us bojtos, sűrű, dúslombn | buschig, dicht. dicht belaubt. 
Idstdrvat- rezegni, reszketni | zittern, sich schütteln; jSvSé-

sul'zizem IdsWrDatsa t§rass9 a fának levelei rezegnek (a széltől); 
laía iSstdruatsa sillenfih a ló megrázkódott. 

Ufiíd: l. yup- hunyorítani | blinzeln. 
lum feszítövas | brechstange [or. JIOMZ]. 
IUBÜS félszer [ schoppen, capait ( = or. jiaöa3z; kazR. lapas]. 
hiBaska, Szp. id. hasadék, völgyecske; pocsolya, kátyú ! 

kluft, schlucht; pfütze, lache; OBpart; jiyata. 
lutra alacsony | niedrig. 
luDdrGa- összenyomni, -gyűrni, -zúzni | zerdrücken, zusam-

mendrücken, knittern, knüllen, quetschen (vö. ZOL. loD§rGa-
Óe3lI0K0HTB, pa33opflTí-). 
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lüpper, Ucsebn. 120. IÜBSV esetlen, ügyetlen | schwerfállig, 
ungelenk, Ucsebn. BffJiHfi. 

lüfiídrGe- (össze)gyűrni j (zer)knittern, (zer)knüllen, MÍITB. 
lüfiídrGzn- (össze)gyűrődni | (zer)knittert werden. 

maj irány | richtung, (Ucsebn. 107.) HanpaBJieHie; vö. Máté 
XXVII, 24.; yjvels maj a nap irányában | von osten nach westen; 
siva maj vízmentében, lefelé | stromab, stromabwárts [kazE. 
§nyai id.]. 

maJB§ -nemű, -féle ) -artig; sav§n m. olyanféle j derartig. 
maják, Szp. id. útmutató (fa) | wegzeichen, BBxa [kaz. maják], 
májra, Szp. id. orosz nő | russin; m§ks§-majri mordvin nő [ 

mordwiniscbe frau; ty,Dar-majri tatár nő j tatarische frau; vö. 
GOMB. [kazO. mar%a, baskK. marja russin < or. Mapin], 

majra-kdpsi (bot.) CBepŐHry3rb (vö. Ucsebn. 29.). 
maG§r, 1. ktiG§r-maG§r. 
maG§r-, maGSra-, makra-, Szp. maG§r- sírni; mekegni, bé

getni (birka) | weinen; blöken [ónomat, vö. kazB., kazO. makdlda-
mekegni, kazV. mzkdrda- id. (ŐJieaTh), altV. maara- id.J. 

maGSs, 1. aG§s-maG§s. 
mai, Szp. id. elő, előrész | das vordere, vorderteil. 

malas a jövő | zukunft. 
malnan előbb | vorher, npeac^e. 

mala^aj csücskékkel ellátott téli sapka | wintermütze mit 
zipfeln od. -deckeln [kazB., kazO. malayaj id.; or. Masiaxaű id.]. 

Mahm-yuza az összes szentek főnöke a paradicsomban | 
das oberhaupt aller heiligen im paradies («svetoja tuyn§ sinzens 
pdyaGan %uzai>); vö. MAGN. 68., ASM. BCs. 20., 21. 

mamdk, Szp. id. pehely, pihe; finom szőr; pamut, gyapot | 
flaum; feines haar, flaumhaar; baumwolle [kaz. mamdk}. 

man, 1. sBd. 
man-, Szp. id. elfelejteni | vergessen; vö. GOMB. 

manaGan feledékeny | vergesslich. 
manay barát, szerzetes; apácza I mönch; nonne [or. Mouaxz]. 
mayGa, Szp. id. takony | rotz [kaz. mayka.~\. 

mayGald taknyos | rotzig. 
man§ Ucsebn. 88. ^oac^eBOíí qepBHKt (földi giliszta | regen-

wurm). 
mar, Szp. id. nem | nicht ( = kaz. tegisl); vö. ASM. 238. 

[tel. alt. tar. küár. csagE. ámas partic. fut. negat. des verbi 
defect. a-; alsó eigentlich nicht seiend (= er ist nicht)]. 

maraDa varsa | kleine fischreuse [or. Mepeda etc.l. 
marG§m§s Ucsebn. 87., 1. narGdmss. 
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mazar, Szp. id. temető j friedhof, gottesacker [kirgK. mazar 
id. < ar. mezar (ort, den andáchtige besuchen;) grab, grabmal, 
Zenk. 839.]. 

mazar-puzd temetőnek a főnöke (a legelső ott eltemetett 
halott) | das oberhaupt des friedhofes (derjenige tote, der dórt 
zuerst begraben wurde). 

mazar-s§D§G9 sír j grab. 
maDyr, (folkl.) mattur szép j schön; vö. GOMB. [kazB. matur, 

mat§r\. 
mat'ruske : m.-kurSG? bot. .nymiiua [or.; vö. or. Mamepuuna 

.nynrana, Origanum vulgare (DAL)]. 
mattik' kapa | hacke [or. MOMUKO]. 
maíísa (gyermekszó [ kinderwort) tojás | ei. 
maüéa, Szp, id. felső padolat (mely a szobát a házhójtól 

elválasztja) | das innere dach, die decke eines zimmers, noTO-
JIOKT> [or. Mamui^a grosser balken im dache; vö. kazO., kazV. 
matca MaTHU,a, nepeKjra^HHaj. 

matísa-kasti azon gerincz (egy v. kettő), melyen a felső 
padolat fekszik, mestergerenda | der balken (ein od. zwei), auf 
dem das innere dach ruht, MaTima. 

mavSklat- nyávogni, nyivákolni | miauén [ónomat, vö. baskK. 
maula- id. (MaynaTb), oszm. mawla- id., Zenk. 803.; kazO. m§-
jaula- id.]. 

W£, Szp. id. nesze! | da hast du! da, nimm es! hier, nimm! 
Ha, B03BMM! we Hl id. [kirg. ma, altV. ma}. 

msyel: tij,rr§n meyeh éitsessdn yjiey é§m§rne pardya [ar. 
mahall ort, stelle, der (einer sache od. person) zukommende 
platz, rechte stelle; rechte zeit, Zenk. 825.]. 

msl ügyesség | gewandtheit, geschicklichkeit, «Ji0BK0CTb»; 
msfo puma v§j§ sayal; sam^rdGan pustarn§ §s sitmszsn sar§ su 
pek irdlme m. kirh; vö. emel [kaz. barE. amal list, schlauheit, 
verstand, sinnesart (kaz.); geschicklichkeit (bar.)<car.]. 

melzdr illetlenül, helytelenül, ügyetlenül | unpassend. un-
geschickt (adv.), «Hejia1nH0». 

melGs kemenczeseprű | ofenquast, ofenwisch, noMejio. 
msmme (gyermekszó ) kinderwort) enni, étel j essen, das 

essen; m. iJDai kér enni; m. par adjál enni! 
mertéén, Szp. id. nagy, gömbölyű, piros korál, puha mint 

a gummi | eine grosse, rundé, rote koralle, weich wie gummi; 
kdrkka-m. álltaréj pulykánál | bartlappen bei dem truthahn [kaz. 
misBug, márgán perle < ar.-per. mergan kleine perle; koralle, 
Zenk. 835.]. 

mszerls háton, hátra | auf dem rücken, auf den rücken, 
rücklings, HaB3HHin>; vö. ASM. 237. 

meslst: v§l ySjsy kiteya y§j msslefiidBs ő majd magától 
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jön a maga idejében (mikor jónak látja) | er wird schon von 
sich selbst kommen, aus eigenem antrieb (wenn er es für gut 
findet); túrd %§je% édm§r yaroya msslsfízd sitsessdn isten magától 
ad esőt saját akarata szerint | gott wird selbst regen gebén naeh 
seinem eigenen gutbefinden; MAGN. 262. BJiacTL, BOJIA, VÖ. MAGN. 
28., 107. [ar. müsellat der, dem die macht gégében ist, macht-
haber; herr, vorgesetzter; oszm. m. kylmak einem die macht ver-
leihen, m. olmak die macht habén, Zenk. 847.]. 

mdGdr-, Szp. mÖG&r- bőgni (szarvasmarha) [ brüllen (rind-
vieh); vö. GOMB. [kaz. megér-]. 

mdlGe, 1. miloe. 
itidlGd, Szp. melGé, Mark. VI, 49. mdlGe árnyék; kisértet 

schatten; schattenbild, gespenst; vö. GOMB. 
man1, Szp. id. mi? | was? vö. GOMB; ep yam laÉana süni-

mdndBey sutrSm én lovamat szánostul mindenestül eladtam; vö. 
ASM. 204. 

mdnls. milyen, minő j was für ein; kirsk m. minden j 
jeder, Máté XII, 25. BCHKÍÍÍ. 

nidn-pur mindössze j insgesammt; nidn-pur %al§XPa a z 

egész néppel (együtt) J mit dem gesammten volk. 
mdn-Uuyh mennyi | wieviel. 

W9w2 fogva; -ig | von — an, von — her; bis, bis zu, bis 
an ; v§l m. pdfihkrsn t'sirh ő kis korától fogva beteg; rridn 
afiíaranBcíy gyermekkortól fogva (Mark. IX, 21.); m. ty,BÍttseney 
addig, míg meg nem talál; vö. ASM. 162. 

mdsksr micsoda? | was? ITO Tanoe? vö. tmn\ 
mdídn miért? | warum ? vö. raw1 [-fon = kaz. ecén wegenj. 
mdskdn, Szp. id. szegény(ke), nyomorult (szánakozólag) | 

der, die arme (bedauernd) [kaz. mdskdn < ar. miskin, meskín arm, 
niedrig, elend, Zenk. 847.]. 

mdldlkke, mdídloi lassú, rest j saumselig, tráge, MÉmKaTHHH. 
m§j, Szp. id. nyak | hals; vö. GOMB. [jak. moi; vö. jak. 

mojun, kaz. mujSn]. 
mdJGdfiid lószőrből készített hurok, melylyel madarakat 

és peléket (cycjiHKi.) fogdosnak | scblinge aus pferdehaar zum 
fangen von vögeln und zieseln. 

m§jl§: m. t'sülmsk köcsög-féle edény | art kruke, KyBiiiHHi.. 
mdjan laboda, burján, libatopp | gánsefuss, melde, Jieöe^a. 
mSj§y bajusz | schnurrbart [kaz. m§j§k], 
m§j3y, Szp. mirs, Ucsebn. 52. miyd zsák j sack [or. jrnzxz1,. 
m§j§r, Szp. id. mogyoró j haselnuss; vö. GOMB. 
mSjraGa, Szp. mijrciGa szarv | horn [vö. kaz. megez, jak. 

muos]. 
mdjraGald szarvakkal bíró j gehörnt. 

m§k, Szp. mek moh | moos [or. MOXZ ; vö. kaz. inuk]. 
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m§kla- mohával bedugdosni j mit moos ausfüllen,zustopfen. 
mSklan- (be)mohosodni | sich bemoosen. 

m§Ga, Szp. muGCb, Ucsebn. 116. muGa tompa | stumpf; vö. 
GOMB. muGa [tobBud. mug stumpf; vö. altV. moko- npHTynHTLCH 
(stumpf werden), kirgK. móka- id., mokaljan Tynofi (stumpf), 
moku stumpfes beil, messer]. 

m§Gan- tompulni | stumpf werden. 
m§Gat- tompítani | stumpf machen. 

m§G§l gumó, dudorodás, kinövés, bütyök (pl. ujjon, fában) | 
beuie, auswuchs; knöchel (z. b. an den fingern); knorren (am 
baume); Udrauési mSkli térdkalács 1 kniescheibe; karlayGd m§kli, 
pir mSkli ádám-csutka | adams-apfel. 

m§Gí>n mák | mohn; vö. GOMB. 
mdGdrDat- morogni j brummen, (Ucsebn. 138.) Bop'iaTb, Őop-

MOTaTL [ónomat, vö. kazB. megér- brummen (rindvieh)]. 
mSkla szarvatlan | ungehörnt, hornlos [vö. kirgK. mokul id. 

(6e3poriii, KOMOJIHÖ); vö. csuv. m§Ga]. 
m§kéd, Szp. meks§ mordvin | ein mordwine [ = kaz. mukéS). 
mSli-mdU: un§n ÍUDÍ m.-m. siűst ajka rángatódzik | es zuckt 

um seine lippen. 
m§n, 1. mun. 
mdiwdr erős, testes, vastag, kövér | feist, fett, beleibt; 

TyqHHfi, JKHpHMfi; vö. GOMB. 
mdnDdr-k§mBa MacjraHHKT> (valamely gomba | eine art pilz). 
m§nD§rlan- hízni | fett, dick werden. 

m-SrSlDat-, Szp. id. mormolni, mormogni; dorombolni 
(macska) | murmeln; schnurren (von der katze); óopMOTaTb; 
MypjibiKaTL [ónomat, vö. kazO. m§r§lda- MypjibiKaTb (o KoniKt), 
m§rk§lda- ÓopMOTaTb]. 

marje Ucsebn. 33. Tpyöa (kémény, cső | rauchfang); vö. 
GOMB. [kazB. merga, baskK. marja]. 

rnSskal 3OJIOTHHKT) (V»« orosz font (a>yHTi)) j der 96. teil des 
russ. pfundes) [kaz. m§skal<a,r. miskai Zenk. 817.]. 

m§z§r, Szp. mezSr pár | paar. 
m§skdl, Szp. id. gúny, nevetség | spott, HacMÉniKa [kaz. 

m§sk§l < a r . ] . 
m§sk§lla- gúnyolni | spotten, verspotten. 

m§sk§lD§k: m.-siü moslék | spülicht. 
mSfih: m. yup- hunyorítani | blinzeln. 
miÍGd, m-dlGe, Ucsebn. mihk fürdősöprű (egy csomó gally, 

melylyel a gőzfürdőben testüket veregetik); kályhasöprű | bade-
quast, badebesen, BÉHMKT.; ofenquast, noMejio [vö. misBug. min-
ndk id.J. 

miÍGdhi söprűnek való vesszők | besenreis, besenruten, 
stoff zu besen oder badequasten. 
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milluj kedves | lieber, liebe [or. MHJIHMJ. 
mimé, Szp. mimmé kaláka (= a szomszédok, ismerősek 

aratási munka idején kisegítik a gazdát, a ki azután jutalmul 
megvendégeli őket) I eine hilfsarbeit zu der erntezeit, zu welcher 
die nachbaren und bekannten sich versammeln und welcher 
dann ein von dem hauswirt gegebenes gastmahl folgt, noMoib; 
vö. GOMB. [kazE. 6má0}. 

mimd, Szp. id., Ucsebn. 6. mimé velő; agyvelő | mark; ge-
hirn; pus-mimmi agyvelő | gehirn; édr mimdne kajaséd! (átok j 
verwünschung) nyeljen el a föld! HTOŐI. TeŐB npoBajiHTBca 
CKB03B 3eMJiio! vö. ASM. 313. 

mimdr lisztből és vajból készített kása [ von mehl und 
butter bereitete grütze. 

mimmim (ónomat.) nádsíp | rohrpfeife. 
minner, Szp. id. párna | kopfkissen [kazB., kazO. mindar, 

kazV. mdiidar id. (no^yiiiKa)]. 
minDer-pipid vánkos-cziha | kissenüberzug. 

mite mennyi, hány | wieviel; vö. mdn. 
miziyi (m§j-\-éiy§) üveggyöngyből és ezüstpénzből álló női 

nyakláncz j ein von glasperlen und silbermünzen bestehendes 
halsband = kazO. mungaka<zmuj§aJrgaka. 

miziyi-yural'zi a miziyi nevű nyakéknek hátulsó, a há
ton függő része | der hintere teil des miziyi genannten hals-
schmuckes. 

miskara bolondság, bolondozás, tréfa, furcsaság | spass, 
possen, drolligkeit; m. kurnSm valami furcsát láttam; süt-miskara 
tu- bolondozni [kazB., kazO. maskard beschimpft, m. itmák be-
schimpfen, misBug. más/ar id. < ar. mashara kurzweil, gespött, 
geláchter, Zenk. 846.]. 

my,ym§r, Szp. id. tegnapi mámor, rosszullét részegség után; 
rosszullét túlságos evés után | katzenjammer; unwohlsein nach 
vielem essen; vö. GOMB. [misBug. maymSr id., kazV. makmSr, 
noxMiiJiLe < ar. mahmür berauscht, Zenk. 829.]. 

muyta-, Szp. id. dicsérni, magasztalni j lobén, rühmen, preisen; 
vö. GOMB. [kaz. makta-]. 

muytanpidk dicsekvő j prahler. 
myytav híresség, dicsőség | ruf, ruhm. 

miiGa Szp., 1. m§Ga. 
muklaska fa-golyó, -labda | holz-kugel, -ball; tdBafizd-miik-

laski cséphadarónak előrésze | der vorderteil des dreschflegels ; 
vö. ? m§G§l'; vö. ASM. 112. 

myX, Szp. id. vagyon, jószág | vermögen, eigentum, hab und 
gut [kaz. mai<ar. mai id., Zenk. 801.]. 

my,ll§ vagyonos | begütert, vermögend. 
mylaDyk kalapács j hammer (or. MOjiomoKZ). 
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mulGaíúz§ Ucsebn. 59. 3aairB (nyúl | hasé) ; vö. GOMB. 
mulla mollah, ta tá r (mohammedán) pap j ta tar ischer (mu-

hamrnedanischer) priesttír [kaz. mulla..< ah] . 
mun, m§n; vö. GOMB. mun [? jak. maya gross, ausgedehntf. 

mSn-akka néni, atyám vagy anyám nénje | tante, die 
áltere schwester meines vaters oder meiner mutter. 

mdn-azatts dédapa | urgrossvater. 
m§n-kdrü, Szp. id. egy vőfély j einer von den brautführern. 
m§n-k§m§ll§ büszke ; stolz. 
m§n-k8m§ll§% Ucsebn. 113. acecroKOCTB, ropAOCTB (szigor, 

büszkeség | hárte, stolz). 
mun-kun, Szp. id., m§n-kum húsvéttáji ünnep (mely Novoje 

Jakuskino faluban a pogány csuvasoknál a húsvét előtti szerdán 
kezdődik és egy hétig tart); húsvét | ein fest um die osternzeit 
(die bei den heidnischen tschuwaschen in Novoje Jakuskino am • 
mittwoch vor ostern beginnt und eine ganze woche gefeiert wird); 
ostern. 

munpza, Szp. id. fürdőszoba, gőzfürdő | badestube, dampf-
bad; vö. GOMB. [kazB. munéa, kazSzp. murisa, misBug. munca], 

munfiza-Uidd a fürdőház kőkemenczéje j der steinerne 
feuerherd in der badestube. 

munfizala megáztatott háncs | erweichter lindenbast [or. 
Monajio}. 

mur: dne-murd marhavész | viehseuche, uyMa, MOpB; mur 
p9D9rze kajassd! (átok j verwünschung) [or. juopz; vö. kazO. mur]. 

miirDak, Szp. id. törékeny, porhanyó (pl. fa, czérna, szíj) j 
zerbrechlich, brüchig, spröde, xpynmíi (vö. ZOL. 44. morüSk 
^paőJiHH [elhervadt | verwelkt, vertrocknet]) [vö. kazO., misBug. 
murtaj- O^PHŐJTBTL, noBaHyTb (elhervadni | verwelken), baskK. 
murtaj- id., murt .npaÓJibiH, xpynKiíi]. 

muDalan-, muDalas- forgolódni, sürgölődni | um etwas od. 
um jmdn gescháftig sein od. tun, BO3HTBCS [kazB., kazO. má-
tálán-, misBug. matalan- um etwas bescháftigt sein, 6HTB 3a-
HaTHMB]. 

muüavkka kis rosszul őrlő vízmalom | kleine schlecht mah-
lende wassermühle. 

mufizsj, muit'su v. mufiiejü, midisdzd nagybátyám, nagy
bátyád, nagybátyja | der áltere brúder meines, deines, seines 
vaters, cTapmiö jui^a no OTíjy; vö. GOMB. ímun-\- f •pitíss; vö. 
ASM. 138., ZOL. 135.]. 
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n 
najan lusta, rest | fául [kazE. najan sich verstellend, schlau, 

frech, faulpelz]. 
naoas (szidószó | scheltwort) lusta, lusta ember [ fául, faul

pelz [kazE. nakás unbehülflich1. 
nam§s, Szp. id. szégyen | schande [kaz. kirg. barE. nam§s 

id. <per . ] . 
namdslan- megszégyenülni j zu schanden werden, beschámt 

werden. 
nam§slanD§r- megszégyeníteni | beschámen. 
nam§sl§ szemérmes | schambaft. 
namdslSy szeméremtest | scham, schamgegend. 
nam§ss§r szemérmetlen | schamlos, frech. 

nar: nar psk ydrld ifarste nagyon pirospozsgás emberről 
mondják | wird von einem sehr rotwangigen menschen gesagt. 

narat (csak találós mesében) Pinus sylvestris, cocHa [kazE. 
narat]. 

narG§m§s arzenikum | arsenik; vö. Ucsebn. 87. marüSmSs 
psk HflOBHTbiH (mérges | giftíg); vö. GOMB. marG§m§s [kazE. nar 
kümüs sublimat]. 

nazilkks tragacs, hordágy j tragbahre [or. HOCUJVKU]. 
nastruk gyalu | hobel [or. uacmpyaz]. 
nafiiar, Szp. id. rossz, hitvány, gyenge | schlecht, schwách-

lich [kazE. nacar<per.]. 
nafiiarlan- gyengülni, soványodni | schwach, mager werden, 

abmagern (intr.). 
nafiíarlat- gyengíteni, soványítani | abmagern (tr.). 

nsnns (gyermekszó [ kinderwort): n. tu- aludni | schlafen 
[vö. oszm. nini wiegenlied, einlullen der kinder, n. col- in den 
schlaf lullenj. 

nezdp: n. kus mohó, sóvár szem, olyan szem, mely minden 
után vágyódik j begieriges auge [? kazB. nápas bőse be'gierde, 
leidenschaft < ar. nefs seele; die inneren leidenschaften und be-
gierden, das fleisch (im biblischen sinne); laster]. 

nevdt gyalom, nagy húzóháló | grosses zugnetz [or. ueeodz]. 
ndGdt: y/nSn s§la ndGdt éind mondják, ha valakinek fogai 

megsárgultak | wird gesagt, wenn jemands záhne gelb ge-
worden sind. 

n§JGa- zümmögni, dongani | summen, atyatJKaTb. 
n§G§: n. tdrat szilárdan, rendületlenül áll | steht fest, un-

erschütterlich [kazE. n§k hart, fest]. 
nSyta, Szp. n&^ta zabola (kötélből készített) | zaum (von 

strick) [kaz. nukia halfter]. 
n§rd, Szp. nor& ganajtúró, trágyabogár | mistkáfer, acyKt; 

í 
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piz§k n§r§ valamely nagy sárga, trágyában élő bogár; siv-n§rri 
fekete vízibogár, Ucsebn. 88. BO,a;aHOH JKyKB [== baskK. no?- qepBH 
y mea*}, 

niGds, Szp. id. alap | grundlage, fundament [kaz. nigdz]. 
nis «co6aiitfl CTapocTB», valamely gyermekbetegség, (?) gör-

vély, skrofula | eine kinderkrankheit, (?) skrofeln; vö. MAGN. 262. 
nis yjKajieme, ya3BJieHÍe, jKa.no ; ^BTCKaa XHJIOCTL (6ojiB3Hb) = 
szúrás, fulánk; gyöngeség, nyápiczság a gyermekben | das stechen, 
stachel; schwáchlichkeit bei kindern (eine krankheit); MAGN. 140. 
ana uutud coöa^ta cTapocTt H.IH ̂ BTCKoe xy,noco*iie [per. nis 
spitziges ding; spitze, dorn, stachel (der insekten, u. s. w.), 
Zenk. 924.]. 

nisls- görvélyből kigyógyítani | von den skrofeln heilen. 
nish görvélyes | skrofulös. 

nuyaj a Szamarai kormányzóság buguruszlani kerületében 
a csuvasok odajövetele előtt lakott nép | ein volk, das in dem 
kreis Buguruslan, gouv. Samara vor der ankunft der tschuwa-
schen wohnte; nuyaj vihm yivni emlékünnep, melyet még nem 
régen Novoje Jakuskino faluban marhavesz vagy más nagy sze
rencsétlenség esetén a hajdan ott lakott nuyaj nevű nép tisz
teletére tartottak j eine gedáchtnis- oder totenfeier, die noch un-
lángst in dem dorf N. Jakuskino zur zeit einer viehseuche oder 
einer anderen schweren heimsuchung für das ehemalige volk 
nuyaj gehalten wurde [krmE. noyai Nogaier (in der Krym und 
im Kaukasus)]. 

nu/ajkka rövid ostor, korbács, lovagostor | kurze peitsche, 
reitpeitsche; vö. az előbbit [or. uasaűna]. 

ny,y§t cserje, a melynek gyümölcse a mogyoróhoz hasonlít J 
ein gestráuch mit haselnuesáhnlichen früchten, «6O6OBHHKT>)> 
LmisBug. nuySt id., kazR., kazO. nuy§t das wahrsagen («aus dem 
arab.w EADL.), per.-oszm. noyüd kichererbse, Zenk. 908.]. 

nuy§t-m§jri a gyümölcse | dessen frucht. 
nu/rat hosszúkás, pénzforma, megezüstözött vagy ezüst-

tartalmu kis czifraságok a nők és leányok fejrevalóin és karpere-
czein | die münzenáhnlichen, aber lánglichen, versilberten oder 
silberhaltigen kleinen zieraten an den kopfzeugen und arm-
bándern der frauen und der mádchen; vö. MAGN. 69. [vö. per. 
nukra überh. alles weisse und glánzende, Zenk. 917.]. 

nummaj, Szp. id., Ucsebn. numaj sok | viel. 
nummajlan szaporodni j sich vermehren; vö. GOMB. 

nurSs második hónap j der zweite monat [kaz. csag. kirgE. 
naurus der erste tag des neuen jahres (im márz), kazO. naur§s 
márczius | márz < per. newrüz tag der frühlings-tag- und nacht-
gleiche, Zenk. 921.]. 

niíyrep, Ucsebn. 41. id., Szp. nuyrep földalatti éléskamra, 
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(élós)verem (pincze helyett) | vorratsgrube, keller, norpeőt (=kaz. 
baz) [misBug. náwráp; vö. karataj-mord. niigárap (SUS. Aik. 
XXI, 1, 45. l . )<ar . mihrab nische in der wand der moschee, 
welche die richtung nach Mekka hat, von der der imám das 
gebét hált (ZENKER); c o e n a c u l u s ; a s y l u m ; locus, quo se-
paratus est rex ab hominibus et prsecipuus in domo locus, etc. 
(FEBYTAG)]. 

nünü nyálka, nyák | schleim ( = IdjmaGa). 
nünülen- nyálkásodni j bchleimig werden. 
niinüh nyálkás [ schleimig. 

nürd nedves, nyirkos | feucht. 
nürel- nedvesedni | feucht werden. 
nüret- nedvesíteni | feuchten. 

P 
pajSTGa, Szp. paroa csomó, nyaláb, tincs | büschel, bündel, 

KJio^eKi; undn süzd paj§rGan pajSrGan tSrat. 
pajran ünnep | feiertag; csak a húsvét előtti szerdáról (mm-

kun) használtatik; ezen napon egymást így üdvözlik: pajran 
yStl§ pulüdr! legyen szerencsés az ünnep! a mire ezt kell vála
szolni: es kalan§ psk pulüdr! legyen úgy, a mint te mondottad! 
[kazB. bajrám < a r . ] . 

pajz§r; Szp., Ucsebn. 17. paz9r imént, nemrég | vor kur-
zem, soeben, unlángst, ^aBHia [vö. kazB. baja, altV. paja,p§ja id.]. 

•paJDa haszon, előny | nutzen, vorteil [kazB. pajda < ar.]. 
paJDaW hasznos j nützlich. 

paJDwy, Szp. id. elég | genug; v§l pajüayranBa kilmen ő so
káig nem jött j er kam lange nicht; vö. Bazsk. I, 10.; vö. GOMB. 
[kazB. bajtak]. 

pa^azSr: p. sin «olyan szerencsétlen ember, a kivel min
denki rosszul bánik, a ki azonban türelemmel, nem ellenkezve 
tűri a sorsát* | «ein unglücklicher mensch, gegen den sich allé 
schlecht benehmen, der aber ohne widerstand sein schicksal 
trágt»; vö. pa%a Máté XII, 12.: sin surfyran mdn Uuyld paya, 
CKOJifeKoaíe Jiy^me qeaoB'BKi OBUH [VÖ. kaz. baja preis, wert, lohn, 
altV. paa id. <pe r . beya id. Zenk. 229.; vö. HOBN 242. sz.]. 

pa^ti!sa, Szp. id. kert j garten, oropo,n,i> [kaz. bakca < per.]. 
paGa hártya (mely a pirzdl nevű torokbetegséget okozza) j 

háutchen (das die ursache einer pirídl genannten halskrankheit 
ist); p. pirzdl puliid pulinDe, puld-/dTtiBÍ pirzdl pulinDe, úrid pirzdl 
pulnS pulinDe, taD§lo§r, türlenDdr! (ráolvasásból). 

paGama, Szp. paGarDd zúza | der magén der vögel (vö. ZOL. 
paGar leber); vö. pdver [vö. kazB. baySr, bauSr leber, oszmBud. 
baySr id., barSrsak eingeweide, magén, kirgBud. baur leber, bauch, 
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oszm. bagyr herz, die oberen eingeweide, auch die eingeweide 
überhaupt Zenk. 202.] 

paGdlfiíak, Szp. id. kis csontocska a boka táján | ein 
knöchlein an der fusswurzel; p.-s§mmi bokacsont | fussknöchel, 
knöchelbein; p.-sippi bokacsukló | fussgelenk [kirgK. bakalsak, 
MajieHLKÍe KOSOHKH BT. KOIIHTB, nocjrfe,n,HÍe cycTaBti BT. najiMjax'b]. 

paG§r csáklya | feuerhaken [or. őaeopz; vö. kazB. bayur}. 
pakkus rend (kaszálásnál) | schwaden [or. nonocz]. 
paksa, Ucsebn. 59. vaksa mókus | eichhorn [ = or. eeniua]. 
pala, pele és | und; %ir url§ kaz?r§m urna pala tul§ pfy-

maskSn áthajtottam a mezőn az árpa és a búza megtekintése 
végett | ich fuhr über das féld, um die gerste und den weizen 
zu beschauen; aíte pele annemn pxlhyd az atyának és az anyá
nak áldása | der segen des vaters und der mutter; kami pele 
karDÍBe kSvaGarfiídn seregesen röpülő galambok | scharenweise 
fliegende tauben [kazB. bdla(n) mit, mit zusammen; mindm b. ul 
ich und er]. 

palán, Szp. id. a Viburnum opulus bogyója j masholderbeere, 
KajiHHa [kazB. balan}. 

palan-j§v§ssi Viburnum opulus | masholder. 
pal§r- látszani j sichtbar sein, sich zeigen; arán arán paU-

rat aligha látszik, csillámlik; sur§m-pus paUraí hajnalodik [oszm. 
belür- zum vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund gebén 
Zenk. 209., oszm. B.-M. bálir- étre connu, se montrer; devenir 
clair, évident; bilir- apparaítre, se manifester; vö. csuv. pdl-). 

palla-, Szp. id. ismerni, megismerni | kennen, erkennen; 
vö. pdl- [kaz. bdl-~}. 

pallas- ismerős lenni | bekannt sein; v§l nummaj sinBa 
pallazai ő sok emberrel ismerős [kaz. bdfos-]. 

palW, Szp. id. jegy, jel | zeichen, merkmal [kazB. bilgd}. 
palldld, Ucsebn. 118. palid jegyes, jelzett ] bezeichnet, 

gemerkt. 
pan: p.-ulmi, Szp. id. alma | apfel [altV. man ropo^LÖa, 

c^BJiaHHafl qpe3T> Aopory, r^í* XO^HTT. .HHKÍJI K03bi (kerítés \ zaun)]. 
pan-ylmi-j§v3ééi almafa j apfelbaum. 

papka a fűneműeknél a rügy, melyből a szár kifejlődik | 
bei graspflanzen die knospe, aus welcher der stengel sich ent-
wickelt (Ucsebn. 57. no^Ka) [kaz. bábák]. 

par-, Szp. id. adni, ajándékozni | gebén, schenken; s3ma% p. 
megígérni | versprechen; vö. GOMB. [kaz. bír-}. 

páram, Szp. id. adósság | schuld, ^ojiri.. 
parSn- megadni magát, alávetni magát | sich ergeben, 

sich unterwerfen. 
paru adó | steuer, abgabe (ZOL. MHJTOCTHHH). 

páramat nagy horog | grosser angelhaken (vö. vdloa). 
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parayGd, Szp. id. valamely vad növény, melynek gyökereit 
a gyermekek eszik | ein wildes wurzelgewáchs mit essbaren 
früchten ; «MopKOBeirb» (Ucsebn. 54. burgonya | kartoffel) [kaz. 
báraygd kartoffel1. 

parappan dob | trommel [or. őapaőauz]. 
par^aDar jó | gutes: sivDan v§Damazass§n, ty,?"§ran ySrama-

zassön p. ky,rajm§n, tsééd vattizsm (közmondás) ha az emberek 
előtt nem szégyenled magadat és nem félsz az istentől, nem 
fogsz jót látni (nem lesz jó a sorsod). 

par^aDarsSr (sin) mihaszna, haszontalan | untauglich, 
taugenicnts. 

paryyat bársony | sammt [or. őapxamz]. 
parúa, 1. pajSroa. 
pnrGa erős, vastag (pl. ember, kötél) | stark, dick [oszm. 

B.-M. berk fórt, solide; dur: difficile, oszmZenk. berk, perk stark, 
fest, steif, sehr, fást, csagKún. birk hart, streng, stark]. 

parm, Szp. id. ajándék; hozomány | geschenk • mitgift; 
vö. GOMB. [VÖ. par-]. 

pafns-kürsGen áldozó, áldozathozó | opferer. 
parttas, Ucsebn. 65. pamas halnem [ art fisch, roJiOBJit (ZOL. 

fl3b) [kazB. bártás quappe, kazO. coposKKa, misBug. bártac rojiOBJib]. 
pas. Szp. id. dér, zúzmara I reif [misBug. bás id., H3MO-

po3b, ZOL. szerint tat. bás]. 
pazar, Szp. id. piacz, vásár markt; vö. GOMB. [kaz. bazár, or. 

őa3apz<.per.]. 
pazarl§x vásártér | marktplatz. 

pasmana (gabona- v. liszt-)mérték s=s 4 p§Davkka (ny^OBHiCb) | 
ein getreidemass; vö. ZOL., Szp. patman. 

paÉalu, Szp. id. lepény | fiadén, jieneniKa; vö. GOMB. 
pat, Szp. id.: patne -hoz, -hez | zu; vSrman pat'ns az erdő 

közelébe | zum walde; man patma hozzám | zu mir; yn pat'ns 
hozzá | zu ihm; man paDSmra nálam | bei mir; man paDSmran 
tőlem | von mir; 1. ASM. 215.; vö. GOMB.; VÖ. pit [kaz. bit wangel 

paDak, Szp. id. bot, pálcza | stock, najiKa [ = or. nadóez id.; 
DAL szerint az északi és keleti Oroszországban]. 

paDijsr: p. pusmak (folkl.) alacsony, nyilt papucs | ein 
niedriger. offener pantoffe]. 

pat'jen vödör j brunneneimer [kazB. badjan grosse hölzerne 
schale<per.] . 

patman Szp. = pasmana [kaz. batman, oszm. B.-M. batman 
mesure de capacité, qui vaut environ six ocques]. 

patrak, Szp. id. törékeny, porhanyó | brüchig, spröde, JIOM-
KÍH, xpynKiü ( = murDak). 

patrak valamely üreges szárú növény | irgend eine pÜanze 
mit hohlem stengel, ((KOHonjieqHKT.)); vö. az előbbi szót. 
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patsa, Szp. id. császár, uralkodó | kaiser, regent [kaz. 
patsa <. per.]. 

patt§r, Szp. id. erős, szilárd [ stark, kráftig, fest [kazB. 
batSr tapfer, held]. 

patt§rla- (húsvétkor) tojásokkal úgy játszani, hogy az 
egyik játszó a kezében levő tojást a másikhoz üti, melyet a 
játszótársa kezében tart ; a kié eltörik, az veszít | (um die 
osternzeit) mit eiern so spielen, dass ich ein ei gegen ein 
anderes, das mein spielkamerade in der hand hált, stosse; 
wessen ei zerbricht, der verliert. 

pxtt§rl§% erő [ kraft (Ucsebn. 112. xpaŐpocTb]. 
pciDussa talp | sohle, schuhsohle; y,ra-pa,Duzi lábtalp | fuss-

sohle [or. nodowea]. 
pavyska jármű | fuhrwagen od. -schlitten [or. noeo3na]. 
peyil, pil: p. tu áldd meg! | segne! [kazB. ba%dl glückselig, 

selig <r ar. behil Zenk. 178.]. 
pille- áldani | segnen. 
pilldi áldás | segen. 

pek -ként, mint | als, wie, gleich, áhnlich; vö. ASM. 209. 
[tel. etc. E. kap mass, modell, leisten, schema < mong. kab], 

peGd zsebkés | einlegemesser [kaz. pakd). 
pele, 1. pala. 
per- dobni; lőni | werfen; schiessen; Ucsebn. 139. y^apHTL 

(verni | schlagen), KMjjaTB (dobni | werfen); v§l UulBa j§tta pemd 
követ dobott a kutyára [kazB. bár- schlagen]. 

pereoet bőségj füllé, reichlichkeit, überfluss [kaz. bára-kat<.ai\ 
berekét, Zenk. 190.]. 

pesne jégtörő eszköz | eishacke [or. nemusi]. 
pdk-: laza p. békós ló kantárszíját a szügy és a has alatt 

hátsó lábaihoz kötni, úgy hogy a ló nyaka meggörbül | den 
halfterriemen eines an den füssen gefesselten pferdes die brust 
und den bauch entlang an den hinterfüssen befestigen, so dass 
der hals gebogen ist [kaz. bök- biegen, krümmenj. 

pdGdrfok görbe(hátú) | mit gebogenem rücken: pifiéikkeé 
p., pdDdm yire pdDeret. — íurla (tal. mese) kicsiny, görbehátú, 
az egész (szántó)földet elvégzi. — sarló. 

pdkrdl- meggörbülni, görbedni j gebückt werden, sich 
biegen; pdkrdlze süret görbülten jár. 

pdkrdlfiídk = pdGdrhk, 
pdkrdé görbehátú | mit gebogenem rücken : p. sisna g&mm 

yire savdrat'. — aGa-kué (tal. mese) görbehátú disznó föltúrja 
az egész földet — az eke. 

pdGe: p.-sdyran, p>.-s§yraiid szalonka | schnepfe, őeKacb 
(— ZOL. tÜBe-sdyran). 

pdGefiie ívalakú fogantyú, melyen a bölcső függ | der 
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bogenförmige griff der wiege, an dem sie aufgehángt wird; 
sSpka-pdGefiii id.; vö. pdk- [kazB. bögálgá ring an der egge]. 

pdGd hám-iga, ló-iga | krummholz (am kummet), ^yra; vö. 
GOMB. poén [vö. kaz. bek- biegenl. 

PdGdlms ByryjitMa város | die stadt Buguljma. 
pdl-, Szp. id. tudni, megtudni; rátalálni J wissen, erfahren; 

erraten; vö. palla-, pal§r- [kaz. bdl-]. 
pdlDsrmds kiváncsi | fragselig, neugierig. 
pdÍDerfiíd == pdlDermds. 

pdl- bajba jutni j in not od. verlegenheit geraten, 3aMaHTí>ca. 
pdlüsr- bajba juttatni | in verlegenheit setzen; esd yulana 

tirS siitma kajza yama yam pdlDerDdm, unDa tir§ pit jün pyXfiéd. 
pdht, Szp. pelét felhő | wolke; kSvak p. a kék ég [kaz. belet]. 
pdlmen főzött pastétom-féle | art kleiner pasteten, die ge-

kocht werden [or. nejiMeub]. 
pdÍDdr, Szp. id. a múlt évben, tavaly | im vorigen jahr; vö. 

GOMB. [kaz. bdltSr, oszm. büldür Zenk. 225.]. 
ydlDdryi múlt évi | vorjáhrig. 

per, peri, perre egy | ein; vö. GOMB. [kaz. bdr}. 
pdrreysey csak egy | nur ein. 
pdrremds első j der erste. 
pdrresésy egyszer | einmal. 
pdrGun (pdr-\-kun) minap | vor einigen tagén, HaMe^HH. 
pdrls együtt | zusammen; WIBCÍ p. vele együtt | mit ihm 

zusammen [kaz. bdld id., oszm. B.-M. birlá aussitőt, de con-
cert, ensemble]. 

pdr-, Szp. per- ránczolni j runzeln, faltén; vö. GOMB. 
[kazO. bér-]. 

pdrdn- ránczosodni | runzelig werden, faltén bekommen. 
pdr Gélen- — pdrdn-, iter. 
pdrGslenDer = par-, iter. 
pdrme, Szp. pérme a kabát fránczba szedett) hátrésze, 

az övtájtól lefelé j das (gefaltete) rückenstück des rockes, von. 
den hüften abwárts [kaz. bér ma falté, runzel]. 

pzremdk, (orosz) mézeskalács art pfefferkuchen [or. npnuuKZ]. 
parene faragatlan szálfa, gerenda | langholz, balken; vö. 

GOMB. [or. őpeeuo; vö. kazB. biiráná]. 
pdrd-(-, Szp. pérd/- fecskendezni { spritzen, bespritzen; §na 

sivBa pdidy! [kazO. bérek-]. 
pdrGs-, Szp. pérGe- borítani, betakarni | decken, zudecken 

[kaz. bér ka-]. 
pdrűen- betakaródzni [ sich bedecken, sich zudecken 

[kazB. bérkan-]. 
pdrGenfiidk a menyasszonyok fejtakarója, fátyol | schleier, 

tuch, kopfbedeckung der braut [kaz. bérkanédk]. 
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FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. A M. Tud. Akadémia megbízásából 
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Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
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