A magyar tagadé képző.
A magyar nyelvben a mostani tagadó képző, a mely egy
aránt járul igetőhöz is, névszótőhöz is: -talán, -telén, -tlan, -tlen*
Pl. tudatlan, váratlan, ismeretlen, lehetetlen; tétlen, (hvLQ,s\x)v étleny
létlen, étlen, itlan, hitlen; szüntelen, untalan, nyugtalan, sűtelen,
fotelen, mostalan, értelen, vigyáztalan (NyH.4 95.) || sótalan és
sótlan, szótalan és szótlan, erőtelen és erőtlen, nőtelen és nőtlen?
szemetlen és szemtelen, gondatlan és gondtalan; fogatlan, lelketlen;
élettelen; tisztátalan, boldogtalan, bátortalan, hűtelen, elégtelen
(NyH.4 94. TMNy. 575—6).
A -talán, -telén végén levő -an, -en eredetileg nem tarto
zott a képzőhöz, mert nem egyéb, mint a módbatározó ragja.
Mutatják az ilyen példák: A lába meztelen van (Kecskemét).
Számtalan borulok angyalom vállához (Erd.: Népd. 1:46.). Ha
szontalan sanyargattam testemet (Pázm.: Préd. 25.). Kelletlen
eszel (Diósz.: Fal. 230.). Szünetlen való félelem (BodC. 1.). Hertelen való meggyógyítás (Tel.: Bvang. II. 9476.). Szertelen való'
fenyegetés (NádC. 691.) [TMNy. 575—6.].
A képző eredetibb alakja ebben az egy szóban maradt
meg: mesztélláb.
A rokon nyelvek közül ennek kétségtelen megfelelője a
v o g u l b a n van meg, a hol a tagadó képző szintén egyformán
járul mind ige-, mind névszótőhöz. Pl. %öli «kifogy»: góltól «ki
nem fogyó» | iöyti «elér»: iöyttál «elérhetetlent) | yaníi «ismer»:
%astál «ismeretlens \\ís «ész»: istal «esztelen*) | ni, ni «nő)>:
netál, nítel «nőtelen» j úilum «nyelv»: úelintal «néma» ] suti
«hang»>: suiitál «hangtalan» (KANNISTO adatai) NyH. 4 95. (Szá
mos példát idéz még SZABÓ DEZSŐ : A vogul szóképzés. 64—5..
és 77.)
BUDENZ (ÜA. 278.) és MUNKÁCSI (KSZ. X. 181.) nem tartják
azonosnak a magyar és a vogul képzőt, pedig ehhez szó sem fér
het. Szerintük az o s z t j á k tagadó képző a magyar megfelelője.
Lássunk erre is néhány példát: a) Ige tővel: DN. íeDa, DT. íáoá\
Ni. íet3, Trj. 4 ü a / , V. fil9%, Kaz. A$AÍ, 0 . lüli «hungrig; ohno
speise» (DN. DT. Ni. $-, Trj. AÍ-, Kaz. A \ - , 0. li- «essen») KAE-
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OL. 167. || 0 . patla
wy'kpi §ards «be nem fagyó vizű
tenger» (pat- «befagy») PÁPAY J. NyK. 37 : 63. | uerlí
iu% yurina ponláidm «kikészítetten fateknőbe tesznek» (uer- «csinál»)
NyK. 36 : 351. | juy-ver verti %($>éli «fakészítésbez nem értő»
(yq>s- «tud») PÁPAY J. Osztj. Népk. Gyűjt. 158. || Irt. sem jügutta
lad'ek tör «eine so breite "wasserfláche, dass sie das auge nicht
umfasst» PATKANOV, Die Irtysch-ostjaken II. 50. (104. 142.) —
b) N é v s z ó tővel: DN. semna, DT. samoa, Ni. semp, Trj.
sqmAd%, V. Vj. semhy, Kaz. ssmAÍ, 0 . semli «vak» (DN. DT.
0 . sem, Trj. sám, V. Vj. sem', Ni. sem", Kaz. s£m^ «szem»)
JALAINEN,

KARJALAINBN, OL. 156. || 0 . ueili «erőtlen»

(uei «erő») PÁPAY J.

NyK. 37 : 167. | nipli «nőtelen» (nip «nő») NyK. 3 8 : 317. || KO.
K. mülloy «hajadonfővel)) (mül «sapka» PÁPAI K.-MUNKÁCSI Déliosztj. szójegyz. 62. i nemié/
jaj «névtelen újj» (nem «név»)
28. | pölley «sükets (pöl «fül») 53. | sémley «vak» (sém «szem»)
41. | semley
pelkém «szív nélkül való oldalam* 4 1 . || Irt.
posta, pöste «ohne handschub» (pös) PATKANOV j évida payta
«(obne tochter, ohne sohn) kinderlos» uo.
Az osztják képzőben az eredeti mássalhangzó: l, tehát
nem lehet azonos a -talán -telén í-jével. (Vö. magyar nyelv ~
osztj. DN. naDdm, Ni. nátdm, Trj. úg,Adrn , V. Vj. naUm\ Kaz.
naA9m\ 0. náldm KARJ. OL. 2.) Teljes lehetetlenség tehát, hogy
bennük az osztják tal «üres» szó rejlene.
Vegyük mármost vizsgálat alá a többi finnugor nyelvben
levő tagadó képzőt, melyekben szintén előfordul az a t elem, a
mely a magyarban és vogulban megvan.
Z ü r j é n . a) Igetővel: kérni «csinál»: kertem «csinálatlan» |
miskini «mos»: miékitem «mosatlan*) | polni «fél»: polt§m «a ki
nem fél» (NyH.4 95.) || afitöm «unsichtbar» LVTKIN SUS. Aik.
X. 35. | lijtöm
ur «ungeschossenes eichhorn» 34. — b) Név
szótővel: bord «flügel, flosse»: bórttem «ungeflügelt» GENBTZ
Ostpermische Sprachstudien 30. | lul «atem, geist»: híltem «leblos» 26. \ pin «zahn»: pintem «zahnlos» 28. | vizer «verstand»):
vízértem «un verstan dig» 31. || vedrai s i pidgstem
«der eimer
war ohne boden» WICHMANN SUS. Aik. XXI 3 :46. | karnanis i
t.jup§dt§m
«das joch war ohne hacken» uo. || su «getreide,
korn»: sutem «getreidelos, ohne getreide» WICHM. Votj. Chrest.
106. || dontöm «biliig» LVTKIN SUS. Aik. X. 34. | kiitöm «sprachlos» 36.
A v o t j á k b a n csak névszótővel: G. lul, U. luil, MU. luiui
«seele; leben»: G. U. lultem, MU. luuitem «leblos» WICHM. Votj.
Chrest. 526. sz. | MU. sui «der arm»: suitem «ohne arm, ohne
árme» 830. sz. | G. MU. U. vié «verstand, klugheit»: G. M. viétem,
G. J. MU. U. viétem «dumm, dummkopf, narr» 1213. sz. | MU.
vuris «naht»: vuristem «der ohne naht ist» 1262. sz. || pettem
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«taub» (pet «ohr») WICHM. Votj. Sprachpr. II. 48. J virtem «blutlos» (vir) 36. || nimtem «névtelen» AMTNOPF SUS. Aik. XIV2.
22. 1 sintem «vak» uo.jl dun «ár»: duntám «olcsó» MUNKÁCSI
Votj. Népk. Gyűjt. d. 63. | kus «csipő)>: kustám «csipötlen» tm.
127. | lul «lélek»: lultám «lelketlen»> tm. 102. — Igetövek előbb
fölveszik az -n deverbalis névszóképzőt. PL: kinmi- «fagy, meg
fagy)) : kinmontem «a hol nem fagy» WICHM. Votj. Sprachgr. II.
98. |! disal- «felölt, felhúz», dis antant
disjosmás disasa «soba
föl nem öltött ruháinkat fölöltve» MŰNK. Votj. Népk. Gyűjt. d.
148. j kii- «hall»: kilontám «nem halló» (kilón «hallás») tm. 117. í
kitki- «befog»: kitkontám
valjosmás kitkisa «soha be nem
fogott lovainkat befogva» (kitkon-val
«befogni való ló») d. 148.*)
C s e r e m i s z , a) Igetővel: nyK. nálam «nehmen; kaufen»: dddr-n á' 11 & ni g0 «unverheiratet» EAMSTEDT, Bergtscheremissische Sprachstud. 20. j nyK. kertám, kP. kertam, kCar. ketam
«bír, -hat, -het»>: nyK. uidn^-ge'rtdmd0
«der es nicht sehen
kann, neidisch, böswilligkeit» EAMST. 161. kP. konden
kerttdmdédnx «a mit nem lehetett hazavinni)) GENETZ, SUS. Aik. VII.
59. kCar. kdcke'n ke'ttdmd
alám «ein wallach, der nicht angespannt werden kann» PORKKA, SUS. Aik. XIII. 27. | kP. tolam
«jön»: toltdmo «a ki nem jött»> GEN. 65. | kP. Icucem «fog, tart»:
kucdtdmo «a mi nincs megfogvao GEN. 46. || nyK. küám «reifen»:
küt90ni90 «unreif» EAMST. 60. | nyK. Hám «lesz»: litdmd0 «unmöglich» EAMST. 68. || nyK. lüdám «fürchten»: Iü't90fn90 «furchtlos, kühn» EAMST. 72. || nyK. ftdt'sas «warten»: (3§ts9'ő§m9 «unerwartet. unerhofft» EAMST. 17. | nyK. kolem «sterben»: kol§ő§m§
«unsterblich» EAMST. 53. | nyK. sindzás «wissen»: sindzd'ddmd0
«unbekannt») EAMST. 133. | kCar. socam «geboren werden»:
socddmd «der nie geboren ist» PORKKA 41. — b) Névszóval:
/9<tj «fej»: kür. tSuid&m§ WICHMANN, NyK. 38:216. kP. (Svjtdmo
GEN. 46. «fejetlen» | nyK. pmí> í«gott)>: pm§dSm§ «gottlos»>
EAMST. 31. | kit <*kóz»: kP. kittdme GEN. 48. kür. Mtt9m» WICHM.
NyK. 38 : 213. nyK. Wm»c EAMST. 214. «kezetlen» | kCar. lu
«csont»: lu'ŐBmd kol «fisch ohne gráteo PORKKA 27. j nyK.
o»i «schlaf»: omt$m§ «schlaflos» EAMST. 92. | kCar. singa «szem»:
éin^a'd§m§ «vak» PORKKA 23.
A m o r d v i n b a n csak nóvszótőhöz járul, pl. tolga «toll»:
eMar. tolgavtomo, eKal. tolgaftuma, mPsen. tolgafWma «tollat*) Néhány példában a deverbalis -s, -is képzős alakhoz
járul a tagadó képző. Pl. kurdany «fürcbten»: kurdastem «furchtlos» | valani «verstehen» : valastem «nicht verstehend, unhöflich» ||
kysyny »verlöschen»: kysyétem «nicht erlöschend» | todini «wissen»: todyétem «unkundig» WIED. Gramm. d. syrj. Spr. 172.
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lan» | kud «ház»: eMar. kudovtomo, eKal. kuduftuma, mPsen.
kutftSma «házatlan» | tíad' «kéz»: eMar. tietst'erhe, eKal. keiytirhe,
mPsen. Udtf't'drhd «kezetlen» | lisríiB «ló»: eMar. lisrhevterhe, eKal.
Xisihift'irhe, mPsen. lismdfforha «lovatlan» PAASONEN, Mordvinische
Lautlehre 108.
A f i n n b e n szintén csak névszótővel: aane- «hang»:
áanettó'md- (csonka alak: -tön, -tőin) ((hallgatag, szótalan, néma» !
isd «atya»: isáttömd- «atyátlan» | armo «kegye]em»: armottoma«kegyetlen» (-tori, -tóin) j vika «hiba»: viattoma- «ártatlan*). —
Igék előbb fölveszik a -ma, -ma deverbális névszóképzőt: tunte«tud»: tuntemattoma- «ismeretiem) | náky- «látszik»: nákymattöma«nem látszó, láthatatlan».
A l a p p b a n szintén csak nóvszótővel kapcsolatosan. Pl.
13. ar9vu- «der wert»: arvuotipme- «untauglich, unnützlich»
WIKLUND, Lule-lapp. Wb. 7. | caVme- «auge; korn»: calmeptipme«blind» 154. | kgznu «tüchtig»: kcenuotipme- «schlecht. unfáhig»
37. || calbme «szem»: calmetebme «vak, világtalant) HALÁSZ Svédlp. Nyt. NyK. 16 : 74. | hugso «gond»: hugsotebme ((gondtalan»
uo. | pelje «fül»: peljetebme «siket» uo. j soje «szárny»: scjetebme ((szárnyatlan* uo. )| N. arvvo «wert»: arvotcebme, gen. -to&me
«wertlos» WIKLUND, KI. lappische Chrest. 56. I fabmo «kraft»:
famotcebme, gen. tceme «kraftlos» 73. | njudne «nase, schnautze»:
njunetcebme, gen. -tceme «der keine nase, spitze hat» 100. || E.
Iceibe «brot»: laibetcem, n. laibetcebme «brotlos» LŐNNROT, Über den
Enare-lappischen Dialekt 235. | miela «gemüt»: mieletcem, n.
mielatcebme «unverstándig» 237. | tilöji «arbeit, werk»: tüöjetcem,
n. duojetmbme «ohne arbeit, müssig» 257. || K. nüycem «nyelv»:
nUycmahtem «néma» GENETZ, NyK. 17 :42. — Igetöveknél -najitem
•a képző; pl. kulle- «hall»: kuVnaJitem «siket» | uojje- <(bír»:
ujnajitem «erőtlen» NyK. 17 : 43.
Ha mármost a tagadóképzőt összehasonlítjuk az ú. n.
a b e s s i v u s ragjával, az első tekintetre szembetűnik a képző
első elemének vele való összefüggése, a mint már ezt észrevette
AHLQVIST (Suomen kielen rakennus 69.), BUDENZ (NyK. 4 : 103,
IIA. 277.), MUNKÁCSI (KSZ. X. 181.) és SZINNVEI (Fgr. Sprachw.
107.) is. Teljesen kétségtelenné teszi az. hogy némely fgr. nyelv
ben szintén járulhat igetőhöz, nemcsak névszótöhöz. Pl.
L a p p : Igetővel: S. aice- «észrevesz» : aicetak ((észre
vétlenül*) HALÁSZ, Svéd-lp. nyt. NyK. 1 6 : 8 2 . | ano-, adno- «kér»:
anotapta, anoteke «kérés nélkül» uo.—Névszótővel: wdre «hegy»:
waret, -pt, -tq,pet HALÁSZ, Déli lp. alakt. NyK. 31 : 140—142.
fülemé «szem»: calemet 143. | stülü «óriás»: stalüht 145. I kulíkie
«kés»: monnd kulikdpt
«kés nélkül vagyok» NyK. 2 0 : 109. I
faata «étel» : mejjá fdatat
nahkqma <tmi étel nélkül marad
tunk (tkp. végződtünk))) 2 0 : 202. j lattie «madár»: men talawim
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ütan lattien v. lattet «madár nélkül jövök meg» 20:219. | ^áipiet
«fark»: piarne siáip et fudlemienie talie ai «a medve farok nél
kül jár most is» 20:196. || sváinas «szolga»: sváidnasahta HALÁSZ,
Eöv. Pitelpm. nyt. XXL | jéhtanés «óriás»: jéhtanasahta uo. |
nijgé «emlő»: niccéhtak, -htek, -hta XVII. | skadda «kár»: pöfö
uihtos skadáhtak
lanntai «csakugyan sértetlenül ért a szántó
földre)) Svédlp. ny. V : 205. } tollo «tűz)>: koktes kalhkai tat
tuwlltat talöhtak,
ku sija lljen péd'd'am korüs etnama nála
«hogyan is forrjon ez tűz nélkül, mikor a puszta földre tették»
V : 138. ] caxlebmé «szem»: ép monno vupte tid'd'i, jus éhpet calmehtak
(v. kehcatallak) öste «nem adom el nektek, ha láttatlanba meg nem veszitek)) V : 210. || N. akka «weib»: ivo akadaga
birkás boade «ich kann mir nicht ohne weib helfen»
QVIGST. SUS. Aik. III. 45. | barggo «arbeit»: de galgab mon
biebmad dudngb bár'got«ich
werde euch ohne arbeit ernáhren»
47. | gama, gahmaga «schuhe»: gőaloi gamahoehtta
«es fror
ihn ohne schuhe» 25. || E.- juöíga «láb»: juöígetta LÖNNE. Enarelapp. Diai. 147. | supe «espe»: suvetta 151. uo.
F i n n : maa «föld»: maatta «föld nélküli) | vyö «öv»: vyöttá
«öv nélkül» BUD.-SZINNYEI: Finn nyt. 5 20. j puhdas «tiszta» :
puhtaatta, -tahatta 21. | jalka «láb»: jalatta 22.
A finn nyelvjárásokban általában •ta' a rag, a savóiban
néha még -tak. Pl. maata-n (közny. maattani) j tiet (közny. tiettá)
Halikko: Suomi III. j . II. 143. || maata\ maita Etelá-Pohjanmaa:
Suomi II. j . IX. 267. || ilman ráhat a, ilman talota,
ilman
saamata
Koillis-Satakunta: Suomi II. j . XVI. 49. || moata\
jalata\ haravata', korpita\ mdeta', káetá' (közny. kadéttá) PohjoisHáme : Suomi II. j . XII. 337. 338. || vyöta\ korkeeta' PohjoisSavo : Suomi III. j . III. 242. — -ti' alakban: hengetV, huoleti*
Koillis, Satakunta: Suomi II. j . XVI. 49.
Észt -ta: rahata «ohne geld» | jalota «ohne fuss» [ sil'mita
«ohne augen» J lapsita «ohne kinder*) || somata «ohne essen^
ohne zu essen, ohne gegessen zu habén» | magamata «ohne zu
schlafen» ] möistmata «unverstándlich, ohne dass man versteht» |
pezemata «ungewaschen» WIEDEMANN, Gramm, der esthn. 294—5.
Ingriai nyj. -dak: heboizedak, jaloidak PORKKA, Ingr. diai. 35.
A régi irodalomban is egy í-vel van írva az abessivus
ragja, de az előbbi szótag hangalakja korábbi zártságra, tehát
geminált íí-re mutat.
C s e r e m i s z , a) Igetővel: kP. kodem «hagy» : ik pdrce
hstas ko 3 dte «ohne ein einziges bláttchen auszulassen» GEN.
52. | kP. purem <*bemegy»: fiüdes purt e kajet-mo ? «fürdés (tkp.
vízbe menés) nélkül jösz-e?» GEN. 32. | kür. lektam «kijön» ::
nalas lek te by§na pűr§ «ha nem jöttök fogadni [minket], nem
megyünk ki» WICHM. NyK. 38:232. | nyK. iüám «iszik»: iüte'-
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yolas «szomjan halni» EAMST. 53. kCar. d'üde koddna «szomjan,
maradunk» PORKEA 38. j nyK. kat'skam «eszik»: ti ßades karte,ok dlenä «diesen abend können wir ohne essen leben» KAMST,
175. kCar. hotte POEK. 45. | nyK. sjndzäs «tud» : tidd stdmd».
mindn sindzdde'ok
«das hat man ohne mein wissen getan»
EAMST. 133. — b) Névszótővel: nyK. ßola «akarat»: ßolddo'n§ßold'de'ok
«akarattal vagy akaratlanul» EAMST. 15. j nyK. ial
«láb»: ia'lte »las «nicht gehen können [vor schmerzen in den
füssen] (tkp. lábatlanul lenni)» EAMST. 27. | nyK. idm§ «isten»:
idm§de dläs «istentelenül élni» EAMST. 31. | nyK. paris «gewinn,,
vorteil»: pariste'ok
ß§za'las «zum einkaufpreise verkaufen»
EAMST.

96.

A v o t j á k b a n is megvan ez az «abessivus» -m képzős
deverbális névszótőhöz kapcsolva. Pl. aísktm «zu sehen sein,
sichtbar sein, sich zeigen»: gurtj sen, tsatsaisen,
atskimts
ko'ikin tods «das ist dorfe, das andere ist walde, jedermann
kennt es, ohne es gesehen zu haben» WICHM. Votj. Sprpr. II..
44. | söttini «finden; erforschen»: minMVam minilWam toos uisa
no söttill'amts
«sie fuhren unaufhörlich jagend weiter, ohne
zu finden» IL 93. | niuiiz tsizimte
nuipiiasa ntuem «das
mädchen aber hob sie auf die Schlüter und trug sie fort ohne
den fusstritt zu geben» IL 70. || kutini «fog, kézbe vesz»: Ludäz
méskél karéllam Lud-keyerzäs kutemtä
«a Lud [istenséget]
csúffá tették, a Ludnak [való] dara[áldozatukat] elő nem vévén»
MŰNK. Votj. Npk. Gy. d. 246.

A tkpi votják abessivus a következő: a) Igetővel: MU..
d'uani (d'ual-), M. I. judni, G. juam (jual-) «kérdez»: mumizles ataiezles d'uatek
ime tuboz «ohne seine mutter oder
seinen vater zu fragen, steigt er zum himmel auf» WICHM. Votj.
Sprpr. IL 12. juatäk (MUNK. VNpkGy. tm. 77.) | kizpii «säen»;
kuskini, kutskini «suchen»: kiéitek
uéim ug po'tj,,
kuskitek
van-bur ug éiiL'ri «das Winterkorn wächst nicht hervor, ohne
das man säet, das vermögen lässt sich nicht finden, ohne das
man es sucht» WICHM. IL 5. || todini «wissen, kennen, erfahren»:
agaijosiz marze soze toditek
pesterzes nuipiiallam no nuiillam
«die älteren brüder warfen, ohne zu wissen, was es war, den
ranzen über die Schulter und trugen ihn fort» II. 79. (toditäk
MUNK. d. 245.) | uzdni (u£al-) «arbeiten; tun»: uiatek
kuaz
ug sot «ohne arbeit giebt gott nichts» IL 9. (ußatäk MUNK. 53.) —
b) Névszótővel: ki «kéz»; pid «láb»; kii «nyelv»:
kitäk,.
pidtäk,
kiltäk,
kilontäm veraskä «kezetlen, lábatlan, nyel
vetlen, hallástalan [és mégis] beszél» MUNK. tm. 117. | sor «kö
zép»: tépélan tol-sortäk
kworez uz usé «a tölgyfának, hacsak
nem tél közepén ( = tél közepén kívül) nem hullik a levele»
MUNK. VotjSz. 491. | so «az»: sot dk vednamed uz lu «anélkül
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nem lehet igézned» MŰNK. VNpkGy. 177. [ plur. soiostek
uuiin[
ug lo dir «nélkülök nem lehet élni» WICHM. I. 178. ] mar «mi»:
kitin mar punemtn uan v§sdskjtek {vesdskini «betesz») marté k,
soos basto no kosko «wo immer etwas (d. h. waren) ohne segen
aufgestellt ist, das nehmen sie und gehen damit weg» WICHM.
II. 162.
A z ü r j e n b e n már csakis ez az abessivus fordul elő. Ige
tőhöz WIEDEMANN nyelvtana szerint ritkán járul. Nála csak ez
az egy példa van: nuSödny «verzögern» : nuéödtög «ohne zu
zögern, unverzüglich» WIEDEMANN Gramm. d. syrj. spr. 178.
LYTKiNnél, EoGovnál stb. azonban van elég. Pl. eg-taj meöj
cuksavtög
cetcivli «ich stand nicht auf ohne erweckt zu werden» (tsuksalni, -avni) LYTKIN, SUS. Aik. X. 45. j una-taj meöj
tensid ezis kicja pel'to södmödí povtög, janditögis
«oftmals
habé ich furchtlos und unverschámt deine mit silbernen ohrringen versehenen ohren geschwárzt» (polni, povni;
jandini)
X. 48. | eg-taj meöj kösjivli vöréhii das kik uX pu zorján z orjavtög,
eg-taj meöj kösjivli éuktini daskík tagira cerön kerav•tög «ich wollte mich nicht bewegen, ohne dass man nicht mit
zwölf starken stangen stiess, ich wollte mich nicht ablösen,
ohne dass man mit zwölf grossen beilen hieb» (keralni, -avni;
zorjalni, -avni) X. 40. — Névszóval: me «ón»: met§g ved gaZtem lo§ «wie öde wird es [auch] ohne mich sein» WICHM. SUS.
Aik. XXI3. 28. Wpiztög pelistög
kivtlini giis giö vetiini «ich
muss treiben ohne boot, ohne ruder, irren von welle zu welle»
LYTKIN, SUS. Aik. X. 40. | kodli-nö teöj zilsan girtfa vijönid
pugjömön, jurtög,
b öztög
cetcalan pi$ös vijönid leptasömön í
«für wen strebst du so eifrig, die ármel bis an die ellbogen
aufgestreift; für wen hüpfest du kopnos, schwanklos, die kleider
bis an die knie aufgehoben X. 46. || legis gortas no derígateg nin
«haza eresztette, de pénz nélkül» POPOV NyK. XV. 42ü.
Az «abessivus» azonban nemcsak határozóként áll a mon
datban, hanem előfordul néha puszta t a g a d ó v. f o s z t ó
m e l l é k n é v i jelentéssel is. Pl.
L a p p : a) Igetővel: aice- «észrevesz»: aicetak ((észrevét
lent) HAL. SV. lp. nyt. 82. | pakkate- «büntet»: pakkateke ((bün
tetlen)) uo. | sadde- «nő»: saddeteke ((terméketlen*) u o . — b) Név
szótővel: pelje «fül»: peljet, peljetak «fületlen» 74. j abre «esö»:
abreteke <(esőtlen» uo. | hugso «gond»: hugsot, hugsoteke ((gond
talan» uo. | algo «kezdet» : algonapta «kezdet nélküli*) HAL. SV.
lp. nyt. NyK. 16:74. || dhciá ((atya» : monnd liem ah
ciátapot
«atyátlan vagyok» HAL. NyK. 20:214. j jélkie <dáb)>: kokta tdlliá
kuh jéleket
«mintha lábatlanok volnának)) 2 0 : 1 2 1 . | tuhte
karmanej ja calemie pielet
«az ember félszemű (tkp. félszem
nélkül levő)» 20 : 212. || piktas ((ruha»: ja ollu lij frufifid, ja
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ollu piktasahta,
rihccuot «az asszony pedig egészen ruhátlan
volt» Svédlp. ny. I. 85. || piapmuo «étel»: minnemust
pidpmuoht
séttijtfn tihte cerrd poqlltije «utoljára étel nélkül maradt
ez a szénégető" III. 156. (vö. kü son sattai aktán dákén péinütak «mikor egyszer étel nélkül maradt [tkp. lett]» V. 123.).*}
A f i n nben ilyen elvont szavakban van nyoma melléknévi
használatának (legnagyobbrészt a Kalevalában): armo «kegyelem,
irgalom)>: armottuus, -tuus «kegyetlenség)) | kala «hal»: kalattuusy
kalatuus «halhiány» | lehmii «tehén» : lehmittyys, -tyys «tehénhiány» | leipd <(kenyén> : leivdtyys, -ttyys «kenyérhiány» || saa
«kap»: saamattuus «nem kapás; ügyetlenség, élhetetlenség*
(AHLQV. Suomen Kiél. rak. 34. és SZINNYEI, FinnSz.**)
A c s e r e m i s z b e n csak egy kétségtelen példám van : nyK.
dia «atya»: didde'ok (az -ok nyomósitó elem) «vaterlos» RAMST.
8. — Valószinű azonban ilyen még ez i s : nyK. ia'lte
Has
*) Főleg jelzői használatban, a -tes képző is előfordul. PL
a) S. mahhtét «tud, bír, -hat»: l jukalvés tiste m ah t Bt és
manas piejahtuwwut «a lakodalmat pedig lehetetlen többé el
halasztani)) Svlp. ny. V. 198. | N. akta. mahghés
stúora löddé'
«ein überaus grosser vogel» QVICST. SÜS. Aik. III. 34. — b) S.
callebmé «szem»: tat lé calméhtés
kummü «ez vak öreg aszszony volt» Svlp. ny. V. 128. j tuhte aktn vieljen kommá cuovori
tap cálémets
dhkdp párra lierétlH «az egyik testvér feleségé
nek csak vezetnie kellett a vak asszonyt» III. 8. | voddo «fenék»:
vöd öté s ponnta «dúsgazdag)) V. 316. || ^.bcellje «fül»: bmlj ed es
boadnje «a süket ember» QVIGST. SUS. Aik. III. 39. — Ezekben
az alakokban az -s attributiv melléknévképző: falske (prsed.)
«hamis, álnok» ~ falskés (attr.) id. HALÁSZ, Svédlp. ny. 13. j
hoidnü (prsecl.) «bús. szomorú» *s> hoinüs (attr.) id. 50. | kalabma
(attr.) «hideg, jéghideg, fagyott» ~ kalamas (prsed.) id. 30. A kö
zép- és felső fokban is az -s nélküli alak veszi föl a megfelelő'
képzőket: arvotcebmé, arvotes «értéktelen a: arvotcebbo ((értéktele
nebb)), arvotcemus «legórtéktelenebb)>. QVIGSTAD, Acta Soc. Scient.
Fenn. X I I : 152. — A -tak, -tek képzőbeli -k ellenben prsedicativ melléknévképző, azért használatos ez gyakrabban abessivusként; pl. étna (attr.) «sok» ~ étnak (prsed.) id. Svédlp. ny. 12. |
joröpo (attr.) «gömbölyű)) (joröpo jahké «az egész esztendő))) «v
jorhpuk (prsed.) id. 26. j kolbedö, koptés (attr.) «széles» *>> ko[bedok
(pread.) id. 44. — L. még: HALÁSZ, Rövid Pite-lappmarki
nyelvt. 28. §.
**) Érdekes SZINNYEI megjegyzése AHLQVIST műve bírálatá
ban : «Ezen alakokban vagy a fosztó képző egyszerűbb alakja
van meg, vagy pedig összevonás törtent». NyK. 16 : 301—2.
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«nicht gehen können (vor schmerzen in den füssen)» tkp. =
«lábatlan lenni» EAMST. 27.
A v o t j a k b a n az-mis képzős igenévnek egész közönséges
ÍI melléknévi használata. Pl. ad'dzjljm «sehen»: vvi
ad'd'zilimte
ts§é vui dőre likte no berte «eine ente, welohe wasser nicht gesehen, geht zum wasser, aber kehrt zurück» WICHM. II. 9. \
jaratini «lieben»: kuipets l'áit/ize j ar at%mt e no saitan éioz
émsa saitan dóri suisa l'áit/ize lezein «es war ein kaufmann, der
«einen lohndiener nicht liebte und in der hoífnung. dass der
teufel den lohndiener essen würde, schickte er ihn zum teufel
und sagte» II. 88. | kuittsal- «lábbelit fölhúz)): pjdjusse no
kvittsamte,
diéjosse no voztjmte
«die füsse habén sie ungekleidet gelassen, die kleider habén sie nicht angezogen» II.
181. | Ijktini «kommen, gelangen»: sokui mumiz ajiz
Ijktimte
saldatlen mjnjtilam utUarii soie «dann gingen die mutter und
der vater des noch nicht heimgekehrten soldaten um ihn zu
suchen» II. 134. (Több példa WIED. Zűrjén nyelvtanában,
122. §. 2.)
A tkpeni abessivus is egy-két példában olyan, mintha egy
szerű tagadó melléknév volna. Pl. pilem «wolke»: tsik pil'e-mtek kuaz zoroz «es regnet vom ganz wolkenlosen himmel»
WICHM. II. 40. || kit dk, pidtdk,
kiltdk,
kilontam veraská
«kezetlen, lábatlan, nyelvetlen, hallástalan [és mégis] beszél»
(Nb. kilontam valóságos nomen negativum) MŰNK. VNpkGy.
tm. 117.
A z ű r j e n b e n is ilyenféle a következő abessivu3 : kerku
<(ház» : ruc kerkutög
vois «a róka ház nélkül maradt (tkp.
hazátlan lett)» KOGOV, NyK. 17 : 388.
A többi fgr. nyelvben megfordítva áll a dolog. T. i. a
tagadóképzős szók egyúttal abessivusok is, minden rag nélkül. Pl.
M o r d v i n : kacamo «füst»: tol kac amo vtomo
a eri
•«feuer pflegt nicht ohne rauch zu sein» PAASONEN SUS. Aik.
XII. 75. | ormavtomo
kuvéi «ohne krankheit stöhnt es» 48. |
uzer «fejsze»: kije ved' láng a sedr sedí uz er ev terhe
rubaykavtomo?
«wer bauet eine brücke über das wasser ohne axt,
ohne schlichthobeb) 36. || apák séfet kuvéi,
jomavkstomo
vésni «stöhrt ohne krank zu sein, sucht ohne verloren zu ha
bén » 25.
O s z t j á k : mola lilli
ie§11 hoydmdiiihn «mit futkosol
étlen-szomjan» PÁPAY J. NyK 3 7 : 2 7 1 , 5 8 7 3 8 : 1 3 8 . [| mane
vocem jig nemta,
ügotta
at %aid'ayat, man %ajdjjem «damit
meine stadt nicht ohne váterlichen namen, nicht ohne haupt
bleibe, Hess man mich übrig» I évid a üdaden, pa/ta
üdaden
«lebet ohne tochter, lebet ohne sohn» | vet tui tunkdem unday
két totteu, milteu
pösteu
«mit den fünf gezáhlten fingern
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xinserer hand stehen wir [vor dir], ohne hut und ohne fausthandschuh» PATKANOV-FUCHS, K S Z . VII. 138.
V o g u l : -/által tailéy «elpusztíthatatlanul tele» MŰNK.
VogNpkGy. II. 284. | am nal ojtattal
i'ial ul ojtáln «míg én
nyilam ki nem eresztettem, nyilat ki ne eresszetek» I. 95. j -man
•lawtaluw, quld vátal üs untéyats «a mi rendeletünk nélkül vége
láthatatlan város támadt» II. 291. j| nay süp-nelmtal
üntsén
«te szótlanul leülepedtél» I. 5. | ünli ülémtal
«álmatlanul ül»
II. 21.. | uld vittal
unlépténé «tűz víz nélkül lakó» II. 245.
{L. SZABÓ DEZSŐ : A vogul szóképzés 65. 77. és BEKÉ Ö. Rag-

taian határozók a vogulban NyK. 37 : 119.1))
Ha mármost az ahessivus ragja egyúttal tagadó képző is
lehet, a tagadó képző pedig állhat az abessivus ragja helyett,
akkor ebből csak az következhetik, hogy az abessivus ragja tkp.
nem is rag, hanem szintén tagadó képző, a mely ragtalan módhatározóul szerepel a mondatban. 2 )
Ezek után már nincs semmi okunk elvetni AHLQVIST véle
ményét, a ki a finn -ttoma, -ttömá képzőre nézve rég megálla
pította (Suom. kiél. rak. 69.), hogy az abessivusi rag és a ma, -ma
•deverbális névszóképző összetétele. (Vö. BUDENZ nézetét UA. 277.
NyK. IV. 103.) Ugyanez áll a lp. -tipme, tebme, toem, -htem, a
md. -vtomo, -ftuma, -fWma, -fúrna, -fiime, -vieme, -yt'ime, a cser.
-tdmd, -Ődmd, -t§m§, -d§m§, -tdmo, -tdmö, -tdme, -ddmo stb., a votj.
-tem, -tám, a zürj. -t§m képzőre nézve.3)
S ez nem egyedülálló a fgr. nyelvekben. Véleményem sze
rint a votj. -tek, -ták és a zürj. -teg is hasonló eredetű, a mennyi*) Állító módhatározó is lehet ragtalan. — L. «Ragtalan
határozók a vogulban» ez. értekezésemet. NyK. 37 : 119.
2

) É p p e n így áll a dolog a t ö r ö k - t a t á r n y e l v e k b e n
is. P l . az ufai t a t á r b a n : «Az a b e s s i v u s r a g j a : -s§z, -séz
( n é h a : -suz, -sóz, -suiz, -séz): ákcasez «pénz nélkül»,
ikmákséz
«kenyér nélkül». Az abessivus egyszersmind fosztóképzős mel
l é k n é v : kecséz v. köcsez «erőtlen», bálasgz ej ((gyermektelen ház»
PRÖHLE NyK. 38 : 7 1 . — Az oszmanliban : drsiz
avret,
jularsiz

ut ((szemérmetlen asszony, gyeplőtlen ló» \ umudsuz
adam,
•direksiz
dam «remény nélküli ember, karó nélküli ház» ||
tazisiz
ava clkan, tausanslz
eve gelir «a ki agár nélkül
megy vadászatra, nyúl nélkül jön haza» | deniz dolga siz
olmaz, kapu halkasiz
«a tenger hullám nélkül, az ajtó závár
nélkül nem lehet» | ben-siz, sen-siz, on-suz inálam nélkül, stb.»
KUNOS Oszmán-török nyelvkönyv 311.
3
) Vö. m é g SZINNYEI, Volt-e a magyar nyelvnek
igéje. Nyr. X I I I . 194—197.
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ben a bennük levő -k elem azonos a -k deverbalis névszó
képzővel, a mely gerundivális szerkezetben fordul elő. Pl. a.
v o t j a k b a n bertini «zurückkehren», minim «geben»:
minjkjzgurt pala uit'Jiskoz, bertjkjz
nules pala vitjsiékoz «beim hineingehen blickt er nach hause, bei der rückkehr na eh dem
wald» WIOHM. II. 12. | pirinj «eingehen»: östi piriki
piniz
d'éar at'skoz «beim eintreten [in die stube] zeigt er seine weissen
záhne» II. .25. | potmj «hinausgehen, herauskommen»:
pjrikiz
t§d% pjre, potikuiz
sed pats «beim hineingehen weiss, beim
herausgehen schwarz» II. 49. || addéini «sehen, ansehen»: gondirdz adgikid
picaldá a$ad kusti «ha medvét látsz, puskádat
dobd elibédo MŰNK. VNpkGy. bab. 91. j turnani (-nal) «kaszál»,
vidini «lefekszik»: tűdé-no derám tül, tül tülá, guzem-no tűrém
túrna ké, küt kuraktd-no suldm serdktd éétaíd iééné vedé ke
«a fehér inget a szél, a szél fújdogálja, midőn nyáron szénát
kaszálnak; keblem kínlódik, szívem búsul, midőn este aludni
fekszemo MŰNK. d. 33.

A z ü r j e n b e n szintén megvan ez az igenévi szerkezet.
Pl. vidz kutygön
jurtö vyial «wenn du fastest, so salbe dein
haupt» | jiigdygön «beim hell werden, als es hell wurde» j syös.gusalysny mijan usigon
«sie stahlen ihn, wáhrend wir schliefen» | adzis najaös uzig «er fand sie schlafend, sah sie schlafen» |j Permi: te vidz kutygad
«wenn du fastest, so salbe
dein haupt» | visiqas «als er krank war» WIED. Gramm. d. syrj.
spr. 167.**)
A l a p p -tak képző -A; eleme, a mint föntebb láttuk, más.
eredetű. Hogy a finn nyelvjárások abessivusának A>ja milyen
elem, arra nem tudok megfelelni.
Annál világosabb azonban most már a v o g u l és m a 
g y a r tagadó képző. Csak azt kell megnéznünk, van-e ezekben
a nyelvekben -l deverbalis névszóképző. Igenis van. s éppen az,
a fontos, hogy csakis ebben a két nyelvben van meg. Pl.
V o g u l : E. kasti «idéz»: kástiul «idéző ige» | Ut- (Öli «van,
él»): nltuil «életmód, vagyon, lábas jószág)) \ pökt- (pókli «hasadoz», pókati, pókapi «fakad»): póktuil «hasadék)) || K. pdntil
((födél» (pánti) j lepil «födél» (lepi) \ sdtil «idéző ige» (sáti) \
üsil (dépési) (üsi) N y H / 79.
M a g y a r : fon: fonál ~> fonalat, fonalon | köt: kötél «<i"
kötelén, kötelet, köteles j föd: födél <•>-» födelet, födeles.
Hogy ugyanez az elem van meg a vogul és magyar tagadó
képzőben, még külön bizonyító erejű a magvarban meglevő fok**) Az igenevek ragtalan határozói használata a többi fgr.
nyelvben ismeretes, így megvan a mordvinban is, a cseremiszben is.
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váltakozás. (Vö. mesztél[lkb] «•*•* mesztelen és kötél *v kötelén. A ma
gyarban tehát a tagadó képző ilyen alakú volt: -tél ~ -telén,
*-tál ^ -talán).*)
Azt hiszem, most már minden kétségen fölül áll, hogy a
finnugor nyelvekben a mai tagadó képző egy eredetibb tagadó
képző és egy d e v e r b á l i s névszóképző összetétele. Kétségtelen,
de mégis különös, hogy egy deverbális névszóképző járulhatott
a névszóhoz.
Ennek a magyarázatát a cseremisz adja meg.
A vogul-osztjákon és magyaron kívül az összes fgr. nyel
vekben a cselekvés tagadása ú. n. tagadó igék által történik,
így van ez a cseremiszben is, s a tagadó igét minden módban
és időben úgy ragozzák, mint a többi igéket. A conditionalisban
azonban az 1775-diki cseremisz grammatika szerint a tagadó
ige jelen idejű alakjában járul az igének a conditionalis képző
jével ellátott tőalakjához. Pl. kicalám «keresek»: Egyes sz. 1. sz.
óm-kical'igéce, 2. sz. ót-kicaligéce, 3. sz. ók-kicaligéce; Többes sz.
1. sz. ona-kicaligéce, 2. sz. odá-kical'igéce, 3. sz. ók-kical'igéceb
(NyK. VI. 211.). — Lehet azonban, hogy ezek kikövetkeztetett
alakok, mert a későbbi nyelvtanokban és szövegekben ilyenek
nem fordulnak elő, hanem az igetőhöz a fönnebbi -te képző
járul, s ez után következik a conditionalis jele és a személy
ragok. Pl. nyK. tolam «jön»: toltegetsem «wenn ich nicht gekommen wáre» WIEDEMANN Versuch e. gramm. d. tscher. spr.
144. || kP. kodem «hagy»: ndll ik arkas socso ndll ik pu-seygdm,
ik porca lüs koddteyeée
(v. koddte)
luődn sukten kunam
kertes-hdn ik satdéte «wenn es dem menschen möglich ist, in
einer stunde die auf 41 bergen wachsenden 41 báume zu záhlen,
ohne ein einziges nadelchen auszulassen» GEN. 52. | manam
«mond»: kuyo jumdn afia&dn erydz^m sörtnö lepédste kec9se ery(d)
ajéam, aj-aj afiap mant ey e c e luzdrten, kunam kocken . .. kerteskdh: mdúdn ajéamdm ize kocso «wenn es irgend möglich ist den
sohn der mutter des grossen Gottes, das in der wiege schaukelnde knáblein, ohne: o weh! zu sagen, zerschmetternd aufzuessen: dann erst mögé er mein kleines kindchen fressenw
GEN. 54.**)

*) Az eredetibb tagadóképző rejlik valószínűleg ebben a
szóban: mez ét-lábbal, mezít-szárral,
mezít-fövel
(XVI. szá
zad). L. NySz. — MUNKÁCSI szerint a siket szó is ezzel a képző
vel alakult. (KSz. X. 180—1.)
**) A két utóbbi példa igéből képzett abessivusnak is föl
fogható.
Nyelvtudományi

Közlemények.
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Ebből pedig világos, hogy a -te eredetileg t a g a d ó i g e 
k é p z ő volt. Ehhez járult azután a -md stb. deverbális névszó képző, a mint még érezhető a következő példán: kE. Ham «lenni»:
men lidemem
kódom tuskó mia « m i k o r én n e m v a g y o k
ott, [mindig] oda megy» KEGULY Cser. mondatok, 601. NyK. III:
125. — Ilyenek még a deverbális -mas, -más képzős gerundivális
alakok; pl. kE. meman mi'temaske
kaeve «oda mentek, a hová
mi nem megyünk» (miem «megy») KEGULY NyK. IV : 103. | kP.
osalídm pulat küzdda dene, pulat tofiardda dene kürtnö jük s o ktdtdmaske
(soktem «hangzik»), jüt ser jdmalke joy»n fíüt joren
sutdmaéke
(suam «megérkezik, odaér»), kinde söngal koctdmaske
(v. kottdmaske;
kockám «eszik») ruen, pastdrkalen
koltdyeita ile «sendet das bőse mit euren stáhlernen messern
und áxten es schlagend und vertreibend, wohin der klang des
eisens nicht dringt, zu den ufern der nacht, wo das fliessende
wasser des stromes nicht hinlangt, wo man weder salz, noch
brot esset» GEN. 86. || kP. kuyo jumo Seke küzen kajen, kuyo
jumo litdinasdn
(Ham «lenni»), td mlanddmbalke süm'ren kunam kertes-kdü...
«wenn es ihm jemals möglich ist zu dem
grossen gott hinaufzusteigen, den grossen gott vernichtend, ihn
auf diese erde hinabfallen zu lassen...» GEN. 53. (Vö. még:
nyK. Hám «lenni»: a'nes lit*°más
«was künftighin nicht mehr
wird» EAMST. 4. | kertam «hat; bír»: uz§nv-gertdmás
«böswilligkeit; neid» [tkp. «nézni nem tudás»] EAMST. 161. j sitem
<(genug sein»: si'tdddmás «mangel, fehler» KA.MST. 121.)
így alakultak a többi finnugor nyelvekben is a mai tagadó
képzős alakok,*) míg a mai abessivusok (természetesen a zürj. -t§g,
votj. -tek kivételével) az eredeti tagadó igeképzőt őrizték meg.**)
Hogy miképpen fejlődött a tagadó igeképzős szó nomen
negativummá, megérthető a következő cseremisz példákból: nyK.
kdisem «halten, habén, fangen» : nima't kdisdde
i iang§len
sindzdn «er konnte nichts fangen und war müde» EAMST. 194. J
kodam «bleiben»: ni sdser&d kote «von der milch ist nichts
geblieben» EAMST. 185. | küám «kochen, sieden»: kiite «es hat
noch nicht genug gekochtw EAMST. 60. | ku'zas «aufsteigen, sich
heben»: ke'iíd ku'zSőe
«es tagte nicht» EAMST. 59. | m§ndzas

*) A lapp -tes képzőben ellenben a második elem denominális képző. Ez tehát csak akkor alakulhatott meg, mikor már
elhomályosult a tagadó képző igekópző volta.
**) A lp. (finn) md. nyelvben a t előtt levő p, h, %, f, v
hangok összefüggésének mivolta még nincs kimutatva. (Vö. SETALA, Quantitátswechsel. SUS. Aik. XIV3. 14.)
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«eier legén»: td0fid0 m§'ndz§8e
«die henne hat keine eier gelegt» BAMST. 82.*)
Eredményeinket tehát a következőkben foglalhatjuk össze :
1. A f i n n u g o r n y e l v e k b e n , é p p ú g y m i n t a
török-tatár nyelvekben, a cselekvés tagadását
t a g a d ó k é p z ő v e l is ki l e h e t e t t f e j e z n i .
2. A t a g a d ó k é p z ő s i g e n o m e n n e g a t í v u m i s
e g y ú t t a l , de f ö l v e h e t e t t m é g d e v e r b a l i s n é v s z ó 
k é p z ő t is.
3. A n o m e n n e g a t í v u m — m i n d e n r a g n é l 
k ü l — h a t á r o z ó u l is á l l h a t o t t a m o n d a t b a n . Az
a b e s s i v u s t e h á t nem v a l ó s á g o s eset, ragja ere
detileg képző.
4. A t a g a d ó m e l l é k n ó v k ó p z ő e l s ő s o r b a n i g e 
t ö v e k h e z j á r u l t , s e z e k r ő l t e r j e d t át a név
szókra.

BEKÉ ÖDÖN.

*) Igetöveknek határozói szereplésére más példa is van a
finnugorságban. így pl. ugyancsak a c s e r e m i s z b e n : kP. kinelam «fölkel»: kineles, kinél
soyales-at, Ahm batdr őene piéas
tüyales «erhebt sich, steht auf. fángt an mit Alem dem starken
zu ringen» GEN. 22. | kP. kuoasam «ruháját leveti»: zfiatazdm
kuőas
naht «entkleideten sie und nahmen ihre kleider weg»
GEN. 6. | kP. peledam «virágzik»: sáska yane pelét
Has «wie
die blume blühend zu lében» GEN. 56. | kP. ükhúgam «okád»,
poddlam «szörpent»: poődl jerdm ukédé
kolta «er trinkt den
see aus, speit ihn wieder weg» GEN. 3. | kCar. nelemas ((meg
nehezedik)) : mlanőd ümba'lnd kuyd kii kuze' nele'm
kia, fiaslina't mojdr&d tayak nele'm ki'id ! «wie auf der erde ein grosser
stein schwer daniederlegfc, mögé auch W.-s körper schwer werdend liegen!» PORKKA 30. (Vö. nele'm»«
kia' uo.) j kUr. t'sumalam «rúg»: isumal
yoltSsSm «rúgtam [a földet]» WICHM.
NyK. 3 8 : 2 3 3 . | nyK. üpVsm^-zds «schnüffeln, einriechen»: petskd'idr üpf s%ts-sárn9s «er umkreiste schnubbernd die tonne»
EAMST.

187.

A l a p p b a n is; pl. cB,ibmat «nevet»: c&ima «nevetve» |
vud'd'ét «menni (kocsin v. lovon), hajtani»: vüjé «hajtva»
\\kálü
japmét «megfagyni (tkp. fagyva meghalni(» \joté
péd'd'at ((el
költözni (tkp. költözve tenni)» \\ véssut «élni»: vdssü «elevenen»
HALÁSZ, KÖV. Pitelpmki nyt. XXXIX. (Vö. még: HUNFALVY, A lp.
nyv. NyK. V : 384, 419.)
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