Cseremisz nyelvtan.
(Harmadik közlemény.)

Az

affrikáták.*)

A cseremiszben négyféle affrikáta volt: zöngétlen és zön
gés, s mindegyik lehetett jésítetlen s jésített. Ezt a négyféle
hangot az egyes nyelvjárások a következőképpen őrizték meg.
A *c ( = Hs vagy *ts) hang.
a) S z ó e l e j é n .
93. nyK. kM. ts, kP. küfa ti. (ÖEN.-nél c), kür. kCar. # * * )
nyJar. ts (^ zürj. votj. is, illetőleg dz). Pl. nyK. kM. tsak, kür.
kCar. t'sák «szűk, közel, sűrű» ~ votj. dzokit id. dgokatini «meg
fojts, zürj. W I E D . dzag (o: dzag) «hurok», dáagödny (o: d&agedni)
«megfojt» FUF. VI. 31. | nyK. tsaka'ta «sűrű, szoros, szilárd,
tömött», kM. tsokata' «sűrű és meleg (zeug), tele», kP. cok, coka,
cokata «vastag, sűrű (kása; fésű, fű)» (SZIL. 24.) kCar. ísoka'
«sűrű» ~ zürj. tsek, U§kid «sűrű (erdő, fésű)» FUF. YI. 31. j
nyK. tsa'ygém, kM. tsoyém, kP. corjem (SZIL. 26.) kür. kCar.
ísoyé'm, nyJar. tsa'yém «ácsol» ~> votj. Uogini, tsogmj «rávág,
levágw, zürjU. tsogmj «letör», zürj. WIED. t s y g l y n y (o: tsiglini)
«levág)) FUF. VI. 31. | kM. tsetske'm kajjk, kür. íset'ske'm ka'pk,
kCar. tsektíe' kd'pk «tengelicze, stiglicz» ~ zürj. t.jaktsei «szürke
*) A 93—4. és 97—8. számú szakasz WICHMANN dolgozata
alapján készült, néhány adattal kiegészítve.
*.*) Az 1775-i cser. grammatikában c van általában, mind
a szó elején, mind szóközépen. (L. NyK. VI. 195.)
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madár, nagyobb mint a rigó» FUF. VI. 31. | nyK. t§d\tsd, kM.
tsu\tsg, kiír. tsu'Jsg (és tu'\ts$ dissim. folytán), kCar. ísüfsii',
nyJar. tsd'Jsd «nagybátya, az anya testvére» ~ votj. tsuz «anyai
ágról való rokon», zürj. V. tsoz «nagybátyái), S. téoé «az anya
testvérew FUF. VI. 31. 32. mdE. cice «der mann der álteren
schwester» PAAS. TL. 52. (PAAS. török jövevényszónak tartja) |
nyK. tsS'mém, kM. tsumé'm, kP. cumem (SZIL. 28.) kür. kCar.
tíumé'm, nyJar. tsd'mém «megrúg» ~ votj. tsizini, tsizni, tsUmj
«mit dem fusse stossen, einen fusstritt geben», zürj. tsüzjiniy
tsuzjinis, tsué'jini id. FUF. VI. 32. | nyK. tsí'ém, kM. tsié'm, kP.
ciem (SZIL. 20.), kiír. kCar. tsié'm, nyJar. tsi'ém «öltözködik* WICHM.
FUF. VI. 19. | nyK tsyygém, kM. téüyGé'm, kP. cüygem (SZIL. 29.),
küfa tsüyyem (PAAS. FUF. II. 188.), kUr. imyg&m, kCar. UüyCálé'm,
nyJar. tsi'ygé'm «csíp, csipked (csőrrel), mar (kígyó)» ~ votj. tsogjani, tsogd'anj,, tsogd'anj «szúr, beszúr, bedug* FUF. VI. 32. | kM.
tioycc' «csont nélküli, illetve szálkátlan hús» ~ zürjl. tseg «zsír»,
Ud. V. S. L. ts§g «zsír, szalonna (Ud.), disznóhús (L.), kövér, vastag
(V. S.)», S. pors-tseg «disznóhús» FUF. VI. 32. | nyK. tsú\tsam
(tczélba találi>, kM. tiwjscm «megüt», kP. cucam (SZIL. 27.)
«üt», kür. t'sujsd'm (és dissimilatióval: tujsám, kCar. tujsá'm
«megüt», nyJar. tű\tsam «czólba talál*) ~ votj. tsaséyni, tsasjini>
tsastini «beüt a villám» FUF. VI. 32. ] kM. tsü'ktsn-}-i's «kén»
(tkp. «zöld v. sárga gyanta*; kis), kür. t'süktsü-yü's id., kCarM.
cükse ka'ik (o: isüksd kaik) PORK. 20. kCarU. cünkse k. (o: {süyks»
k.) «harkály (tkp. zöld madár)», kE. cüngsö «zöld, harkály*
BÜD. CserSz. 41. ~ votj. tsuz «sárga» FUF. VI. 32.

*ti > I.
94. Néhány esetben Hí (ts) helyett s áll (egyszer c-vél
váltakozva): nyK. sa\tsam, kM. sojia'm, kP. socam (SZIL. 223.),
kUr. kCar. soféá'm, nyJar. sa\tsam, de kE. cocám is socam
mellett BUD. CserSz. 40. «születik* ~ votj. tsizj,:
tsizi-vizi
«törzs, nemzetség)), zürj. tsúzni, Uuénis, űuini «születik* FUF.
VI. 33. | nyK. kM. kP. (SZIL. 230.) kür. kCar. nyJar. soi«árpa»
~ votj. tsuzjem «maláta)>, zürj. tsuz, Uuz id. FUF. VI. 33. } kM.
sü£ye' «szúrás, fájdalom*, kP. éiiéye «oldalszúrás» (SZIL. 339.) ^
votj. tsuskanj, tsutskani, tsuskani «meggyújt, éget*, zürj. űuskini,
isuskinis «szúr (bogár, kígyó)* FUF. VI. 33.
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WICHMANN szerint az első példában dissimilatio történt (a
két c miatt), a két utolsóban pedig (a i miatt) assimilatio.

*U > t.
9 5 . kUr. tüfis9ld§s «látszott» WICHM. 240. ~ kE. cucam
«látszik» BUD. CserSz. 41. nyK. iswtsas EAM. 158. | nyJar.
tú'fisam oczélba talál», kCar. tu fisam, kür. tu fisam és isutsá'm,
kM. tsufisam «megüt», nyK. tsufisam «czélba talál» WICHM. FUF.
VI. 32. kP. cucam «üt» SZIL. 27. | kür. tufiíd és táu\{s9, kCar.
isüfisü', kM. tsufisg, nyK. tsd'fih, nyJar. tS9'fis9 «nagybátya»
WICHM. FUF.

VI.

32.

A nangváltozás nyilván dissimilatio eredménye.
P) S z ó k ö z e p é n .
96. nyK. fötsas EAM. 17. kP. fiuéem GEN. 36. kCar. ' pu
cales (frequ.) PORK. 47. «vár» | kM. tsetske'm ka'jik, kür. iseiske'm
ká'jdk, kCar. isektse' kd'pk «stieglitz» (*>» zürjüd. téaktsei «szürke
madár, valamivel nagyobb, mint a rigó») WICHM. FUF. VI. 31. j
nyK. th'fisd (WICHM.), kM. tsü'fisg, kür. t'su'fis9, tü'fi's9, kCar.
isüfisü', nyJar. ts9\tsd «nagybátya, az anya testvérei) WICHM.
FUF. VI. 31. ( ~ mdE. ciée «der mann der álteren schwester»
PAAS. TL. 52. votj. tsaz «anyai ágról való rokon», zürj. V. tsoz
<<nagybátya», S. téoz «az anya testvérét) WICHM. FUF. VI. 31.
32.) | nyK. tsü'fisam «czélba talál», kM. tsufisam «üt», kP. cucam
«üt» (SZIL. 27.) kür. t'sufi'íá'm, tufisám, kCar. tufisá'm «einen
schlag versetzen», nyJar. tű'fisam «czélba talál» WICHM. FUF.
VI. 32. nyK. iswisam «talál» EAM. 158. («v f. s a t t a a «beschádigen, ládieren», lp. cuoccet, cuoccat, pr. cuocam «illidi, feriri,
incurrere in alqud.», lpK. \cv,tf%6 «bescbádigen, beleidigen» SET.
FUF. II. 223.) | kM. tsüfisá'm, nyK. tsufisam WICHM. FUF. VI.
28. kP. cücam «bezár» SZIL. 27. | kM. tsü'tskndg WICHM. FUF.
VI. 28. kP. cückddö SZIL. 27. «sűrű (erdő, fésü») | kM. tsü'ktin::
ts.-yi's «kén» (tkp. «zöld v. sárga gyanta»), kUr. tíüktsü-yü's
id. ( ~ votj. tsu£ «sárga») WICHM. FUF. VI. 32. ( nyK. iet's9
EAM. 30. kür. jefis9 WICHM. 216. kCar. d'eéd POEK. 24. kP. jece
GEN. 47. «hótalp, ski» ( ~ votjG. d§d%, M. ded'i, I. dödi «sehlitten», zürjl. ddd', död' id. WICHM. VChr. 50.) | nyK. kd'is9 EAM.
41. K. koce (TROICKIJ) SZIL. 83. «keserű» | nyK. kaískam EAM.
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39. kür. kotskes WICHM. 208. küfa kockám PAAS. s-laute 28. kP.
kockám SZIL. 83. «eszik» ( ~ lpK. ka^ke-, koafke- «beissen, nagen, kauen; durch beissen kastrieren» SET. FUF. II. 227.) | nyK.
ket'sem EAM. 45. kür. keJsa WICHM. 212. kCar. keca' POEK. 26.
kP. kecem SZIL. 72. «függ, lóg» | nyK. ketfa EAM. 45. kP. kece
SZIL. 72. küfa kejse PAAS. FÜF. VI. 238. kür. kejsd WICHM.
206. kCar. kec? POEK. 1. | nyK. kiisem «kér, kérdez», kit'ídZ9
EAM. 50. kdtsdZdi}) EAM. 48. «koldus», kP. kücem SZIL. 93. kCar.
kücem «kér, koldul» POEK. 21. | nyK. htsdlám EAM. 50. kP.
kdéalam SZIL. 78.. kCar. kdca'hn (prset. 3. sz.) POEK. 9. «keres»
( ~ votjG. kutskjm, I. Mü. kutskini «suchen»; zürjP. kosjini id.
WICHM. VChr. 76.) j nyK. kit's EAM. 5'0. kP. Hic «köröm, karom»,
küfa /CM<50« «mit bufenw PAAS. KSz. II. 124. kür. kiit's «karom»
WICHM. 206. ( ~ f. kynsi, kynte-, lpK. \kanc, fkenc ((köröm)),
mdM. kenzá, E. Jcenge «huf, klaue, nagel, kralle» PAAS. ML. 19.
votjG. gizj, zürjl. g%Z id. WICHM. VChr. 57., vog. \kwons «köröm,
tenyér», osztj. KAEJ." D. konts, Kaz. kus, ku'nz- id. SET. FUF. II.
224.) j nyK. kdísas EAM. 65. kP. kucem SZIL. 93. kür. kuJsQs
WICHM. 225. kCar. kuce'n (prset. 3. sz.) POEK, 2. «fog, tart» [ nyK.
md'isas EAM. 83. kP. mucas SZIL. 128. «vég, CSÚCSD, küfa mttckg
«át» PAAS. KSz. II. 130. kür. mujscbs «vég, csúcs» WICHM. 244. |
nyK. país EAM. 97. kP. poc SZIL. 169. kCar. poc POEK. 26. kür. pots
WICHM. 211. «vég, farok» ( ~ lpK. ponc «féderw, lpN. 0055a id.;
votj. G. biz, M. Mü. bié «schweif», zürj. b§£ [WICHM. VChr. 49.]
SET. FUF. II. 225.) | nyK. pat'sa'pgas «sich wálzen, werfen»
EAM. 97. kP. pocayam «hever» SZIL. 169. | nyK. paisas EAM. 97.
kP. pacai SZIL. 155. kür. paísg,s WICHM. 207. «-szer, réteg,
emeleti), kCar. sü'dd-fiacasa'n «százrétű» POEK. 27. | nyK. paisas
EAM. 98. kP. pocam SZIL. 169. »kinyit»j kUr. pot'ssa «nyissátok
ki» WICHM. 232. kCar. pocdldcs «kinyílik» POEK. 27. (*v mdM.
pandzdms, E. pandéoms} panzoms «öffnen» [PAAS. MChr. 599.] SET.
FUF. II. 225.) | nyK. pa'ískem «ráz, csóvál, hajít» EAM. 98. kUfa
pockaltaren «abrüttelnd)> PAAS. KSZ. II. 126. kE. pockem «kiráz,
megráz» BÜD. CserSz. 72. | nyK. piih EAM. 101. kP. pele SZIL. 160.
kür. pejs9 WICHM. 228. kCar. pecd POEK. 46. «sövény, kerítés»>
( ~ lp. bácce, g. bace «capsus, septum»; zürj. WICHM. poU
ddünne stange, zaunstange», potini «umzáunen)), votj. S. fpuc,
MK. fpuc, pus «stange» SET. FUF. II. 224.) j nyK. pd0Ukds EAM.

80

BEKÉ ÖDÖN.

113. kP. pückam SZIL. 170. «vág» ( ~ mdM. petskams, ftetskems
«schneiden, schlachten» [PAAS. MChr. 655.] SET. FÜF. II. 227.) |
nyK. p§t's EAM. 110. kP. puc GEN. 71. «szár, síp», kCar. hnucfíuc «schilf» POEK. 24. (—> mdM. KEG. pocka «heracleum sibiricum», mdE. potska, potska aröhre, spule» SET. FUF. II. 235. |
nyK. pSt'sam EAM. 110. kP. pu.ce.rn «elpárolog, apad, fogy* SZIL.
178. | nyK. poísd0£ «preisselbeere» E Í M . 104. kP. pöéds «kransbeereo

SZIL. 169. | nyK. put'sS EAM. 107. kP. pitcö SZIL. 179.

«cervus tarandus», küfa püjsö «renntier» PAAS. FUF. VII. 9.
( ~ lp. boaco, g. boccu; votj. puáei, j-pujej «rénszarvas», zürj.
peé «fiatal szarvatlan rénszarvast) SET. FUF. II. 223.) | nyK.
sút'íam EAM. 127. (WICHM.) sá\ísam, kM. éottsa'm WICHM. F U F .
VI. 33. kP. socam SZIL. 223. küfa socam PAAS. KSz. II. 35.
kUr. kCar. sojscrm, nyjar. sa\tsam WICHM. FUF. VI. 33. «születik* ( ~ mdM. satsSms, E. satsoms, tsatsoms «születik)) PAAS.
MChr. 1013.) SET. FUF. II. 222.
A *j?s hang.
a) S z ó e l e j é n .
97. Megfelelései a következők: kP. is (GEN.-nél: c), kMAz.
íé, küfa,*) kM. is, kUr. kCar. tí, nyJar. nyK. ts ( ~ votj. zürj. is,
is, illetve d'é). Az eredeti hang tehát a kP. és kMAz.-ban ma
radt meg.
nyK. nyJar. tsa'ma, kUr. kCar. kM. isoma', kP. coma (SZIL
25.) «csikó» ~ votj. isuni, isuni, isiunj, isuiM id., zürj. isán id.
FUF. VI. 34. | nyK. tsa'rya, kUr. kCar. kM. isdrya', kMAz.
'Uárya' «átható, éles (hang, szem)» ~ zürj. WIED. dáurtny (o:
déurtni) «megrág, szétrág, összerág, átfúr, átlyukaszt)) FUF. VI.
34. | nyK. carte'm (uapTéM) «csökönyösség (állatoknál)».(TEOICKJJ)
SZIL. 17. ~ votj. t'surit, t'surjt «kemény; fukar», zürj. isorid
«kemény, szilárd» FUF. VI. 34. | nyK. tsaz «csípős, fanyar,
savanyú», tsaiyü'ta iá., kMAz. isdzya' id. (talajminőség), kUr.
isá&ya', isázyata' «rekedt (hang)» ~ zürj. is'azir soma, iéizir soma
«csipős, fanyar, savanyú)) (soma «savanyú») FUF. VI. 34. [ nyK.
tsar «a lágyékok oldalsó része; a lágy testnek az a része, a
*') Szókezdő t'fie

nincsenek adataim, csak a szóközópire.
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mely mindkét oldalon a legalsó borda és a csipőcsont közt van»,
kE. car «vékony; ih'a» BUD. GserSz. 38. ~ votj. dziri, d'zjri
«sarok, kül. ajtósarok*, zürj. d'éir «hánge, türbánge, türangel*
FUF. VI. 34. | nyK. nyJar. tsa\tsd, kCar.:isd ( isd\ kUr. kM.;
isdza', kMAz; isdzd' ((gyermekjáték, csinos játék; csinos, helyes*
<-J votj. isdjsd, isaj'sa «gyermekjáték)), zürj. Ud. V. S. isajsa,
L. P. t'sáféa, S. isatié§ is «gyermekjáték (a babát kivéve)», Ud.
még: ecsinos, helyest) FUF. Ví. 34. | nyK. nyJar. tsd'yák
«fecske» ~ zürj. isikis, isikis id. FUF. VI. 34. j nyK. tsdfirltem
((gyermeket fürdet», kUr. isdfídlte'm «vízzel leönt» WICHM. FUF.
VII. 44. kE. cevem «csepeg* BUD. CserSz. 38. <s> votj. isop
«csepp», isopldni «csepereg* WICHM. FUF. VII. 44. | nyK.
tsdfie'stém, kUr. iidfösté'm,
kCar. tsdftdstala'm (frequ.), kM.
tsifiisté'm, kMAz. t'sifíisté'm, kP. édfídstalam (SZIL. 24.) «esíp,
megcsíp, beszorítw «SJ votj. is£piitfnf, isepiUtmi, isepil'tni «csíp,
megcsípi) (U.: dábbal összeszorító), zürj. isep§Ítni, isepe'l'tni,
t'sepe'l'tnis «csíp» FUF. VI. 35. | nyK. tsdlt, tsdlt-o'k, kUr. kCar.
isdlt, kM. isiit «egészen, teljesem), kP. édlt «minden, mindnyájan)) (SZIL. 22.) «s> votj. isflk-ak, isi'lk-ak «teljesen»; vö.
még: isilkjt, isiikit, isii kit •« tiszta, világosi) FUF. VI. 35. | nyK.
Udrd ((nagyon finom, nagyon vékony (pl. jég, czérna)*, kCar.
isdrd i «vékony jégkéreg» ~ votj. isiri, isiri, isiri: is'iri-pjri,
isiji-piri, isiri-piri «nagyon kicsiny; morzsa», zürjl. Ud. isir
((finom jógkéreg a havon» FUF. VI. 35. | nyK. tsort «éles é
(pl. az asztalon))) «v votj. t'éjrtj, isi/rti «nyak» FUF. VI. 35. 1
nyK. tsdy'^'rjém «meggörbül, meghajlik (pl. nedves fa, mikor szárad)* ~ zürj. isu'kir «ráncz, redő* FUF. VI. 35. | kCar. kUr.
kM. isi, kMAz. isi, kCar. isi'-mari, kM. isi'-marii, kMAz. isi'",
marii «meg nem keresztelt cseremisz* (atiszta, valóságos csere
misz*, mari, ma'rii «cseremisz»), kUr. isi-ka'(is 9 «vőlegény, a ki
nem özvegy, hanem fiatalember* («tiszta, igazi vőlegény*, kd\isd
(•fiatalember; vőlegény*) ~ zürj. isin, isim, dzim «egész, teljes
(szín)*, pl. I. isin lez, VL. isim l§z, P. dzim v§z «egészen kék,
sötét kék*; V. S. L. isim s§d, P. dzim égd «szénfekete*; I. isin
g§rd, 8. isim g§rd «világos piros* FUF. VI. 35. 36. j. kM. f/ifíiéi'k, kMAz. isi fiiéi'k ((barázdabillegető* «** votj. isé(iseg, iséjseg
id. FUF. VI. 36. ! kUr. kCar. isdke', kM. itvkd: südg isi'kd,
kMAz. isi'kd: sü'do iéi'kd «kis szénarakás* (sú'og «fű») **-» zürj.
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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I. Ud. L. Uuk: jur-Uuk «der knoten am hinterköpf», V. S.
téukjgn (instr.) «mit aufmass, mit übermass (z. b. getreide im
mass) FUF. VI. 36. | nyK. Uá'zd, kM. Ui'z% kMÁz. {ti'zi WICHM.
FUF. VI. 29. kF. cize SZIL. 21. «emlő» [ nyK. tso'lye «villám»,
kUr. tío'lye d'iilas «izzva és pislákolva ég», kCar. t'éolyé'm «izzva
ég», kM. {sólya',. kMAz. t'éolya' «fénylő, ragyogó (csillag)» ~ votj.
U. Uil karjm «fényesít», I. isit-ísit «fény, ragyogás; fénylő, ra
gyogó », M. t'siV-tsil' tsitani «fényesen ragyog», MU. M. Uitani
«fónylik, világít»; {siüegd'ánj, t'siHekjánj, t'stfekfani, t'siVekjani ((vil
log, világít)) FUF. VI. 36. | nyK. tso'ry§£am, kür. kCar. ísa'ry§ía'm, kM. t'sáryj£a'm, kMAz. UárylZa'm «élesen kiált, sikolt» ~
votj. téeregd'anj, {serekjani, {sirekjani, t'sirekjani «kiált», MU.
tíire{ani «jajgat", zürj. {siristni, t'sirisni, Uiri'stini (mom.) ((fölkiált, fölsikolt)) FÜF. VI. 36. | nyK. tswna (de RAM. 123. swna)
«czinké (parus)» ~ zürj. WIED. dzoina (Ő: déoina) «kis szénczinke (parus minor)» FUF. VI. 36. | nyJar. tsü'tském «vállat
vonít», kCar. kür. kM. {süiské'm, kMAz. UiiUké'm ((egy helyben
tánczol, vállat vonogatva* (kCar. még: «guggolva ugrál») ~ votj.
tsettsini «tánczol», Metííini, tetísini, teűéini (K. MŰNK. \TDKCE-)
«fölugrik, elugrik»; zürj. üétUini, Uéüéi'nis ((fölugrik, föláll»
FUF. VI. 36.
¥

U > s, s, s.
98. Néhány szóban az eredeti szókezdő U helyett s, s
vagy s áll. Ezek a következők: nyK. sepke'dém (sepk-ed-J «üt,
kopog, zörög, csörög» «v votj. Uapkini «üt, ráüt»; zürj. t'sapkini
«dob» FUF. VI. 37. | nyK. sd'rdk «száraz, elaszott, szárazság
miatt elhervadt (fa, növény); sovány, nyomorúságos (betegség
folytán))) ~ zürjP. t s i r (o: tsir) «a levegőn megszáradt)); Ud.
{sirnis, V. S. tsirni «einen stich bekommen (fisch, fleisch)», Ud.
{sirem t'éeri «napon szárított hal» ({seri «hal»), S. P. {sir§m gos
<irégi, sós szalonnaw [gos = «szalonna») FUF. VI. 37. | kP. semem:
singam semem «pis!og» SZIL. 197. ~ votj. {simani, {simáni «a
szemet félig lehunyja, pislog» FUF. VI. 37. | kür. kCar. sopt§ra', kM. soptra' «rosszul és hanyagul készített)) (pl. «háncsból
való czipő)», kUr. kCar. még: «rút (pl. vén asszony)» ~ votjM.
tíutires «ránczos», U. t'sutires «görbe, hajlott; beteges (pl. öreg
ember)» FUF. VI. 37. | nyK. nyJar. kUr. kCar. sü'z§, kM. sü'zo,
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kP. suzo, sujéo SZIL. 239. küfa suzo, sujzo PAAS. s-laute 46.
(TEOioKunál: subuzo és suzo SZIL. 204. 208.) «fajdkakas*) ~
zürj. t'éukt'si id. FUF. VI. 37. (a md.-ban is s-szel: E. suvozej,
suzij, M. saviéi, suzi, suéi id. PAAS. s-laute 45.) | nyK. sdkxid'1'9,
nyJar. édydzah, kUr. kCar. s§psa'l*9, kM. siyéa'li, kP. hysale
SZIL. 222. küfa hyhale PAAS. s-laute 67. «gyík» ~ zürj. Uotdzul,
d'éocdzuv id. [votj. kend'éal'i id.] FUF. VI. 37.*)
sepkedém és S£>*r;>& csak az nyK.-ban vannak meg, s ezért
nem lehet tudni, hogy az s itt a többi nyelvjárások (s, ft'-jének
vagy s (sj-ének felel-e meg. Ugyanis azt lehetne gondolni, hogy
a nyK. s e szókban éppen úgy ts ( < *ís) helyett van, mint pl.
a nyK. tswna *>•> swna «czinke» szóban (1. 9 7 . végén), vagy mint
néhány más szóban is; pl. nyK. tsa\tsém ~ sa\tsém ((megpróbál*) | nyK. tsdla'n ~ sSla'n «éléskamrái), nyJar. tsSla'n, kUr.
kCar. kM. ísula'n id. ( < tat. őulan) j nyK. tsuhk ~ suhk «kummetriemen» ( < csuv. cülük id.). — De éppúgy lehetséges, hogy a
szókezdő s a fölsorolt szókban más nyelvjárások s-sze (ül. s'-sze)
helyén áll, s ez esetben ezt az s (éj-et mind az imént említett
szavakban, mind pedig a kP. semem ós kUr. kCar. soptdra, kM.
soptra' (1. fönnebb) szókban úgy kell magyarázni, hogy az eredeti
*í's' diftongus első részét elveszítette, az s azután szabály szerint
s-szé lett a kM.-en kívül, a hol megmaradt az s (éppúgy részben
a kP.-ben is). Ez a fe'>s hangváltozás természetesen a feljebb
említett *s > s hangfejlődés után állott be. — Éppígy lehetne
fölfogni a szókezdő s-et a nyK. nyJar. kUr. kCar. sü'z§, küfa
suzo «fajdtyúk» szóban. — A kM. su'zo, kP. suzo, sujéo, küfa
sujzo alakokban WICHMANN szerint a dentális előrész még az
*s>s változás előtt eltűnt, s az s a többi s'-szel együtt lett s-sé
{1. 88.). Éppígy magyarázható a szókezdő s a nyK. sdkxsafo stb.
«gyík» szóban.
p) S z ó k ö z e p é n .
9 9 . nyK. fo0tskdz' EAM. 19. kP. fiiéhé GEN. 72. kür. fiiiíkii
WICHM. 19. kCar. fiickié POBK. 41. kCarM. fidckdz PORK. 45. «vé*) PAA.S. újabban még ezt is hozzájuk sorolja: nyK. sedd
118. kE. sede BIJD. CsT. III. 441. «az» (vö. mdM. és, mdE.
se, nyomatékosan kettőztetve: mdM. sit'ss, édt'ss-, osztj. tii, íí, k%,
éi, vog. ü, \té) FÜF. VI. 212.

EAM.
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kony, keskeny» | nyK. fid0ts BAM. 10. kP. fiié GEN. 7. kCar. fiié
PORK. 39. kílr. fiití WICHM. 227. «öt» (1. 83.) ] nyK. nyJar.
tsa\tsa, kCar. isdfécl (kM. ísdía', kMAz. t'sdéd, kUr. isdza')
«gyermekjáték, csinos játékszer; csinos, helyes» WICHM. FUF.
VI. '34.-j kM. téüíské'm, kMAz. féüt'ské'm, kür. kCar. ísiiíské'm
«áuf einer stelle, mit den achseln zuckend, tanzen» (kCar.-ban
még: whockend od. kauernd hüpfen»), nyJar. tsütském «vállat
vonít» ( ~ votjMU. I. iseiisini «tánczol», M. iseiisini, S. teisini,
U. G. teiiéjni, K. (MŰNK.) tákéé- «fölugrik, elugrik»; zürj. I. V.
S. L. P. iseiisini, Ud. iééiiéinis «fölugrik, fölállt) WICHM. FUF.
"VI.'36. | nyK. kdtskem EAM. 48. kP. kickem GEN. 5. kCarU. kié'
/cm POEK. 17. kCarM. kdékem PORK. 52. kiír. ''kiiskalSn (frequ.
prset.) WICHM. 218. «befog» j nyK. nyJar. laptsaka, kür. lapisaka'
«platt, dünn u. breit» WICHM. FUF. VII. 42. | nyK. pd0ts; pí>0tskemd0s EAM. 112. piékemse SZIL. 164. kCar. p9ckemds PORK. 53.
(•sötétség)) | nyK. sermd0ts EAM. 119. nyK. se'rmdts, nyJar. sö'rmnts, kCar. só'rnidís, kür. se'rmdts, kM. sö'rmnis\\) «fék» WICHM.
FUF. VI. 23. (1. 83.) [ kP. süé SZIL. 232. küfa süc PAAS. s-laute
14. kM. kür. kCar/ mis, nyJar. s§ts, nyK. s§ts, s§ts WICHM. FUF.
VI. 23. 24. «korom.) (1. 83.) j nyK. isit* EAM. 15-2. kP. tié SZIL.
247. küfa tic PAAS. KSz. II. 129. kür. tiis WICHM. 224. kCar.
tié POEK. 51. «tele» (1. 83.).*)
*í's > s, é, s.
100. Eredeti szóközépi *í's'-ből mássalhangzó előtt több
esetben s, é, s is fejlődött; pl. kP. fiiéle «ötven» GEN. 16. 51.
kE. visle BUD. CsT. III. 436. nyK. wislu WIED. 90. vizlu,
vizle CASTR. 18. ( ~ kür. 3ÍDI§ WICHM. 227. kCar. fiith PORK. 7.
fiith POEK. 39.) = kP. fiié GEN. 7. kür. fiiis WICHM. 227. nyK.
fid0ts EAM. 19. «öt»+Zit «tíz» | küfa fiiste PAAS. FUF. II. 186.
kP. fiiste SZIL. 282. nyK. fiistd EAM. 14. «tönköly» ~ votj. \vag,
\vai, \waz, vaz (WICHM. VOhr. 125.) «spelt, triticum spelta»
(PAAS. FUF. II. 187. és SET. FUF. II. 236.) | kCar. cü'ksd, cüykéd
*) Vö. kP. aéa GEN. 27. kCar. áfán HAM. 10. aéa POEK.
21, d e : kE. aia CserGr. NyK. VI. 196. és nyK. dia (voc dii)
EAM. 8. «atya». Valószínűleg két kiilömböző nyelvjárásból való
török jövevényszó.
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ka'ik «harkály» (tkp. valószínűleg «zöld madár») p* kM. tsii'ktsnyi-s «kón» (tkp. özöld v. sárga gyanta»), kür. UükUü-yüs id. (*>«
votj. tsuz «sárga») WICHM. FUF. VI. 32. | kP. ^asfco «savanyú»
GEN. 58. koékem «savanyodik» SZIL. 90. nyK. kaskS «faul (von
getránken)» : kask3-sap§ «faules dünnbier, kwass», kaskas «verfaulen, schlecht werden», kask§s sap§ «sauerer kwass» KAM. 40. ( ~
votj. \ku3al, -kuéal «keserű», \ku31ras «sauere (milch)», WICHM.
kuz-turim «sauerampfer», zürj. völ-kudz-turyn «kleiner sauerampfer» [valószínűleg kudá «húgy» hatása folytán keletkezett
népetimológia] vö. SET. FUF. II. 231.) | kP. loftsayge SZIL. 115,.
küfa lopsayye PAAS. s-laute 111. «káfer, mistkáfer, (GEN.-nél
még:) wespe», nyK. lapsayg§ «hűmmel» EAM. 67. ~ mdE. lokéey", loksej, M. loksű ( < lokt'éi), votj. lödé, ledé WICHM. W o k .
87. «bremse», zürj. ludé, lué WICHM. W o k . 8. id. permNy. I03',
permK. lys' id. (PAAS. s-laute 111.) | kP. püskolam «szúr (vmi
rovar)» SZIL. 186. nyK. pS'skdlas «harap; szúr» EAM. 110. «-«-»
votj. bitskini ddöf, szúr» MNyh3. 72. zürj. WICHM. I. bitskini,
külömben bitskini id. (SET. FUF. II. 235.) | kP. fafsaU SZIL.
222. küfa hysal'e PAAS. s-laute 67. kM. siymfy, kür. kCar.
sSysd'ld, nyK. sdkxsah, nyjar. sdydzah «gyík» ~ zürj. tíotdéal>
déo(déuv id. WICHM. FUF. VI. 37.

*$ > é, z.
1 0 1 . Magánhangzók között gyakran é, z lett a fs-ből; pl.
nyK. süŐ90-fíi'z-iir «105 mókus*) ( = 3 0 kopeka) EAM. 138; nyK.
kd'mldfi'iz-ur EAM. 62. ~ kCar. kumhfíiédr PORK. 39. «harminczöt
mókus» | kP. fiiédt GEN. 60. kE. vizit BÜD. CST. III. 436. nyK.
@d0zd0t EAM. 19. «öt (főnévileg)» ~ kP. ftic GEN. 7. kür. -$%U
WICHM. 227. nyK. @90ts EAM. 19. id. (melléknévileg) |j kP. Rozam,
fíojéam SZIL. 286. kCar. fioze'é PORK. 25. nyK. fía'zam EAM. 11.
((lefekszik, esik» ~ kP. §06 GEN. 43. kCar. (3oc PORK. 3. «ess le»,
kCar. fio'ch PORK. 33. nyK. fiatszd WIED. 140. «essék le»; kCar. ok
§oc PORK. 23. nyK. ak vac (0: dk fiats) CASTR. 48. «nem esik
le» nyK. ak vazeb és vazet «nem esnek le» CASTR. 48, kP.
fiocmas «leesés« GEN. 6. kCar. fíoémd id. PORK. 11. fíocde ((lefek
vés nélkül» (üf. 23. Car. 22.) SZIL. 286. | kM. üsáéd; kMAz.
Uázd, kür. tsáza' ~ kCar. tídj.sd', nyJar. nyK. tsd(tsa ((gyermek
játék, csinos játékszer; helyes, csinos» (vö. votjü. t'sájsá, M. S.
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ísafsa ((gyermekjáték)); zürjüd. V. S. isajsa, L. P. (S. még:
tsa(ű§ is) ((gyermekjáték (a baba kivételével))) Ud. még: «csinos,,
helyes))) WICHM. F Ü F . VI. 34. | kM. {gifiizik, kMAz. 'Uipizi-k
«bachstelze»(~ votjü. Uéféeg, I. M. S. fséféeg id.) WIOHM. FUF.
VI. 36. | kP. iza, izaj GEN. 27. kCar. iza POEK. 35. nyK. dzci
EAM. 22. «nagybátya, testvérbátya» ( ~ mdM. [PAAS.] OCU «nagy»,
finn iso id. SET. F Ü F . II. 231.) | kP. ize SZIL. 42. küfa ize
PAAS. FUF. II. 187. nyK. izi RAM. 26. «kicsiny)) ( ~ votj. G. i(üéi
«kevés» [WIOHM. VChr. 59.], zürj. WICHM. ifóet «kicsiny», P.
u(U§t id., iié-mon ((menyecskéi) PAAS. FUF. II. 187. SET. FUF.
II. 229.) | kP. kuze GEN. 66. küze{\) GEN. 27. kCar. kuze POEK. 10.
kür. kuze WICHM. 219. «hogyan» ~ nyK. k§'tse EAM. 64. id. (vö.
votj. k^éi, kid'Ji, kiéi, kiéi id. WICHM. W o k . 20., zürj. (WICHM.)
I. ü d . fcufié külömben ki fiz, kifizi id. SET. FUF. II. 229.) | kP.
küzem GEN. 4. kCar. küzem POEK. 46. nyK. kuzas EAM. 19.
kuzem CASTE. «fölmászik» ~ kE. kucem «hág, fölhág, fölmegy,
fölszáll», kucuktem «fölszállít» BUD. CserSz. 27. (vö. mdM.
kucan «klettern, steigen», mdE. kuzan «hinaufsteigen, klettern»
[PAAS. ML. 28.] SET. FUF. II. 229.) | küfa péötrem PAAS. FUF.
II. 187. kP. piédrem SZIL. 166. pdfarem SZIL. 169. nyK. pd0zd°ra%
EAM. 113. «nyom, sajtol» ( ~ votj. WIOHM. U. pjéirt-, MU. J. M.
piéirt-, MŰNK. S. j-pigirt- «auswinden, anspressen», zürj. I.
pifizirtni, V. S. L. pitdzirtni, P. pifizirtni id. KP. \pi$dri- «auspressen, ausdrücken», WICHM. Lehnwörter 150. SET. FUF. II.

231. PAAS. FUF. II. 187.) | kP. pizle, pizle «kőrisfa» SZIL. 166.

kCar. pizld POEK. 28. nyK. pd0zd0lrnd0 «eberkirsche» EAM. 113. ~
votj. (WICHM.) pales, palez, .páuez, M. paledz «vogelbeere, spierlingsbeere, eberesche», zürjV. Pec. S. L. pelié, EOG. P. pelidz,
pevidz «vogelbeere» (metathesis) SET. FUF. II. 236. és PAAS.
FUF. VI. 187.*) ] kP. rujzem, ruzem SZIL. 191. kE. rüzem BUD.
CserSz. 87. nyK. d'rzas EAM. 22. «ráz» ~ kP. ruckalem SZIL.
190. kE. ruckalem BUD. CserSz. 87. (vö. finn rytkatá, rytkyttá
id. SET. FUF. II. 231.) | nyJar. sdydza-fo, nyK. sakUa-fo, kür.
kCar. sSysa'id, kM. éiyéa'1% WICHM. FUF. VI. 36. kP. sdysale
SZIL. 222. küfa sdysale PAAS. s-laute 67. «gyík»(^ zürj. Uofizul,
*) WICHMANN a csuvas piles «vogelbeere)> átvételének tartja
(Lehnwörter 91).
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dzo(dzuv id.) WICHM. FUF. VI. 37. | kP. suzo, sujéo SZIL. 239.

kUfa suzo, sujzo PAAS. s-laute 46. kM. éu'zo, kUr. kCar. nyK.
nyJar. sü'z§ WICHM. FUF. VI. 37. ( ~ zürjl. Ud. V. tíukUi
WICHM. F ü l ' . VI. 37. és PAAS. s-laute 45—6. votjü. drugd'a,
MU. dvikia, MG. dukja id. WICHM. VVok. 9.) | kP. tdhze SZIL.
249. kür. tSUzS WICHM. 214. kCarü. td'lzd POEK. 18. nyK. td'lzd
EAM. 145. «hold, hónap» ~ kCar. td'lcd POEK. 25. nyK. teldz9
EAM. 111. 112. (vö. votj. toké, toled'é, toueé WICHM. VVok. 7,
zürjl. f§lis WICHM. VChr. 113.)

*(n)M
102. Csak n után fordul elő. Megfelelései: nyK. kP. dz,
kUfa cU, kür. kCar. dz,*) Pl. nyK. andzas EAM. 4. kP. on^em
SZIL. 148. kür. ondzet (2. sz.) WICHM. 210. kCar. on§a POEK. 4.
«néz, tekintő («<» votj. G. ad'dzjni, M. I. MU. ad'déini «sehen,
ansehen»; zürjl. ad'zni id. WICHM. VChr. 43.) | nyK. ftandzas
EAM. 10. kP. $<m$m SZIL. 285. kCar. {tonga'é POEK. 23. kür.

fíond'zalas (frequ.) WICHM. 244. «átkel vízen» ( ~ votj. vidz-, viz«übersetzen, überfahren, durchwaten», zürj. WICHM. vüdzni id.
(VChr. 130.); vog. ünsi, unsi «waten», osztj. KAKJ. D. unts-,
Kaz. uutns- «überschreiten [einen fluss]» ,SET. FUF. II. 226.) j
nyK. nutidíik EAM. 88. kP. nön^dk GEN. 59. «tésztát) | nyK.
ps0ndzd «erdő, liget, fiatal fenyves fedte domb», kUfa pünger
«fenyves*) PAAS. KSz. II. 30. kP. pünfó GEN. 7. kUr. pündid
WICHM. 216. kCar. pü'n$9 POEK. 26. «fenyő» (.*>» f. petájá, lp.
boecce, g. boece, mdM. fiiéi, E. pitéé, pitse [PAAS. MChr. 675.]
votj. G. puzim, MU. pugim, zürj. I. po&em id. (WICHM. VChr. 99.)
A cser. alakban SET. szerint a nasalis hangátvetés útján került
az affrikáta elé FUF. II. 222.
*(n)dé.
103. Szintén n után. Megfelelései: kP. dz, kM. kCar. óz,
kUfa, kUr. dz, nyK. nyJar. dz. Pl. nyK. andzal EAM. 3. kP.
oúgd GEN. 56. kUfa on^'dl PAAS. K S Z . II. 123. kUr. oíidédl
WICHM. 228. «előtt levő», kCar. porténál «a ház előtt levő hely»
POEK. 46. oiíóZdkd «elé» HAM. 5. ( ~ zürj. I. vod'é, U. vedé, UV.
*) Az 1775. cser. grammatikában 5 (1. NyK. VI. 195—6.).
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V. S. L. vodz, P. od'z «elülső)> WICHM. J S F O U . XXI 3 . 23. votj.
M. ad'z, G. I. M. U. U. az «vorderes, vorderraum», L-ben még:
«aufenthaltsort; vorn befindlicb, vordere» WICHM. VChr. 45.) |
nyK. pSndzamlas EAM. 108. kCar. püngalam PORK." 16. «kinyom,
kifacsarw | nyK. sa'ndzal EAM. 117. kUfa sorival PAAS. s-laute
18. kP. söngal GEN. 56. «só» | nyK. s§ndzalas EAM. 139. kP.
söngalam GEN. 47. «nyerít» j nyK. smdzd, sindzá EAM. 133. nyK.
srnza, nyJar. syndzd WICHM. FUF. VI. 23. kP. singa GEN. 6. kUfa
sing'g, PAAS. s-laute 34. kÜr. sindzá', kCar. kM. sinúzá' WICHM.
FUF. VI. 23. «szem» | nyK. syndzas, sindzás EAM. 13. nyK. sinzém,
nyJar. syndzém WICHM. FUF. VI. 23. kP. singem GEN. 3. kUr.
siiíd'éé'm, kCar. kM. sinúéé'm WICHM. FUF. VI. 23. «tud» | nyK.
sindzem, syndzem EAM. 133. nyK. synzém, nyJar. syndzém WICHM.
FUF. VI. 24. kP. singem SZIL. 218. kUr. sind'zé'm, kCar. kM. sinDÉé-m^WiCHM. FUF. VI. 24. «ül« | nyK. sindzam, sindzám EAM. 133.
kP. singam SZIL. 218.kCar. singam PORK. 6. «sich setzen, bleiben»
(vö. nyK. sits, sits, sist, sist EAM. 130. kP. sic GEN. 10. kCar. si'c
PORK. 6. «ülj!» [ nyK. éitsh EAM. 11. kCar. si'ch PORK. 31.
«üljön!» | kP. sicsa ((üljetek!» GEN. 74. [ kCar. om sic «nem
ülök» PORK. 48. | kP. sicme GEN. 74. kCar. si'cmd PORK. 18.
[part. prset.] | kUr. sitsna «ültünk» WICHM. 240.)
Képzőkben: nyK. iyy9ndzdm EAM. 31. kP. jii^ngam SZIL.
52. K. jdfdngam (TROICKIJ) SZIL. 52. «csuklik)) | kP. kongem GEN.
69. kCar. kongem PORK. 14. kE. kojongem CserGr. NyK. VI,
195. ((mutatkozik, megjelenik)) (vö. nyK. kaizas id. EAM. 36.) I
nyK. lo-kXsdndzas EAM. 70. kP. lokhngam SZIL. 114. kE. loksiniBUD. CserSz. 90. lokhngam (TROICKIJ) SZIL. 114. «megfarag, meg
bárdol » (vö. loksücmo «bevágás» BUD. CserSz. 90.) [ nyK.
m?ndzas EAM. 82. kUr. muúd'za WICHM. 207. «tojik» | nyK. tdrftd'ndzas EAM. 145. kP. tiirfídngam SZIL. 264. K. türptincam
(TROICKIJ) SZIL. 264.

«prüsszög)> j nyK. wkxs0ndzam

EAM. 159..

kP. ukédn^am, u'/sdúgam SZIL. 268. kE. uksinzam BUD. CserSz.
13. uksingam CserGr. NyK. VI. 135. oksencam (TROICKIJ) SZIL.

268. «okád» (vö. nyK. ukxsdtsmas, ukxs9tsm§ «bányás» EAM. 159.
kP. ukédé kolta «kiköp» [tkp. «hányva küld»] GEN. 3.) | nyK.
üpVsmhds (ischnüpfeln, einriechenw EAM. 161. kE. üpsinzam
((szagol vmit» BUD. CserSz. 16. (nyK. üpVsjts [imper. sing. 2.
sz.'j EAM. 161. üp(Ps}ts-sarn9s «szimatolva megfordult)) EAM. 187.)
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yg > m.
104. kP. kCar. pornói «kebel» GEN. 27. POEK. 31. ^ nyK.
pongSi id. EAM. 103. (mdE. popgo, mdM. pova, pov id. PAAS.
ML. 43. lpK,:_pS# id. Vö. PAAS. FÜF. VI. 240.) | kP. umSo SZIL.
269. kCar. icmdd, küfa undp PAAS. FUF. VI. 240. «dárda, nyárs,
fulánk» ~ nyK. o'ngada CserGr. NyK. VI. 212.
n > t.
105. A rokon nyelvek szerint a spiráns után álló zárhang
nasalisból lett. Pl. küfa §isU PAAS. FÜF. II. 186. kP. fiiste SZIL.
282. nyK. ftiétd EAM. 282. «tönköly» (vö. finn vehná «búza» ;
DÚNNER egyeztetése, 1. rnég SET. AH. 282.) | kP. Miié SZIL. 219..
küfa éiste PAAS. s-laute 11. kM. éviid WICHM. FÜF. VI. 20. kCar.
sistd POEK. 27. nyK. srstd EAM. 133. ((harkályt) (vö. finn háhna,
h a á h n a «buntspecht», észt áhn [háhn], gen. ahna id. lpN.
caitne, cainne, caihne «picus tridactylus», lpL. caieone «specht»,
IpK. ca^ne, eam id. GENETZ után PAAS. FUF. II. 188.*) I küfa
Hite «szíj» PAAS. s-laute 112. kCar. süst9-(3uj «bőrkantár» POEK.
3G. nyK. h'étd «öv» EAM. 132. (vö. md. ksna, sna, finn hihna,
litv. szikszná PAAS. FUF. VI. 188.)
Ugyanez a hangváltozás ment végbe az inessivus -étd, -st§
ragjában; ennek eredeti alakja tehát *-érid, -ind volt, a mely
azonos a finn -ssa, -ssá ( < -sna, -sna) raggal. (Vö. BUD.
Verzw. 36.)
n > l.
106. kP. lomas SZIL. 115. kE. lovaks BUD. CserSz. 90.
<--' nyK. na más EAM. 85. «pózna, sövénylécz» | kP. lüm SZIL. 117.
küfa lüm PAAS. K S Z . II. 206. nyK. h0m EAM. 74. «név» (a md.ban i s : lem, leik, E. lám ML. 73. de vö. zürj. votj. nim, finn
*) Van még egy hasonló alakú szó a cser.-ben: küfa siste
PAAS. s-laute 112. kP. siste GEN. 56. kM. H'iU WICHM. FUF.

VI. 20. kCar. idstd PORK. 20. nyK. sd'std «viaszt), melynek nincs
meg a lp. és finn megfelelője. A md.-ban azonban kétségtelenül
azonos vele: E. ksta, éta, M. éta «viasz», noha PAAS. (s-laute
112.) a t miatt nem meri elfogadni az egyezést.
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nimi, IpO. ngm, nim, nam stb. MNyh.4 30.) | kP. lume-koi, lumeyoé SZIL. 118. nyK. l°m§yog RAM. 73. ~ TROICKIJ neme-koz
SZIL.

134.

Az l a két orrhang dissimilatiójának eredménye.
li > j .
107. a) Szó elején: nyK. iüm.d0 RAM. 32. 216. kCar. plm»
PORK. 30. cVdlmd PORK: 27. kP. plme SZIL. 53. és ndhne SZIL.
136. «nyelv» (vö. vog. nElum, osztj. náUm, nahm\ ríc£X'9m id.,
IpS. naPmé stb. «száj» MNyh.4 45.) | Talán ez a két névutó is
összetartozik: kP. jdmalue GEN. 16. jhnalnd WICHM. 214. kCarM.
d'ümamln§ PORK. 24. «alatt (loc.)» stb. és kP. údmalke GEN. 71.
nyK. nimaka WIED, 184. nömáke CASTR. 53. (lat.) «alá» stb.
b) Szó közepén és végén: nyK. m%n RAM. 79. m%nd RAM.
52. 77. kP. msn GEN. 1. kE. men BUD. CST. III. 440. ~ kür.
m$p WICHM. 215. kCar. mdi PORK. 1. 49. «én» (acc: nyK, miíidm
RAM. 6. kP. mdúdm GEN. 1. ~ kCar. mdpm, rnnm PORK. 2 . ;
gen.: nyK. mpídn RAM. 5. kP. mdúdii GEN. 5. —» kür. mSjdn
WICHM. 223. kCar. nwjdn PORK. 11. mdin PORK. 2.) | nyK. t}n»
RAM. 194. kP. tin GEN. 1. kE. ten BUD. CST. III. 440. - kür.
t§ip WICHM. 210. kCar. tdi PORK. 1. 41. (acc: nyK. tfúdm RAM. 44.
kP. üúdm GEN. 35. ~ kCar. td-pm PORK. 2. tdim PORK. 1.; gen.:
kP. tiúdn GEN. 14. *v kCar. tdpn PORK. 12. tóin PORK. 40.) ||
kP. maúdm GEN. 74. kCarN. maúdm PORK. 11. ~ kCarM. majdm
PORK. 46. kür. mapm WICHM. 228. «mondtam» (mariam «mond»
igétől) || K. m ö n e s - o j e s «hátul s elől» (WESKE 3*6.) SZIL. 143.
~ kP. ondé «előre» GEN. 1. | nyK. te/en, teye'úd RAM. 144. kCar.
td'yane PORK. 10. ~ kiír. tdjai WICHM. 230. «ilyen» | nyK. td'yeú
RAM. 145. kP. tuyane GEN. 30. ~ kür. tuyai WICHM. 230. «olyan»
kür. iíoma-yai «csikó módjára» WICHM. 233. fíüt kap WICHM.
238. flmint a folyóvíz». — Valószínűleg így veszett el az n
ebből az igéből.: nyK. mias RAM. 78. kür. mia (3. pers.) WICHM.
215. «megy», áe a kP.-ben miem mellett mijem is van (SZIL.
123.) s a kUfában a tag. rag. imp. plur. 2. sz.-e idg, mije PAAS.
KSz. II. 131. (vö. md. menems, máúems, zürj. munni, votj. munini, minj/ni, minni id.)
A b) csoportban levők j-je tehát két magánhangzó közt
fejlődött w-ből.
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j > dj,
1 0 8 . Kétségtelen példák erre a hangváltozásra csak a kUr.ban vannak és pedig olyan szókban, melyekben a j után ü kö
vetkezik, pl. kUr, d'üas «inni» WICHM. 233. ~ kP. jiiam SZIL.
59. nyK. iüám EAM. 35. id. | kUr. d'ük «hang» WIOHM. 214. ~>
kP. jük GEN. 17. kCar. jük

kUr. d'üla «ég»

WIOHM.

PORK. 9. nyK. iwk EAM. 34. id. |

214. ~ kCar. \$ülas (inf.), d'ü'la

WICHM.

FÜF. VII. 53. PORK. 44. kP. jiilem SZIL. 60. kM. jü'lg, WICHM.

FÜF. VII. 53. nyK. plás EAM. 31. nyK. nyjar. jHa WICHM.
FUF. VII. 53. id. | kür. d'ür «eső» WICHM. 206. ~ kP. jür GEN.
72. kCar. \ffir PORK. (U.) 35. (N.) 19. nyK. iuir EAM. 34. id. [
kUr. d'üstd «hideg» WICHM. 206. «v kP. jiisíö GEN. 58. kCarU.
fjüsía PORK. 16. nyK. %sía EAM. 161. id. | kür. d'üstdlas «fürödni»
WICHM. 209. ~ kP. jüstdlam GEN. 71. id. | kür. d'üt «éj» WICHM.
206. - kP. jiit SZIL. 61. kCar. jüt PORK.. (N.) 11. \£üt (M.) 47.
nyK. iU EAM. 31. id.1)
A kCar.-ban WICHM. szerint (Matkakertomus SUS. Aik.
XXV5. 9.) Kuznur (—PORKKA Unéa-jüi) tájszólásában szintén d'-t
ejtenek.2) Egy adatát meg is találtam szintén ü előtt (dü'la
FUF. VII. 53.), PoRKKÁnál azonban más esetben is j-vel válta
kozó j-vel van jelölve a megfelelő hang. PORKKA eredetileg 5-vel
írta; a § GENETZ átírása, a ki már sejti, hogy ez talán d' hang.
SZILASI (Cser. Sz. 3.) ellenben azt véli, hogy «valaminő sziszegő
spiráns lehet, hasonló a i-hez, s még gyengébb, mint a franczia
kiejtésben)).3) Mindenesetre föltűnők azoknak az erdei cseremisz
szóknak a é-je, melyeket BUDENZ egy orosz szójegyzékből írt ki:
zili «hamar» BUD. CserSz. 33. ( ~ nyK. iüe id. EAM. 32.) | zári
1
) Más vocalis előtt csak ebben a szóban fordul elő: kür.
d'§ftan£§ «János» WICHM. 235. 237.
2
) Ez a hang WICHM. szerint: «palatalisierter stimmhafter
verschlusslaut, zwischen den palatalisierten d u. g, könnte man
alsó auch g^ b'ezeichnen». W o k . VII.
3
) N e m vették észre, hogy m á r PORKKA is írja első ú t i b e 
számolójában (SUS. Aik. III. 115.), hogy az általa 5-nek jelölt
hang néha dz, néha meg dj. Hogy miért jelölte a d'-t is 5-nek,
okát nem mondja meg, de nagyon különös.
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«ember»

CserSz. 33. ( ~ kCar. py

PORK. 8. \$dy PORK. 2.)

zülma «nyelv» CserSz. 34. (<v kP. jdlme SZIL. 53. kCar. piwa
PORK. 30. \plmd PORK. 15. id.) | zuk «hang» CserSz. 36. (<->-> kP.
kCar. jük GEN. 17. PORK. *9. id.) | zet «éj» ( ~ kCar. jüt PORK.
11. tjití 47. id.) | ztiam «iszik» ( ~ kP. jüam id. SZIL. 59.).
PoRKKÁnál majdnem minden vokálisú szóban lehet j helyett
álló f#. Pl. kCar. \$er PORK. 24. és jer PORK. (M.) 13. «tó» | kCarM.
j-ge 'éd PORK. 24. ~ kUr. jeféd WICHM. 216. o hó talp, ski» || kCarM.
\3'ó'rdktd PORK. 23. ~ kür. jördktd WICHM. 209. «oltsd el» || kCarM.
Raktér «szálfaerdő» PORK. 45. ~ kür. jaktS «erdei fenyő» WICHM.
224. | kCarM. fjoZ PORK. 19. 23. ~ kCarM. jol PORK. 58. kür.
jol WICHM. 223. «láb» j kCarü. \$oéka'r PORK. 27. .~ kCarM.
joska'r PORK'. 58. kUr. joskar WICHM. 213. | kCarü. \$oydsd PORK.
38. «>» kCarM. joydh PORK. 57. «folyó (igenév)», kür. ok jby§
«nem folyikw WICHM. 209. || kCarü. j-gul PORK. 16. ~ kCarM. jul
PORK. 21. •«Volga (folyó)» || kCarM. N. ffcr PORK. 26. 19. ~ kür.
jdr WICHM. 218. «kör, kerületi) | kCarü. tjVZwií* PORK. 15. 27. <~
kCarM. jdlmo PORK. 30. kUr. plrm WICHM. 214.
I, r h a n g o k .
I > 71.

109. kP. lele SZIL. 109. küfa lele PAAS. K S Z . II. 206.
kE. lele BUD. CserSz. 89. nyK. leh EAM. 68. ~ kCar. neh PORK.
51. k ü r . neW WICHM. 220. «nehéz» | kP. lölpö (TROICKIJ: löl'pe)

SZIL. 114. «égerfa», kE. lörpö «jegenyefenyő)) BUD. CserSz. 91.
nyK. lulpd0 EAM. 72. «égerfa» ~ kCar. nörpd «?-fa» PORK. 48.
(vö. nöl'pe öógeri) [TROICKIJ] SZIL. 138.) | kP. löltem GEN. 45.

kE. löldem BUD. CserSz. 91. nyK. lültem EAM. 72. «emel, föl
emel)) <-> kCar. nölta «épít» PORK. 38. kür. nölten (igenév) WICHM.
243. | TROICKIJ lűláks SZIL. 117. ~ TROICKIJ nöláks kP. nölas
SZIL. 137. «orsókarika».

A kCar. ós kUr.-beli n nyilván dissimilatio folytán jött létre.
I > r.
110. nyK. lüddö EAM. 72. kP. lüdö SZIL. 117. ~ küfa rüdö
PAAS. NyK. XXXVIIL 192. | kP. leps GEN. 13. nyK. U0pH EAM.
75. ~ nyK. rd0pcPs EAM. 115. «bölcső» (vö. mdM. lavks, E. lav$
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«bölcső» ML. 61.) | kP. lüpéem, lüfíéem SZIL. 119. és rüftsem
SZIL. 192. «wiegen, schaukeln, pumpen», kE. rüpéem «inog»
BUD. CserSz. 87. nyK. rd0p(Hem «einwiegen, einlullen» RAM.
115. | kP. lups, lufié SZIL. 119. kür. lups WICHM. 224. kCarü.
lufidé PORK. 16. nyK. l§p(Ps RAM. 73. ~ TROICKIJ rups (és lups)
SZIL. 119. 191. (vö. mE. laké, l'eks «reif, rauhfrost» PAAS.
s laute 105.)
Szóközépen csak ezekben: kE. lörpö ((jegenyefenyő» BUD.
CserSz. 91. kCar. nörpd «?-fa» PORK. 48. «s> kP. lölpö SZIL. 114.
nyK. lulpd0 RAM. 72. «égerfa» (vö. zürj. lol-pu, votj. lul-pu GEN.
ETV. 34.); clissimilatio | kP. édrkamá SZIL. 222. kM. éirkdmdWICHM. EUF. VI. 20. nyK. é&rka-md RAM. 131. ~ kE. solkama
BUD.
CserSz. 47.; TROICKIJ édlkama SZIL. 220. «mellcsat» (vö.
mdE. sulgamo, sulgamá, éulgarno, mdM. sulga'm id. finn solki id.).
A md. alakok szerint tebát az l hang az eredetibb. [Vö.
PAASONEN, NyK. XXXVIII. 1U2.]
:' :Jésített

mássalhangzók.

1 1 1 . A kP. és kM.-ben nagyon gyakran áll palatalizált
mássalhangzó a többi nyelvjárásokkal ellentétben. Természetesen
leggyakrabban magashangú szókban, még pedig foghangoknál.
1. l^t-pl. fiel'e GEN. 43. ~ kCar. fieh PORK. 25. nyK.
fieh RAM. 13. «csak» | kP. jülem és jülem SZIL. 8. ~-> kCar. d'iilas
PORK. 44. kür. d'iilas WICHM. F Ü F . VI. 30. nyK. plaé
RÍM.
31. «ég» j kP. kül'eé SZIL. 96. ~ kCar. küle'é PORK. 52. nyK. kelés
RAM. 44. «kell» | kP. nelam és nelam SZIL. 134. ~ 'kGa.r.'neles PORK,
27. nyK. neldé RAM. 86. «nyel» | kP. mehn GEN. 59. 60. és
mehn GEN. 73. küfa mehn PAAS. K S Z . II. 206. <N» kCar. me'hn
PORK. 19. «felé» ; vö. kP. nyK. mel «mell; hímzés az . ing
mellen»

SZIL. 122. RAM. 78. | kM. id

WICHM. FÜF. VL 18. ~

küfa sel PAAS. s-laute 29., kür. kCar. nyjar. nyK. sel WICHM.
FUF. VI. 18. «zsír, szalonna» j kP. seygelan GEN. 60. ~ kCar.
éengela'n PORK. 18. «mögé» | kM. sil' WICHM. FUF. VI. 18. ~

kP. édl SZIL. 220. küfa édl PAAS. s-laute 29. k ü r . kCar. é§l,
nyJar. nyK. sel WICHM. FÜF. VI. 18. «hús».
Néha más nyelvjárásban i s ; pl. kP. il'em SZIL. 39. és ilem
GEN. 15. ilet GEN. 16. kCar. ila's PORK. 2. és ila' PORK. 25.
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nyK. d'las EAM. 20. «él» és dlasndomd0 EAM. 118. | kP. süllő SZIL.
235. kM. su'llo, kUr. kCar. m'llg (de: süld POEK. 6.), nyJar. su'lln
WIOHM. FUF. VI. 18. ~ nyK. hl EAM. 130. küfa sülő PAAS.
£-laute 19. «öl».
2. n «>» n ; kP. mdlanem GEN. 63. ^ kCar. mailanem POEK.
40. nyK. minlanem EAM. 79. «nekem» | kP. tdlanet GEN. 66. ~
kCar. tdlane't POEK. 10. talne't POEK. 2. nyK. Unlá'net EAM. 146.
tdla'net EAM. 85. «neked» | kP. skanec GEN. 6 J . ~ k C a r ska(ia)ne't POEK. 22. «magadnak» jj kP. m?*ni SZIL. 129. ~ nyK. rrtöni

EAM. 82. «(fekete) béka» | kP. örtner SZIL. 152. ~ kCar. örtner
POEK. 44. nyK. ö^ner EAM. 93. «nyereg» | kP. pelenem «mellettem)) GEN. 54. ~ kP. pelen SZIL. 160. kCar. pele'n POEK. 7. nyK.

jjeiew EAM. 99. «felé, -ra; mellett» | kP. tene és tene «az idén»
SZIL. 245. ~ kCar. tenejd <«idei» POEK. 8. nyK. te'ne «az idén»
EAM. 144.
A nyK.-ban

i s : kP. -kdn, -gdh SZIL. 80. nyK. hú,

hr-9

46. «-o -hn, -ydn POEK. 23. «ba» j kP. iupdú GEN. 59. nyK.
twpdú EAM. 154. ~ kCar. twpdn «fordítva» POEK. 19. (tup
«hát»+w rag).
Néhány esetben nyK. szókezdő n felel meg kP. w-nek:
nyK. neme'std «fiatal hársfa» EAM. 88. «>» kP. ndwidste «hársfa
kéreg (?sic)» SZIL. 137. [ nyK. niMs EAM. 89. és ndéám EAM.
87. <N> kP. nüzam SZIL. 140. «vakar» | nyK. ni EAM. 89. <-*•» kP.

EAM.

ni SZIL. 135. «hársfakéreg»,
3. r «s» f; pl. kP. /?wr és /?ür SZIL. 288. ~ kCar. §ur POEK.
7. nyK. /3a0r EAM. 18. «vér» | kP. jer SZIL, 50. ~ kCar. jer POEK.

13. nyK. iár EAM. 29. «tó» [ kP. jöredel- «leesik» GEN. 56. ( <
jöram «eldűl») *v nyK. iö'rem «ledönt» EAM. 34. | kP. kefam és
keram SZIL. 74. ~ kCar. kerdlt- POEK. 21. nyK. keras EAM. 45.
«szúr, befűz» | kP. kür és kür SZIL. 99. ~ kCar. kür POEK. 28.

nyK. kdr EAM. 4. «hársfaháncs» | kP. kurskaj SZIL. 100. ~ kCar.
kurska POEK. 2. kurskai POEK. 46. nyK. kSrska EAM. 63. «idősebb
nőtestvér férje» | kP. ner és wer SZIL. 134. ~ nyK. ner EAM. 86.
«orr», kCar. kajdr-neran «görbe orrú» POEK. 25. | kP. pife GEN.
10. ~ nyK. pird EAM. 101. «farkas» | kP. sürö SZIL. 237. ~ küfa
sürö PAAS. s-laute 65. «káposztaleves* | kP. tei «szán» SZIL.
.246. és terdéke «szánba» GEN. 22. ~ nyK. tir «szán».
4. z ~ i ; a kP.-ben néhány esetben valami j elem is van
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a z előtt; pl. kP. ajéa SZIL. 5. «<* nyK. ázd BAM, 8. «gyermek» j
kP. fiozam, ftojzam . SZIL. 286. ~ kCar. fioze'é POEK. 25. nyK.
fia'zam BAM. 11. «lefekszik, esik» | kP. luhrtem, lujhrtem «zúz»
SZIL. 120. || kP. (tiht GEN. 60. ~ n y K . $?0eM BAM. 19. «kettő*
(főnévi alak) | kP. ciée GEN. 32. kMAz. {&•£* «v kM. $>#« WICHM.
FUF. VI. 29. kür. t'sizi WICHM. 214. kCar. «•&> POEK. 24. nyK.
tsrzd BAM. 152. «csecs» | kP. 9rfteée, rfieze SZIL. 192. ~ kCar.
drftezd POEK. 28. nyK. drfídzd BAM. 21. «kicsi, fiatal gyermek»
BAM, 21. | kP. iza. izaj GEN. 27. ~ kCar. iza POEK. 35. nyK.
3
za BAM. 22. «nagybátya, testvérbátya» | kP. kiht SZIL. 78. ~
kCar. k&zdt POEK. 13. nyK. k%z%t BAM. 50. «most» | kP. küzem
GEN. 4. ~ kCar. küzem POEK. 46. nyK. kuzas BAM. 59. ((fölmászik)) | kP. muzo SZIL. 131. «v nyK. m§z§ BAM. 84. «fajdtyúk» j
kP. ruzem és rujzem «ráz» SZIL. 191. kE. rüzem BUD. CserSz.
87. ~ nyK. d'rzaé id. BAM. 22. | kP. tdhze SZIL. 249. «v kCar.
td'lzd POEK. 18. kCar. td'Ud POEK. 25. nyK. td'lzd BAM. 145.
«hold, hónap».

Mássalhangzók kiesése.
a) S z ó e l e j é n .
112. kCar. üda's POEK. 39. nyK. üdém BAM. 161. ~ kP.
fiüdém GEN. 42. «vet, szór» | kP. üma SZIL. 269. kCar. üma
POEK. 47. «csók» ~ kP. (3 üma id. SZIL. 288. | kP. kCar.

uryem

GEN. 35. POEK. 44. nyK. §ryem BAM. 165. «ruha» ~ kP. kCar.
fiuryem SZIL. 288. POEK. 7. nyK. fórjem BAM. 17. «ruha» (vö.

votj. G. vurjnj, MU. vurini «varr», zürj. I. vwrni id. WICHM.
VChr. 133.)*) II nyK. üstd BAM. 161. ~ kP. jüstö GEN. 58. kCar.
d'ü'st? POEK. 28. «hideg)> (vö. mdM. jasd, mdE. ekse, eksá id."
ML. 66.) | i «jég» (vö. md. jaj és mdE. ej, i ML. 66; zürj. ji,
ji, votj. G. M. j§, I. jö, TJ. cZe WICHM. VChr. 61, finn j a á stb.
MNyh.3 135.
*) Ide vehetjük ezt az ikerszót i s : kP. kCar. üster-fid'stdr
«seprű» SZIL. 274. POEK. 26. (vö. kP. kCar. fiostdr <(vessző» SZIL.

286. POEK. 24. nyK. fia'ét§r «seprű; ág» BAM. 11.)

96

BEKÉ ÓDON.

b) S z ó v é g é n é s b e l s e j é b e n .
113. A j hang kiesése.*) a) i és ü után a k ö v é t k e z ő
n é v s z ó k b a n : nyK. fiial EAM. 14. ~ kP. fiijas SZIL. 281.
"•((egyenes; beosületes» [nyK. i EAM. 24. kP. I SZIL. 37. «év» ^
küfa ij id. ijas «éves» (PAAS.) MNyh.3 164. (vö. md. ije, i) | küfa
si-p>l PAAS. s-laute 54. nyK. siyol EAM. 32. ~ kM. sii-yol WICHM.
FÜF. VI. 20. «wels» (vö. mdE. sije, éija id. PAAS. s-laute 54.) [
nyK. si EAM. 132. kür. si WICHM. 215. kCar. si POEK. 25. kP.
si GEN. 7. ~ küfa sy PAAS. KSz. II. 124. kM. sü WICHM. FÜF.
VI. 20. «ezüst» (vö. mdE. éija, M. éija id.) || nyK. kii EAM. 60. kP.
kü GEN. 46. kCar. kü POEK. 27. - kUfa küj, kü MNyh.3 38.
«kő» (vö. md. kev ML. 35.) | K. nyK. pü SZIL. 178. EAM. 107. ~
K. püj (egy orosz szójegyzékből) BUD. CserSz. 77. «fog» (vö."
md. petf, p'ej, pev id. PAAS. s-laute 63.) | nyK. sü EAM. 138. kP.
sü SZIL. 230. kUr. siietdm («nyakadat))) WICHM. 236. ^ küfa süj
PAAS. s-laute

37. kM. süi WICHM. FÜF. VI. 21. «nyak» (vö.

mdE. éive, siva «hemdkragen, hemdleiste» PAAS. s-laute 37:
votj. éil, zürj. éitj, «nyak») | nyK. sü EAM. 138. kCar. sü POEK.
27. kP. sü SZIL. 230. ~ küfa süj PAAS. s-laute 53. kM. süi
WICHM. FÜF. VI. 21. «szón» (vö. mdE. éed\ sáá" id.) | nyK. sít
EAM. 38. kP. sü SZIL. 230. k ü r . kCar. nyjar. sü WICHM. FÜF.
VI. 18. ~ küfa süj, sü PAAS. s-laute 15. kM. süi WICHM. FÜF.
VI. 18.' «genyédtség» (vö. md. sij, si ML. 68. zürj. éié, sys) |
nyK. ü «vaj» EAM. 161. ~ K. üj (Ocs. 11.) SZIL. 268. küfa üjan
«vajas» PAAS. K S Z . II. 124. kP. üjem és üem «vajam» GEN. 36.
üet «vajad» GEN. 36.**)
I g é k b e n : nyK. tsi'ém, kM. tsié'm, nyJar. tsí'ém, kür.

*) Hiátustöltő is lehet: nyK. alaiemas «megtarkul» EAM. 2.
{ala «tarka» + -em- képző) j nyK. okna «ablak»: oknaies (lat.)
EAM. 200. j nyK. ayaiem «deszkám)) (ayga) EAM. 39. | nyK. min
sayaiem «velem» (saya) EAM. 116. — Ezek (v. a 1 2 3 . jegyzet
ben levők) analógiájára: kP. jükédjet «hattyúd)) (jükéö) GEN.
66. | kP. singajem «szemem)) GEN. 6. (sin$a) | kP. üydjet, üpet
((hajad» (üp) GEN. 66.| kür. taySiem «kedvesem» (tay) WICHM. 219.
**) Eredetileg valószínűleg -j-végűek voltak a ma -w-ra
végződő szók is. Vö. kCar. kür. u POEK. 20. WICHM. 207. kP.
ü SZIL. 266. nyK. ú EAM. 159. «új», egy régi nyelvemlékben
azonban még: uj PAAS. NyK. XXXVIII. 191.
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kCar. t'sié-m «öltözik» WICHM. FUF. VI. 28. 29. kP. ciem id,
SZIL. 20. «v kP. cijendt «öltöztek)) GEN. 45. (de: cien ((öltözött))
GEN. 48.) | nyK. kiem EAM. 49. kP. kiem SZIL. 77. ~ kUr. kiia
WICHM. 212. «fekszik» | nyK. Ham EAM. 68. kUr. kCar. Ua's
WICHM. FUF. VI Í. 42. kP. Ham GEN. 69. «lenni» ~ kUfa lijie
(imp. 3. pers.) lijzg, (imp. plur. 2. pers.) PAAS. KSZ. II. 131. kM.
liyri WICHM. FÜF. VII. 42. id. j nyK. mias RAM. 78. < - k P .
mijem, miem SZIL. 123. «megy)> kUfa idg. mije «ne menjetek))
PAAS. KSZ. II. 131. mijme «menés)> (Ocs. 24.) SZIL. 123. || nyK*
iüam EAM. 35. kP. jüam GEN. 5. kCar. d'üe-s PORK. 28. kUr.
d'üas WICHM. 233. <v» kUfa jüjg,m (PAAS.) MNyh.3 39. jüjmö «ivás»
3
(PAAS.) MNyh. 88. .jéjm
«iván», ida jüj «ne igyatok» PAAS.
KSz. II. 131. | nyK. Mám EAM. 60. kP. küam SZIL. 92. kür.
k'des PORK. 47. kUr. kuéd (part.) WICHM. 237. «fő, sül, érik» ~
kUfa küjsö (part.) PAAS. K S Z . II. 206. | nyK. Mas EAM. 72. ~
kP. lüja GEN. 18. 21. és lüa 11. «lő», lü(j)ena «lövünk» 1 1 ;
lii(j)en «lőve» 14. | kP. üedam «tisztel, dédelget*) SZIL. 267. •>»
kP. üjedam id. SZIL. 268.*)
114. A legtöbb esetben nemcsak kiesik valamely mással
hangzó, hanem ezzel együtt járhat két szótag egyesülése i s :
a) j kiesése: nyK. keh «wildpret, wilden vögel» EAM. 44,
- kP. kapk GEN. 62, kM. ka'jik, kür. kCar. ká-pk WICHM. FUF.
VI. 31. kCar. kaik PORK. 15. «vad (állat v. madár)» | nyK. ke'as
EAM. 44. kem 184. keiem 172. «megy» ~ kP. kCar. kajem id.
GEN. 1. PORK. 13.

b) j kiesése: kP. kuBa «öregasszony*) GEN. 1, nyK. kS'fta,
«nagynéni» EAM. 61. kE. ku-avaj «nagyanya» BÜD. CserSz. 26,
kür. kuaBa «öregasszony)) WICHM. 215. < kP. kujo «nagy» + aBa
«anya» ] nyK. kuaka, kua'ki (voc.) «az atya testvérnénje» EAM. 57.
kE. ku-akaj BUD. CserSz. 26. «nagynéni» < k P . kufó + aka, akaj
«néni» | kP. ku-aca «nagyatya» GEN. 59. < kuyo + aca «atya» j
kP. kuece, kuece GEN. 95. kUfa kuece PAAS. K S Z . II. 204. kür.
kuyeJsQ WICHM. 209. «húsvét» < kujo + kece «nap» | kP. tace
GEN. 55. kCar. ta'h PORK. 13. kür. tartsd WICHM. 241. «ma» ~
*) Valószínűleg az -u után is így volt, vö. kP. kCar. muam
SZIL. 127. PORK. 9. nyK. moam, -as EAM. 79. «talál» ( ~ md. E.

mujems, M. mujdivs id. finn muistaa, észt möistma, vepsz
mujada, ólon. muja- PAAS. MChr. 487.)
Nyelvtudományi

Közlemények.

XL.
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nyK. tayaisd id. RAM. 141.'| kCar. tuddhn

«abból» PORK. 17. <

tuddfdcdn POEK. 16. | nyK. ana, ada RAM. 1. kCar. ona PORK.

57. kP. ona, oda tagadó ige (1. ott)' plur. 1. és 2. sz. < kCai\
o^awa PORK. 35. oydda PORK. 36.

c) fí kiesése: nyK. lutsk§ RAM. 7 1 . kP. lucko SZIL. 116.
«tizenöt» < nyK. lu «tíz» + (Í90ts «öt» + ke «-vel, együtt» j kP.
hl SZIL. 220. küfa hl PAAS. s-laute 29. kM. Üt, k ü r . kCar. ésl,
nyJar. nyK. sel WICHM. FUF. VI. 18. «hús» (vö. mdE. swel,'
mdM. sivel', éivdl, svvdl id. PAAS. s-laute 29. | kP. sun GEN. 23.
kM. kür. kCar. nyJar. nyK. sun «agyag» WICHM. F U F . VI. 34.
(vö. mdE. sovon, soun, mdM. éovSn id. PAAS. s-laute 41.)
d) n kiesése: kP. maldales<.manddales
«mondogat» GEN.
72. | kP. naygajem SZIL. 132. nyK. nange'as RAM. 86. kCar. ndygaina (plur. 1. sz.) PORK. 48. «visz» < k P . nahn «vevén» + kajem
«megy» || kP. mlam GEN. 22. 51. < kP. mdlam GEN. 1. 2. nyK.
m9°lám RAM. 79. < k P . mlanem GEN. 39. 51. kCar. malne'm PORK.
2. 3. kP. mdlanem GEN. 63. kCar. mdlane'm PORK. 8. 11. nyK.
mdla'nem RAM. 79. < kCar. mdilanem PORK. 40. nyK. minlá'nem
RAM. 79. «nekem» | nyK. Hat RAM. 146. küfa tálat PAAS. KSz.
II. 201. < kCar. talnet PORK. 2. 21. kUfa talonét PAAS. KSz. II.
206. kP. ulanet GEN. 66. küfa tüanet PAAS. K S Z . II. 125. kür.
tdlanet WICHM. 210. nyK. VU'net RAM. 87. 176. tdld'net RAM.
85. < nyK. tinlá'net RAM. 146. (L. még ske «maga» dat.-át.)
e) m kiesése: kCar. tolme'ygdna ((jövetelünk után» <tolmd
+ meygd, hnddmeygd (detevés után» PORK. 15.
f) s kiesése: nyK. h0m RAM, 140. k ü r . s§m 234. kCar. hm
PORK. 47. kP. sdm GEN. 27. «hét>> ~ kP. hhm

GEN. 40. (el

avult), kM. siii'm WICHM. FUF. VI. 20. id. (vö. mdE. éissem,
éiésim, mdM. éiésdih id. PAAS. s-laute 40.)
g) z kiesése: kür. drfte-sam§is «fiúk» WICHM. 208. (vö.
kUr. drfíézd «fiatal» WICHM. 229.
h) A fgr. *d hang kiesése: kP. fiem SZIL. 280. nyK. fiimRAM. 14. «velő» (vö. md. ud'ime, ud'eme id.) | kP. omo GEN. 69.
kCar. ornd PORK. 25. nyK. om RAM. 91. «alvás, álom» (vö. md.
udomo id. E. udoms, M. ud§ms «aludni» PAAS. MChr. 1172. sz.)
stb. 1 kP. süm GEN. 78. kCar. süm PORK. 25. kür. süm WICHM.
241. nyK. süm RAM. 138. «szív» (vö. f. sydán, gen. sydamen
id. md. E. sed'ej, sed'e^, M. sedi id. PAAS. MChr. 847. sz.).
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Mássalhangzócsoportokban.

115. 1. A ks hangcsoportban, többtagú szóban a /c kiesett:
kP. kandase GEN. 49. kür. kandas WICHM. 223. kCar. kanda'é
PORK. 26. 50. ~ nyK. kandá'kxh RAM. 42. kE. kandakse,.kandaks BUD. CsT. III. 436. «nyolcz» | kP. indese GEN. 58. indes
GEN. 57. kür. indes WICHM. 230. kCar. inde'é PORK. 18. 26. ~
nyK. 'nde'kxig RAM. 21. kE. indiks, indikse CsT. III. 4 36.
«kilencz» [ nyK. hsa'ngd0 «előbb, nem rég» RAM. 68. «?*» nyK.
hksá'ygd id. RAM. 68.
Régibb szövegekben gyakrabban megvan még a ki; pl. kE.
vara'ks «héja» BUD. CserSz. 78. ~ kP. ftaras «sólyom» GEN. 5.
kCar. fiaraé «ölyv, héja» PORK. 23. 51. nyK. fiá'raé «ölyv» RAM.
12. (vö. zürjP. va'ris «habicht» GEN. OP. 31.) | kE.vijakse BUD.
CserSz. 80. ~ kP. kCar. (3ijas, fliaé SZIL. 281. nyK. ftiaí RAM.
14. «egyenes; őszinte, becsületes)) | kE. kuaké BUD. CserSz. 26.
~ kP. kuaé GEN. 32. ktJr. kuas WICHM. 220. nyK. kwaé RAM. 57.
«zátony; sekély» | lűlá'ká (TROICKIJ) SZIL. 117. ~ nyK. lü'las
RVM. 72. «orsókarika» | loma'ks, noma'ks (TROICKIJ) SZIL. 115.

138. «-•? kP. lomas SZIL. 115. nyK. na'mas RAM. 85. «pózna,
sövénylécz» | kE. omaks BUD. CserSz. 10. <v kP. omas SZIL. 146.
nyK. a'mas RAM. 3. «sátor, kunyhó» | nyK. pandáké Lex. comp.
Petropol. BUD. CserSz. 73. ~ kP. pondas GEN. 2. kür. pondas
WICHM. 212. nyK. pa'ndas RAM. 95. «szakáll» (vö. mdE pondaks
«zottig» PAAS. FUF. II. 120.) [ kE. püzaks BUD. CserSz. 77. ~
kP. pd&as SZIL. 169. kür. p§zas WICHM. 217. kCar. pdZa's PORK.
8. njK. pd0zd's RAM. 113. «fészek» [| kE. puluks «felső kar»
BUD. CserSz. 76. *y kP. puhs
«hónalj, váll» SZIL. 182. nyK.
pu'fis ((váll» RAM. 106. | kE. südüks BUD. CserSz. 50. *v». kP.
siidds GEN. 48. küfa süd9s PAAS. s-laute 45. kM. su'dns WICHM.
FUF. VI. 21. «abrincs» || kE. kudaksam «levetkőzik)) BUD.
CserSz. 28. ~ kP. kudaiam SZIL. 94. nyK. kSda/sas RAM. 61.
id. || kE. jükstö «hideg» BUD. CserSz. 37. ~ kP. jüstö GEN. 58.
kCar. d'üstd PORK. 16. nyK, üstd RAM. 161. id. | kE. jükstülam
«fürdik» BUD. CserSz. 37. ~ kP. jüstdlam id. GEN. 71.
Ez a hangváltozás végbement az -as kicsinyítő képzőn (1.
126., a hol a teljesebb hangalakúak is idézve vannak), az -as
infmitivusi képzőn, s az es lativusi (illetve locativusi) ragon.
7*
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Egytagú szókban ellenbén megmaradt a ks, pl. mok*s
«máj» | mukxs «méh» j -pUkts «mogyoró» | seks, sak*s «epe» j
sukxs «féreg». (Több példát 1. 76.)
2. A nyK.-ban a k nagyon gyakran kiesik mássalhangzó
előtt; pl. ik «egy»: i (íátdn «egy asszonyé)) RAM. 180. | kok
«kettő»: ko-fied^ra «két akó» RAM. 13. | kek «madár»: kefiHa
«madarak» RAM. 84. | mesak «zsák)>: mesalan «zsáknak» RAM.
171. mesakitsdn «zsákból» RAM. 68. | fioiisdk: fioUsd-lefías «lejtős
tető» RAM. 15. | a iarat «nem'szeret» ( < ak) RAM. 202. | lamd0kdzd ( < Haktm,d0kd&d) «mikor elment» RAM. 178.
A többi nyelvjárásokban a következő esetekben veszett el
a k: a) kP. kolo SZIL. 86. kür. kbti WICHM. 214. kCar. koh
POEK. 2. 40. nyK. kol§ RAM. 52. «húsz» (<kok «kettő» + lu «tíz»).
b) A kP.-ben a tagadó igeragozás jelen idejű 3. személyé
ben, de nemcsak mássalhangzón kezdődő igék előtt, hanem vocalis kezdetűek előtt is. Példákat 1. ott.
c) Az -am ragos igéknél a szó végén vagy két mássál
hangzó közt; pl. kür. kois WICHM. 209. kCar. koc POEK. 8. nyK.
/caí'/RAM. 1. «egyél» [ kCar. ok koc POEK. 22. nyK. ak kats RAM.
174. «nem eszik» ; kP. ojdt koc GEN. 33. (és nyK. akkatseb
W I E D . 149. «nem esznek» | kP. kocso GEN. 54. nyK. ka'rs§ RAM.
172. «egyék)> | kür. koíssa «egyetek» WICHM. 239. | kür. kot'ss§
«evo» WICHM. 233. | kCar. kocias POEK. 51. nyK. karsas RAM.
172. «a mit meg kell enni» | nyK. karte «evés nélkül» RAM.
126. | kUr. koisma WICHM. 243. nyK. ka%rm§ RAM. 36. «á meg
evett)) 1 küfa kocna (tettünk)) PAAS. K S Z . II. 131. | nyK. karnem
«enném» WIED. 140. ka'^net «ennél» RAM. 36.*) (kP. kockám,
kUr. koískam, nyK. katskam «eszik») |] kuskam «nő»: kCar. om
kus «nem nőttem» POEK. 51. | kCar. kusmd «a hol növekedtem».
POEK. 42. \ nyK. kusna, kusta «nőttünk, nőttetek)) RAM. 59. H nyK;
mdskam «mos»: mus (o: m§s) «moss!» WIED. 145. j ammns (o:
am-m§s) «nem mosok» WIED. 149. j m§éna, m§sta «mostunk,
mostatok)) RAM. 83.
3. A t a szó végén lekopott: a) ik «egy» (vö. főnévi alak
ját : kP. ikte GEN. 49. kCar. iktd POEK. 10. nyK. iktd RAM. 25.) |
*) Vö. még: küfa koédé «étel» PAAS. K S Z . II. 206. koédset
«ételed» 130. j kür. koíss§£§ «étele» WICHM. 244.

CSEREMISZ NYELVTAN.

101

kok (főnévi alakja: kP. koktdt GEN. 16. kCar. koktdt POEK. 40.
nyK. kokt§ EAM. 52. koktdt EAM. 25.)
b) -am ragos igéknél a szó végén vagy két mássalhangzó
közt; pl. nyK. kerdam «bír, -hat)): kerh imp. sing. 3. sz. EAM.
208. (de: kP. kertié GEN. 52. kCar. ke'tsd POEK. 30.) | kerhia
prset. plur. 1. sz. | kelmém part. prset. + 1, sz. birtokrag EAM.
188. ÍJ kP. kostám*) «jár»: kosso «járó» GEN. 14. | kosmo part.
prset. GEN. 14. |j K. lektem, nyK. laktam «kimegy»: kCar. lek
«menj ki!» POEK. 3 . ' | nyK. at-lák «nem mégy ki» WIED. 149. |
kP. lekse «menjen ki!» GEN. 78. | kCar. leksd POEK. 36. kV. lekse
,((kimenő» GEN. 59. | kCar. lekmo part. prset. POEK. 57. kP. lekmem id. + 1. sz. birtokrag GEN. 15. nyK. lamd0kd$d (<*laktmdkd&d) id. ~\- lativusi rag + 3. sz. birtokrag EAM. 178. [ kP. lekmas
<(kimenés» GEN. 48. | kCar. le'kna «kimentünk» POEK. 10. j nyK.
laknem «kimennék» CASTE. 39. (VÖ. lakh0m «kijötteni» EAM 187.
[de: kP. lektdm GEN. 6. kCar. le'ktdm POEK. 11.] | kP. leydldem GEN.
79. kür. íeydlőales WICHM. 218. «fölkel, fölmegy» ide kP. lektdldales GEN. 63.]) || K. luktam, nyK. Wktam «kivisz»: kCar. ona luk
«nem visszük ki» POEK. 35. (vö. nyK. a ISkep «nem viszik ki»
EAM. 183. úem90rd0m l§y en^-gaiskSt «isst man gerstengrütze»
EAM. 204.)**) | kP. lukmo part. prset. GEN. 73. | kCar. lukna «kivittünk)) POEK. 14. || pustam «rnegöl»: kE. pusso «ölő» BUD.
CserSz. 75. nyK. pmtneí9 «meg akarja ölni» EAM. 206. nyK.
pusnezt (o: pusnest) «meg akarják ölni» WIED. 140. (de pustnem
«meg akarom ölni» EEG. CserM. 676.) ü kP. soktam «szitál»:
sokmas «szitálás» GEN. 47. || nyK. solstam «lop»: solsmas, soWmas
«lopás» EAM. 135.
4. Az affricaták második eleme kiesik, ha utána mással
hangzó következik; pl. kP. kotmo (és kocmo) «megevett)> GEN.
•57. | kE. kotna «ettünk)) EEG. CSM. 859. (de: kUfa kocna PAAS.
KSz. II. 131.) | kP. kotneze (és: kocneíe) «meg akar enni» GEN.
3. | kP. kotsa (pro kocsa) GEN. 24. kCar. kot'sa (< *kotssa) POEK.
; 49. (tegyetek)) || kUfa kutkdé PAAS. s-laute 28. «sas» <-o nyK. kuüsk§& id. EAM. 59. j kP. tdleíta «tőletek» (pro: tdlec-ta) GEN. 56.
*) kP. korstem «fáj» : kossas part. instans. GEN. 20.
**) Vö. még nyK. fiaySltes «lehull, kérgét elveszti a fa»
{< fia'ktam «lehéjaz, lehánt») EAM. 9.
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61. j kP. koltoyeüa (tűzzétek el» GEN. 55. | kP. puyeita «adjatok»
GEN. 56. | kP. sakloyetta «őrizzétek)) GEN. 57. | kE. tolget'na,
tolget'ta «jöjjenek, jöjjetek» BUD. CST. IV. 80. || kE. ia'-sa'mdtten
(és ia'-sa'mdéten) «az ördögökkel)) POEK. 2. || kP. tdlmaüen GEN.
61. küfa tolmaüen «tolmácsolva» PAAS. K S Z . II. 130. (vö. kP.
tdlmaé «tolmács» SZIL. 249.)'
5. Orrhang a következő példákban vész el, mindannyiszor
torokhang előtt: kM. tsü'ktsn-yi's, kür. tsükisü-fus -«kén» (tkp.
«zöld v. sárga gyanta» WICHM. FUF. VI. 32. kCar. cü'ksd kaik
POEK. 20. f*» kCar. cüykfa kaik PORK. 16. «zöld harkály» (tkp.
valószínűleg « zöld madár)))*) j kP. mojdt GEN. 72. küfa mojdr
PAAS. KSz. II. 127. kCar. moydr POEK. 30. ~ nyK. moygSr EAM.

79. «test, oldal» (vö. votj. mugor, migor WICHM. W o k . 57. zürj.
migör W o k . 78. «körper, gestalt») | kür. tüyales WICHM. 207.
~ kCar. tüyalam POEK. 11. nyK. Uy gálám EAM. 147. «kezd» j
nyK. sakUa-fo, nyJar. hydza'h WICHM. FUF. VI. 37. kP. hysale
SZIL. 222. ~ küfa hysate PAAS. s-laute 67. kM. siysá% kür.
kCar. idysa'U WICHM. FUF. VI. 37. «gyík».
6. Az l kiesik a) a kür. kCar. nyK.-ban határozószók és
névutók lativusi és ablativusi alakjaiban; pl. kCar. ümba'kd POEK.
16. ümbak POEK. 46. «-ra»; kCar. ümba'c «-ról» POEK. 1. (vö. kP.
ümbalke GEN. 71. -mbaic GEN. 1.) | nyK. ftd0kd0 RAM. 92. és
@d0lkd EAM. 208. «-*ra» (vö. @&0'lm0 «-n» EAM. 71. 3d0l/3al ((föl
szint) EAM. 18. j kür. pmdkS WICHM. 206. kCar. d!ümakd POEK.
45. «alá» (vö. kCar. toskalWé €dmal
«a lépcső alatt levő» POEK.
37.) | nyK. P^ákd «alá» EAM. 74. &§&* «alól» EAM. 74. (VÖ.
pofial «alsó)> EAM. 74.) | nyK. dlfiákd és dlftálkd «alá»; dlftats és
difiaiis, «alól» (vö. d'fíál «alsó») EAM. 20. | kür. ond'zdW «elé»
d
WICHM. 235. • oMidti**) WICHM. 209. nyK. an z§ts EAM. 7. «elől»
r
(vö. kür. o?íd édl «eleje vminek)> WICHM. 228.) | kCar. seyge'kd
POEK. 16. seygak POEK. 52. és seyge'lkd POEK. 19. «mögé»; kür.

seygeís WICHM. 215. kCar. seyga'c POEK. 10. «mögött, utáni) (vö.
kür. seygel «mögötte, túl levő)> WICHM. 219.) | nyK. saik, saikS
«mögé)>; saitsSn «mögül» (vö. saiH «hátsó»)• EAM. 125. | kür.
*} PAAS. szerint óüygem «csip» ige igeneve. FUF. II. 188
jegyzet.
**) küfa-ban is oúg'dé PAAS. KSZ. II. 131.
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pokxáek WICHM. 240. kCar. poksek PORK. 45. nyK. pokUa'kS és
poksa'lkS EAM. 102. «közepébe»; kUr. pokHeís WICHM. 216. kCar.
poksec POEE. 54. nyK. poksa'ts§n EAM. 102. «a középen végig»
(vö. kUr. pokxéel «közepe vminek, középen levő» WICHM. 228.) |
kCar. kddac «közepéből*) (kSŐal «dereka a testnek, lágyék; kö
zépső rósz») PORK. 54. | kCar. küddk «mellé» PORK. 6. kiidiic
(o: küőd(s) «mellől» REG. CSM. 111. (vö. kCar. küddla'n «mellé»
PORK. 21.) | nyK. pekd és pelkd «felé»; pets, petsdn «felölő EAM.
99. | nyK. pak§ «-n túl», paUdn «-n túlról» (vö. palnS «-n túl»
EAM. 95.
b) A kE. és nyK.-ban a -md, -m§ végű igenéven előforduló.
-kd, -k§ lativusi rag is e szerint eredetibb -Ikd, -lk§-bő\ lett,
melyben az -l elem azonos a -lan, -Ián és lets ragok első részé
vel (vö. finn -lle < Hen, lla < Ina és Ita). — L. 1 5 3 .
c) Az lm hangcsoportból kiesett az l az egész cseremiszségben; pl. K. kum GEN. 4. WICHM. 219. nyK. k§m EAM. 61. ~

md. M. kolmá, E. kolmo PAAS. MChr. 267. sz. finn kolme stb.
MNyh.4 22. [ nyK. smzá (EAM. 133. sindzd és spidzá), nyJar.
smdzd, kür. sindzá', kM. kCar. sinÉzd- WICHM. EUE. VI. 23. 24.
kP. sintja SZIL. 217. küfa sing a PAAS. s-laute 34. «szem» <->
md. E. setrhe, setme PAAS. MChr. 858. finn silma stb. MNyh.4 25.
d) PAASONEN (s-laute 34.) szerint még a következő két
példában esett ki az -l: küfa soyem PAAS. s-laute 34. kP. soyem
és éolyem SZIL. 224. 226. kCar. soyem PORK. 2. ós solyem PORK.

21. kUr. soyd WICHM. 215. nyK. salyem EAM. 126. «áll» és
saya'lam EAM. 125. «megáll» (vö. votj. M. süni, G. sllirii «áll»,
G. sultmij M. J. sultini, J. suuitini «föláll» WICHM. W o k . 58.
zürj. I. sulöni [ < sulalni) uo. zP. sulalni, sultini id.) | nyK.
sd0@em «köp» EAM. 140. (Vö. mdM. sel'gd-, mdE. sel'ge-, éálgiid. E szerint a /? is régibb /-bőt való, tehát: ^silyem, ^süljem
volt az ige eredetibb alakja. Vö. küfa süfidl-fiüt PAAS. s-laute
33. nyK. h0fidl EAM. 140. «nyál» <c¥süjül, *süyl<L*sül-f ~ mdM.
selgd, mdE. selge, édlgá id.; finn sylki, gen. syljen; észt
sül'g id.)
7. Az r csak néhány esetben ugrik k i : kE. kostem «fáj»
BÜD. CserSz. 23. nyK. kastaras «megsebesít, megbetegít)) EAM.
40. ~ kP. karstem GEN. 51. nyK. karstas EAM. 39. «fáj» J nyK.
kustem EAM. 59. kP. kustem SZIL. 102. kCar. kusta' PORK. 26.
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«tánczol» ~ kür. kursten «tánczolva» WICHM. 21,3.*) | YR. ketam
«büv -hat» BUD. CserSz. 20. kCar. om yet (tagadó rag. prses.
sing. 1. sz.) POEK. 26. kettdmd (fosztó képzővel) POEK. 27. ~ kP.
kertam GEN. 50. nyK. keréké RAM. 45. id. | kP. tene GEN, 4.
küfa tene PAAS. K S Z . II. 201. kCar. tend POEK. M. kür. térid
WICHM. 206. nyK. ton§ RAM. 147. «-nál, hosszában, -kor, -vei
stb.»; küfa, kP. teke PAAS. KSz. II. 205. GEN. 3. nyK. toksRui.
147. «-hoz»;. kür. tetís WICHM. 240. kCar. teé POEK. 26. (de
nyK. tortsdn RAM. 148. kP. terédn GEN. 3 1 . «-től»; kE. d e r a n BUD.
CsT. III. 454. nyK. torán RAM. 148. «-hoz»; kP. kaje
terhet
«menj haza» GEN. 8. (Alapszava CASTEÉN és BÜDENZ szerint
azonos a votj. dor, dur, zürjl. dor «rand, seite» szóval; vö.
votj. G. U. dóri, dőre, dure, M. J. dóri; zürjl. dőre «zu» |
votjG. dórin, durjn, J. dórin, MU. durin, zürjl. dórin «bei, an,
neben» WICHM. VChr. 51.)
Hosszú mássalhangzók megrövidülése.
116. 1. Az s és i-re végződő főnevek az -lite lativusi és
-•si» locativusi ragos alakjában; pl. kür. mujsas «vég»: mu/saskd
WICHM. 240. | kP. ponids «kebel»: pomSste GEN. 63. kCar. pomdkd
POEK. 11. j kP. pundas «fenék»: pundaske GEN. 53. pundaste
GEN. 17. kür. pundasW WICHM. 212. j| kUr. korm$z «marok» :
kormSsk§ WICHM. 214. | kCar. örddz «oldal; félreeső, idegen»:
örddskdrak «kissé félre» POEK. 9. nyK. örddéU «oldalt» RAM.
.190. (de vö.: kP. pdéas «fészek»: pdzaédske GEN. 36. | kür. pus
«sajka»: pus§sk§ WICHM. 226. || kCar. lom§£ «hamu»: lomSiSstS
POEK. 23. J kP. marőez' «szél»: mardezdske GEN. 54. | kP. ro£
«lyuk»: roldéko GEN. 27.)
2. A nyK.-ban a -í-re végződő szók fosztó képzős alakjai
b a n : fiuina'mat «bűnös»: fiuinama't§m§ «ártatlant) RAM. 16. |
ia'dam «kérdez»: ia'te, iate'ok «kérdezés nélkül)) RAM. 26. («v
kE. jötte REG. CSM. 124.) | nyK. idlatas «éget»: plat§m§ «nem
égett» | nyK. kit «kéz»: kitdmd0 «kezetlen*) RAM. 214. ( ~ kP.
kittemé GEN. 48. kür. hittdrrw WICHM. 213. kCarM. kd'tt9m&
*) Lehet, hogy az r újabb betoldás; vö. md. Jíistan, líiscan,
rndM. ksian, kstüja'n (meth.) id. ML. 54.
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24.) | kodam «maradt): kote «nem maradt» RAM. 185. ( ^
kE. kotte REG. CSM. 554.) [ lüdam «fél»: lütd0m90 «nem félénk,
bátor» RAM. 72. [ tot «íz»: to't§m§ ((ízetlen» RAM. 148. | tserot
«sor»: tserote'ok «soron kívül» RAM. 151. (de: kuat «erő»:
kuatt§m§ «gyönge, erőtlen» RAM. 57.)
Azután még a következő esetekben: nyK. $d0'tdr «a víz
széle, küstenland» ( = fid0t «víz» + tdr «szél») RAM. 19. | nyK.
tsero'tonS «sorban, sor szerint» ( = tse'rot «sor» -j- ton§ «-vel»
RAM, 151.
3. I ebben az elhomályosult összetételben: nyK. nyJar.
ja'lapa (<L*jal-lapa) «fussblatt» WICHM. FUF. VII. 42. (vö. nyK.
iadlaya «fusssohle» RAM. 27.)
4. Ide lehet venni a nyK. yg ~ nyJar. K. y megfelelést
is; pl. nyK. áygdr RAM. 7. ^ kP. eyer SZIL. 32. «folyó, patak» j
nyK. ftá-ygás RAM. 12. ~ kP. fiayem GEN. 5. ((leselkedik, figyel,
őrködik» | nyK. ftiygd RAM. 14. ~ kP. fieye SZIL. 180. kCar.
§ey9 PORK. 14. | nyK. tsa'ygém ~ kM. tsoyé'm, kUr. kCar. isoyé'm,
nyJar. tsa'yém WICHM. FUF. VI. 31. kP. coyem SZIL. 26. «ácsol» |
nyK. tsoyge'stém ~ kM. tsoyesté'm WICHM. FUF. VI. 28, kP.
coyestem SZIL. 26. «repül» | nyK. dygd£ RAM. 21. ~ kP. eyd£
SZIL. 32. kCar. eyez PORK. 39. «eper» | nyK. iaygeZ RAM. 28. ~->
kP. joydz, joyei SZIL. 57. GEN. 43. kCar. d'oyez PORK. 17. «íjj» |
nyK. iayg§zas «rág, kérődzik)) RAM. 28. ~ kP. joydzem «őröl»
GEN. 49. joy£em «rág» SZIL. 57. | nyK. karaygas RAM. 38. ~
kP. korayam SZIL. 88. «útról letéri) | nyK. pat'sa'ygas «sich wálzen, werfen» RAM. 97. ~ kP. pocayam «lever» SZIL. 169. j nyK.
siygem RAM. 133. ~ kllfa sdyem PAAS. s-laute 22. «befér» ( <
kaz. s§j- «hineingehen, raum finden», sSjSs- id. csuv. sSnSé-, alt.
•8§y - id.\ — L. még a K. --ay, nyK. -ayg, -ayg képzős denominalis igéket. .
PORK.

Hangátvetés.
117. Mindössze néhány szóban fordul elő: kP. joskar GEN.
59. kCar. joskar PORK. 58. d'oska'r PORK. 27. «vorös» ~ kE.
j o k s a r g e id. BUD. CserSz. 34. nyK. iakxsdry§ «vörös, tojássárga;»
RAM. 27. (vö. md. jakéiefe «vörös» PAAS. ML. 89.) [ K . küskd
«magas» (TJf. 22. Car. 21.) SZIL. 102. ~ kP. küksö id. SZIL. 96. |

kP. muksó

GEN.

31. ~ kP. mucko

GEN.

6. küfa mucko

PAAS.
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11. 130. kCar. muckd POEK. 38. nyK. m^'Hsk§ EAM. 84. «végig,
hosszat» H kP. uindéa GEN. 36. umsa SZIL. 270. kCar. umsa POEK.
25. ~ nyK. 9sma EAM. 165. sma EAM. 134. «száj» H nyK. sist,
sist ~ sits, sits «ülj le» EAM. 133. (smdzas, sindzas imp.-a) j| kP.
jotke SZIL. 58. -~ nyK. ia'kte EAM. 27. «-ig» H kCarM. ola PORK.
4. «-o kCarU. oile'n (part.) POEK. 17. kP. ojla GEN. 8. ojl'a GEN.
64. «be8zél» | kP. ülan (<üjlan) «vajnak)) GEN. 36. j kUfa solno
( < éojdlno) «mögött», solko •(< sojdlko) «mögé)) PAAS. s-laute 72. {
kCar. orlem «elválik)> POEK. 10. 32. ~ kP. oprlem id. SZIL. 143. ||
nyK. pHie'jd EAM. 100. ~ TROICKIJ pagene «kölyökkutya)) SZIL.
167. H nyK. manman EAM. 2. ~ kP. nemnan GEN. 6. kCarM.
nemnan PORK. 36. 39. kCarU. memnan POEK. 35. «mienk» (ma
«mi)> plun gen.-a) | kP. tunemam SZIL. 261. kCar. tunema's POEK.
12. ~ nyK. t§mdúas EAM. 156. «tanul, megszokik)) |j kP. nörtmö
«halikra» SZIL. 138. ~ nyK. mörtne CASTR. \\ nyK. ketsaltála'ras
<^-> ketsültarcilas (fakt. < keisaltalas «ein wenig hangén») EAM. 15.
Átmeneti hangok.*)
118. Orrhang után gyakran van átmeneti hang, ha rés
hang követi; pl. nyK. ké'níHa «muss man gehen» EAM. 172. |
nyK. al§k-andzdmbla
tolsm§ soes «el kell mennem a rétet meg
nézni)) EAM. 172. j nyK. sud§ salSmHa keiem «kaszálni megyek»
d
e
EAM. 172. 11 kiír. aj-§tan zS «kakasa» WICHM. 235. | nyK. vrftez landZd «gyermekének» EAM. 174. | nyK. tdddnd-iakte «addig•»
EAM. 27. | nyK. mayán diazo üp'Ps «mily jó illat» EAM. 161. | nyK.
pasent-sindzmet «es wimmelt» EAM. 97.. [ toldní-sonam ((meg
érkeztem)) (tkp. «jövén értem») EAM. 134.
Orrhang után keletkezett hang magánhangzó előtt i s :
nyK. lo'mbdí «hamu» EAM. 70. (de: lomoz NyK. VI. 194.) <v
kP. loméi GEN. 22. kCar. lo'mdS PORK. 23; id. j nyK. omb§st§
((álomban» (vö. om «álom») EAM. 92. ompusista (TROICKIJ) SZIL.
146. | kP. rilmbalyem «szürkül» SZIL. 191. ^ nyK. rd0malyas id.
EAM. 115. | kür. tümWrzd «dobos» WICHM. 229. ~ nyK. td0md0rzd
id. ( < td0md0r «kis dob») EAM. 156.
PAASONEN szerint átmeneti hang van még ebben a két
*) A hiatustöltő j-ről 1. 1 1 3 . jegyz.
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szóban i s : nyK. sa^ne RAM. 129. küfa sartne PAAS. s-laute 106.
«fűzfa» (vö. f. saarni, lív sarna, sarn PAAS. s-laute 106.) | nyK.
sÖrHe RAM. 136. kP. sörtnö GEN. 229. küfa sörtnö PAAS. . s-laute
26. kM. sörDiiq WICHM. F U F . VI. 21. «arany» (vö. mdE. sifne,
sifrid, M. éifna, votj. zárni, zürj. zárni PAAS. s-laute 21.)
WICHMANN szerint ebben : kM. kopturya «trocken, hart u.
schrumpfig werden (z. b. eine nasse haut)» kÜr. kCar. kopfra
( < *kopra) orauh, uneben» (vö. zürj. kopir «vorragen, bauseh,
ausbuchtung», kopira «krumm, bucklig» | votj. kupires, gubires
«bucklig», pid-kupiri «kniebeuge» | mdM. kopdi, kop^Sf, E. kopof,
kopore «rücken [der obere teil]» PAAS. MChr. 279. sz.).
:
A

hangsúly.

A cseremisz hangsúly külömböző a nyugati és keleti nyelv
járásokban.
119. A nyugatiban*) (nyK. és nyJar.) rendesen az utolsóelőttin van, a kCar. kür. és kM.-ben (valószínűleg a küfa és
kP.-ben is, de .az ezekből a nyelvjárásokból való szövegeken
nincs jelölve a hangsúly) pedig az utolsó szótagon. Pl. nyK.
nyJar% tsa'ma ~ kUr, kCar. Csorna', kM. isoma", kMAz. Uoma'
«csikó» WICHM. FUF. VI. 34. (kP. coma SZIL. 25.) j nyK, nyJar.
tsd\ts<i «** kür. ísáza', kCar. t'sájsá', kM. Udza\ kMAz. isázd'
((gyermekjátékszer, csinos játékszer; csinos, helyes» WICHM. F U F .
VI. 34. || nyK. tsa'ygém, nyJar. tsa'yém ^ kür. kCar. {soné'm,
kM. tsoyé'm «ácsol)> RAM. 31. (kP. conem SZIL. 26.)
A nyugati nyelvjárásokban még redukált vokálison is lehet
hangsúly. Pl. nyK. srnzd, nyJar. syndzd ~ kür. sindzd', kCar.
kM. sinúíá' «szem» WICHM. FUF. VI. 23. (küfa siúfa PAAS.
s-laute 34. kP. siiíga GEN. 6.) j nyK. nyJar. tsd'ydU «fecske»
WICHM. FUF. VI. 34. || nyK. tsS'mém, nyJar. ts§'mém ~ k ü r .
kCar. tsumé'ni, kM. tsumé'm «rúg» WICHM. FUF. VI. 32. (kP.
cumem SZIL. 28.)

120. Ha azonban kettőnél több tagú a szó, s az utolsó
előttiben redukált hang van, a nyugati nyelvjárásokban az ezt
megelőző teljes hangra kerül a hangsúly. Pl. nyK. tso'rrSz'am ~
*) L. RAMSTEDT, bev.
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kür. kCar. ísárySz'a'm, kM. t'sdryjza'm, kMAz.• Uáryiéa'm «durchdringend schreien, kreischen» WICHM. FUF. VII. 36. | nyK.
mo'yydr «oldal»: mo'yg§r$:st§ «o\d&[on»,xmo',yg§rdst§:s§ «oldalon
levő» EAM. XII. — Itt azonban, mivel ennyire előkerül a hang
súly, az utolsóelőtti redukált hangon mellékhangsúly van. —
Ellenben ha még az utolsó előtt levő harmadik is redukált
hangzós, megmarad az utolsóelőttin a hangsúly; pl. nyK. ts§jS'ryém «sich krümmen, sich werfen, sich biegen (z. b. ein
feuchtes brett beim trocknen)» WICHM. FUF. VII. 35.
1 2 1 . A keleti nyelvjárásokban is lehet a hangsúly az
utolsóelőtti szótagon, de akkor az utolsó szótag hangzója re
dukált vocalis; pl. kM. éere'yGd, kUr. sere'ygd, kCar. sere'ytíd,
nyJar. sere'ygd WICHM. FUF. VI. 18. (küfa sereyreQ.) PAAS.
s-laute 51.) | kM. érind, kUr. kCar. se'md, nyJar. nyK. si'md
«fekete» WICHM. FUF. VI. 18. .(küfa semei}.) PAAS. s-laute
125—6. kP. sime GEN. 214.) | kM. SU'ZQ, kür. kCar. nyJar. nyK.
sü'zd «fajdkakas» WICHM. FUF. VI. 37. (küfa suzo, sujzo (!)
PAAS. s-laute 45—6. kP. suzo, sujzo (!) SZIL. 239.) | kM. tsti\Uoi
kUr. tíu\tíd, tu\t's9} kCar. ísüjsü', nyJar. ts9\tsd, nyK. ts&\th
.« nagybácsi» WICHM. FUF. VI. 31. | kM. sö'rmnís, kür. se'rmdU,
kCar. sö'rmdis, nyJar. sö'rmnts, nyK. se'rmdts «fék» WICHM. FUF.
VI. 23. (kP. sörmdé SZIL. 229.)*)
122. Kerülhet még előbbre is a hangsúly, ha az utolsó
előtti szótag hangzója is redukált vocalis. Pl. kM. tsü'tskndp
«sürü (pl. erdő, fésű) WICHM. FUF. VI. 28. (kP. cückddö id.
SZIL.

27.)

*) KARMASIN értesítése szerint az ily redukált hangból fej
lődött szóvégi teljes hangon a kUfában hangsúly van; pl. korno'
«út» | möngö' [SziL.-nál = «hátra való, nem egyenlő, hitvá
nyabb))] | tun§kt9so' ((tanító». — Ellenben, ha nem a szó, végén
van, s így megmaradt redukált hangnak, akkor előbbre kerül a
hangsúly; pl. mo'd§s «játek» | fio'sWr «ág, seprü».
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ALAKTAN.
I. A névszó.
A szótő.
123. A cseremiszben a névszók nagy többsége magán
hangzóra végződik.
a) A mássalhangzós végű szókon is gyakran van egy re->
dukált hang, ha a rag vagy képző consonanssal kezdődik. Pl.
kP. jol, nyK. ial «láb»: k ü r . jöldm WICHM. 217. nyK. ialSm
RAM. m. «lábat» [ kP. jotesto «lábon» GEN. 62. || K. Boz, nyK.
Ba% «gyökér, elágazás»: kP. Boídn GEN. 45. kür. Bbi&h WICHM.
212. nyK. Baz§n RAM. 11. «kétágú».
p) Ha a mássalhangzóra végződő névszó utolsó szótagjában
redukált hang van, ez ki is eshetik, ha a következő szótagba
teljes hang kerül. Pl. kP. sulődr «szárny*: suldres (lat.) GEN.
74. | kCar. moy§r «test, oldal»: mofres PORK. 45. | kCar. kuram
«életkor»: kurme'é PORK. 25. — de azért így i s : kCar. tuBdr
«ing»: tuBdre's PORK. 31. | kP. uydl «sarok»: uydles GEN. 58. (ós
uyles GEN. 11.)
f) A magánhangzós végű szók közvetlenül veszik föl a
ragot és képzőt. Pl. kCar. siiwia-n «szemé» HAM. 13/ [ kür.
sind'éa-m «szemet» WICHM. 210. nyK. smdzá-m RAM. 43. [ kP.
sintfa-éke «szembe» GEN. 66. | kP. singa-lan «szemnek» GEN.
50. J kP. singa-fdé GEN. 57. kCar. sin^a-jd'édn PORK. 7. «szeinbŐl»*)|| kP. kue-n GEN. 76. kCar. kue'-n PORK. SUS. Aik. III.
122. «nyírfáé» | kür. sue-n «sűrűen» WICHM.
*) Van néhány rokonságot jelentő a-végű szó, melynek
•aj, -áj (>di>i)
végű alakja is van. Ezek SZILASI szerint vocativusok; valószínűleg csakugyan megszólításul szolgáltak az ily
alakok eleinte, * de most már ragokkal és névutókkal is .előfor
dulnak. Pl. kP. aBaj GEN. 5. és aBa SZIL. 12. kCarM. aBn
PORK. 8. (vö. csuv. aBa) aBdpn PORK. 57. aBdin PORK. 5 1 , (gen.)

kCarü. a$% PORK. 42. aBin PORK. (U.) 44. nyK. á'Bl RAM. 6.
«anya» | kP. kuBaj GEN. 4. és kuBa SZIL. 103. kCarM. kuBai
PORK. 1. ((öregasszony)), nyK. k§m@a «nagynéni, néni» RAM. 6 1 .
( < kuy§ «nagy» + aBa) || kP. acaj GEN. 2. aca GEN. 27. kCar,
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S) Az i és ii-végű szók eredetileg nyilván j - r e végződtek.
KARMA.SIN értesítése szerint pl. az ufai nyelvjárásban az i és üvégű szók ma is mind j-végűek, de a kP. és kM.-ben is erre
mutatnak a meglevő adatok. (L. Hangtan 113.) Ennek követ
keztében e nyelvjárásokban, ha ki is esett a szóvégi mással
hangzó, az i, ü és a rag között van egy redukált vocalis. A kCar.
kür. és nyK.-ban azonban már a rövidebb tőhöz járul a rag
vagy képző közvetlenül. Pl. pi «kutya»: kP. pÍ9n «kutyául»
aéaéd (3. sz.)

POEK.

2 1 . acdi

POEK.

(M.) 53. aci

POEK.

(M.) 53.

(ü.) '41. k% aédj?n POEK. (M.) 57. dédin POEK. (M.) 51. (gen.),

acin POEK. (U.) 44. nyK. dia, díi RAM. 8. «atya», didiét RAM. 8.
did'et RAM. 116. dtdt RAM. 174. (kP. aéat GEN. 27.) «atyád» |"
kP. kocaj, koca SZIL. 82. kCar.- kocái POEK. (M.) 13. kocáin (gen.)
a a
a a
PORK. (TJ.) 16. «nagyapa» ( < kuy§ «nagy» + ^ > ° ) II kP. akaj
GEN. 23. aka SZIL. 5. kCar. akai, akdi POEK. (M.) 6. aku POEK.
(U.) 41. «néne» (vö. csúv. akka [folkl.] «néne» PAAS. CSUVSZ.
. 2.); kP. ákam GEN. 41. kür. akaiem, akdiem WICHM. 226. nyK.
akdiem RAM. 6. «néném» j kP. kokaj SZIL. 85. nyK. kua'kd,
kucrki RAM. 57. «nagynéni, az apa idősebb testvére; a nagyapa
vagy nagyanya testvére*) ( < kuyo, koyS «nagy» -f akaj, vö. csuv.
kukká «anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az anyánál fiata
labb))) H kP. izaj GEN. 6. iza SZIL. 42. kCar. izai POEK. (M.) 3.
(U.) 34. 44. izaj97i (gen.) POEK. 57. nyK. dza RAM. 22. «testvér-'
bátya,. nagybátya*); kP. izam GEN. 5. kCar. izaem POEK. 36.
nyK. dzam, 9zdiem RAM. 22. «bátyám»; kCar. izaizdin, iza&d POEK.
35. kP. izaze GEN. 5. 9zd^9 RAM. 172. «bátyja» j kP. kuydzaj
«öreg» GEN. 3. ( < kuyo -\- izaj, vö. csuv. kuG-azsj «anyai nagy
atya)) PAAS. OSUVSZ. 75.) || kCar. jdygai POEK. (M.) 57. jdyajdn
(gen.) POEK. (M.) 57. Údygai POEK. (TJ,) 44. d'dyga POEK. 38.

nyK. ie'ygd RAM. 30. «ángy, néne, feleségi), d'gygaje'm POEK.
(M.) 5 1 . d'dygaem POEK. (TJ.) 39. «ángyom» (vö. csuv. iy'Gs, Szp.
jdyüs «ángy, bátyám neje; nagybátyám neje; [megszólításban]
nálamnál öregebb asszonyi) PAAS. CSUVSZ. 16.) || kP. kurskaj SZIL.
100. kCar. kurskai POEK. 46. kurska POEK. 2. nyK. k§rskd RAM.
63. «az idősebb nőtestvér férje».
A mordvinban is megvan; pl. B. aia, M. aie «grossvater,
greis»: M. aisj anredeform; auch «schwiegervater» PAAS. MGhr.
44. ez. | E. ava « csuv. aBa) «mutter; weib, frau»: avakaj dem.
anredeform; M. auch «schwiegermutter)> PAAS. MChr. 46. sz.
Ezekben a j török eredetű kicsinyítő és kedveskedő képző,
^ ö . tat. átej «atyus» (átá) | anej «anyó» (ana) | enej «öcsikém»'
(ene) | jinej «ángyi» (jirja) | tütej «néni» (tuta) BÁL. Nyt. 28.
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(essivus) GEN. 47. pidm «kutyát» GEN. 5. (de: kCar. pim id.
PORK. 23. nyK. pim id. EAM. 5.) | kP. si «ezüst»: sidn «ezüstül»
GEN. 7. | i «jég»: kP. idm «jeget» GEN. 43. (de: nyK. im id.
RAM. 146.) \ i «év»: kP. idéken «évig» GEN. 49. (de: isken id.
[Ocs. 30.] SZIL. 37.) || ü «vaj»: kP. mm «vajat» GEN. 23. (de:
nyK. üm id. EAM. 47. 161.) | kü «kő»: kür. kCar. nyK. küm
WICHM. 209.

PORK. 2. 22.

RAM.

43.)

Valószínűleg ugyanígy áll a dolog az M-végű névszókkal is.
7-végü alakra ugyan csak egyet talált PAASONEN (NyK. XXXVili.
191.), egy régi nyelvemlékben (uj «új», s a kP.-ben is még
hosszú Ü van), de ragozás közben szintén van redukált hangzó
a rag előtt. Pl. lu «csont.»: kP. ludm «csontot» GEN. 11. (de:
kCar. lum id. PORK. 6.) | pu «fa»: kP. pudn «fáé» GEN. l^.pudm
sfát)) GEN. 39. (de: nyK. púm id. RAM. 56. pum RAM. 33. 105.)*)
s) Hátravannak még a redukált magánhangzós tövű szók.
Ezek végső hangzója a kP. küfa s részben a kM.-ben teljes
•hangra változott (1. Hangtan 64—5.), rag előtt azonban meg
maradt a redukált vocális. Pl. kP. kece «nap» : kecdn '«napé»
GEN. 13. j kUfa kinde «kenyér»: kinddm «kenyeret» PAAS. K S Z .
II. 126. | kP. jumo, küfa jumg «isten»: kP. jamdlan GEN. 42.
kUfa jumdlan PAAS. KSZ. II. 127. «istennek)) | kP. püntfö «fenyő»:
pimgdskö «fenyőre» GEN. 3. | kUfa pürö «kés» : pür9§kÖ «késbe»
PAAS. Mátkákért, 8.

A névszóképzés.
A) N é v s z ó b ó l n é v s z ó .
124. -an (kUfa -g,n is); nyK. fán, -án. Főnévből képez
melléknevet; pl. kür. fiodaran uskal «nagytőgyű tehén» (fiodar)
WICHM. 243. [ kür. Uornan fiuW «vemhes kancza» (ísoma «csikó »•)
WICHM. 228. | kP. conamm «élőt» (con «élet») GEN. 48. | nyK.
90m90ldnn-ba7' «árnyékos hely» (d0m90l) RAM. 165. | _nyK. ián
«eisreich» (i) RAM. 24. | kP. jolan kHat «lábon nyugvó magtár*
(jol) GEN. 77. | nyK. köryd'n-bü «od\%s fa» {kö'ryd «belső») RAM.
f\ Képzőben is: nyK. in «jégből való» RAM. 24. ] nyK.
pün «fogból való» RAM. 107. [ nyK. lun «csontból való» RAM'. 71.
A kP.-ből nincsenek adataim.
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56. | nyK. l§ma'n-del «schneereicher winter» (l§m) EAM. 73. |
kür. pafsgm, sor§k ((bárányos juhr» WICHM. 228. j nyK. taya,té'»
pd0lan «ma felhős [az ég]» (p?0l) í&m. 111. | kür. poWsan üstem
«gonibos övem» (poltdé) WICHM. 229. J kür. tayanan imnet ('pat
kolt lovad» (tarán «patkó») WICHM. 222. | kUfa újan sörein kindet
«vajas tejes kenyered» (üj, sör) PAAS. KSZ. II. 124.— J e l z ő s
főnevekből, pl. nyK. koyo' angd'n-iamdar «széles szájú palaczk»
(áy) EAM. 7. | nyK. ku\z§-fiazan «hosszú gyökerü» (fia&) EAM.
11. | kP. si ftuján «ezüst fejü» GEN. 2. | kP. mo mdú fiatevi
curian
idat? «mily hasonló vagy feleségemhez)) (tkp. «mily
feleségem arczú vagy») (átírt «arcz») GEN. 28. | kP. indes erjan
(erre) «kilencz fias» GEN. 57. J kP. jesan
jehze, iran
ijdie
sordkldt «da weinen gattinnen mit gattinnen, kinder mit kindern» \jes «feleség»; ire «gyermek») GEN. 61. | kür. joskar jolan
«piros lábú» (jol) WICHM. 222. | kP. kuyo jükan «nagyhangú»
(jiik) GEN. 18. | kür. fiiiskiz-kddalan «sugár termetűt) (k§3al)
WICHM. 230. | kÜr. kanéai kofiastan
uSyam «nyolcz bőrből
való bundám*) (kofíastS) WICHM. 240. | nyK. pelriddn «félkezű»
(kit) EAM. 99. | küfa sij-kücan «ezüst karmú» (küc) PAAS. K S Z .
II. 124. | kP. Marja lüman «M. nevű)) (lüm) GEN. 31. | kür.
pors§n melan
túfidrem «selyem mellhimzésű ingem» (mel)
WICHM. 229. | kür. n§l neran «négyorrú» (ner) WICHM. 213. I
kür. küŐSr orzan «göndör sörényű» (orZa) WICHM. 223. | nyK.
svmbandasan «fekete szakállú» (pandás) EAM. 95. | kür. mus
poféan ((kóczfarkú)) (poís) WICHM. 213. | kUfa cinge-punan «mit
flitterhaar» (pun) PAAS. K S Z . II. 124. | kür. sara sind'éan «világos
szürke szemű» (sindzg,) WICHM. 223. || nyK. kgrd'ksüá:n dia'mdar
«tört nyakú palaczk» (sii) EAM. 47. | kCar. si-suran «ezüst
szarvú» PORK. 25. | kür. pufdr-tupan
«gorbe hátú» WICHM.
216. | kP. édm üddran «hét leányos» GEN. 57. | nyK. kdpr-üpan
«bodros hajú» EAM. 49.
A. többi finnugor nyelv szerint a képző ?i-je eredetibb
í?-ből fejlődött. (L. SET. Festakrift 238. MNyh.3 101—102. BEKÉ,
Nyr. XXXIX. 125.)
125. Valószínűleg azonos ezzel az az -n képző, mely előtt
redukált hang van (illetve i, u, ü után semmi). Jelentése leg
többször: vlmiből való. Pl. nyK. amSZSn «schilfrohr-» (amSzan
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«reich an schilfrohr») EAM. 3. [ nyK. fia'stSrSn «ágból való»
{fiastdr, fia'stSran pedig «zweigreieh, ástig») EAM. 11. | nyK.
fia£3n «gabélförmig gespaltet; gabelung»; k§'mbaz§n «báromágú»
EAM. 11. kP. nerze fiozdn «die nase gesp'alten» GEN. 45. kUr.
apk pondas @oz§n «az apk szakálla kétágúi) WICHM. 212.
(fto£, fíaz «gyökér, elágazás»; ellenben fta£an «wurzelreich» EAM.
11.) | nyK. in «jégből való, jég-» (i; ellenben ián «eisreich»)
EAM. 24. j nyK. tsepd0m kdrtnind0m
puenrt-goda «ad vaslánczot»
EAM. 193. (kdrtni «vas») | nyK. lun «csontból való, csont-» (luan
«mager, grátig») EAM. 71. | nyK. pün «fogból való» (pü) EAM.
107. | kP. toftarftondo rozdn
«a fejszenyél lyukas»
(fo£).GEN,
46. 45.
126. K. mé (küfa ?g,s is); nyK. -as, :as. Nem nagyon
gyakori képző. Legtöbbször melléknevet képez főnévből; pl. i
«év»: kCar. ik-ia's «egy éves» POEK. 24. kTJr. indes ias alasá
«kiléncz éves ló» WICHM. 234. kP. latkok ias lies «12 éves lesz»
GEN. 43. küfa ijg,s «éves» MNyh.3 100. j nyK. kokias «kétéves»
EAM. 24. | kP. tálak, nyK. tahit «év» (ritka): ik talukas «egy
éves» GEN. 2. tá'Pkas «egy éves» EAM. 143. | nyK. kot «óv»:
ko'das «egy éves» EAM. 51. j kP. Uldée «hold, hónap»: tdhzas
«egy hónapig tartó» GEN. 65. | kE. kec9 «nap», kum kecas
parem «három napos ünnep» BUD. ÖST. III. 426. | nyK. kurSm
((évszázad, kor, életkor, örökkévalóság)): kurSmas «örök, örökké
való)) EAM. 59. II kE. tay «egyenlő, kortárs, barát, társ»: ik
tarjgas «egykorú, kortárs» BUD. CserSz. 52. || nyK. áygdrás
«eine fischangel wert» (a'ygdr) EAM. 7. | kCar. kumto
fiiödras
d'odal «35 kopekás hársbocskor» (fiié «öt» -f- ur «mókus; kopeka»
POEK. 39. | kUr. pelakas
söfájsem «félrubeles kendőm» (ak
«ár») WICHM. 240. | kÜr. poltinnikas ola potam «félrubeles tarka
övem» WICHM. 240. j nyK. maza'rákas «mennyi árus» (dk) EAM.
6. | kE. s t i d ü r a s sinialem puo «egy rubel ára sót adott»
(südd <(száz» + ur) EEG. CSM. 450. j nyK. süőd0-da'ygas imni
«százrubeles ló» (td'ygdj EAM. 22. | nyK. m§n§ «tojás» : mSnas
«ein ei wert»; kap'Htanüsmdom i-m§na's§m nalnam ((káposzta
magot vettem egy tojásért» EAM. 82. | nyK. fte'd9rá ((eimer»:
@ed9ras «ein eimer voll, einen eimer wert» EAM. 13. || kE. port
«ház»: menare p ö r t a s pörna pu ulo? i k t a s , k o k t a s
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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«hány házra való gerendafa van? egyre, kettőre való» HEG, CSM.
448. | kE. joygdé «íj»: ik j o r j g e z a s e m solom «csak egy
íjra való [fát] vágtam» BEG. CSM. 449. || nyK. éfor «leány.»:
dddras «töchterlich», dd9ra's-dza «neugeborene töchterchen» EAM.
20. || nyK. e'ryd «fiú»: eryd'é (-ázd) «ein kleiner knabe, knáblein» EAM. 20. | nyK. püeryd : püeryd's-azd «kis fiú» EAM. 8. [|
kP. kddal, nyK. kddal «dereka vminek»: kP. kdSalas GEN. 17.
nyK. kdddlds ~RAM. 46. «középső)).
Eredetileg valószínűleg kicsinyítő képző volt; ezt mutatja
néhány elhomályosult képzés: taya «kos»: tayas «kleiner hammel» (TEOICKIJ) SZIL. 240. || kP. jol, nyK. ial «láb»: jolas GEN.
28. ia'las EAM. 27. «nadrág» (vö. kE. jolaks ((lábravaló, bu
gyogó)) BÜD. CserSz. 35.) | nyK. sü «nyak»: sü'ás «gallér»
EAM. 138. | nyK. párna «ujj»: pa'rnas, - párna'ska «daumen,
dáumling (am fausthandschuh); fingeriing, fingerhut» EAM. 96. ||
nyK. pel «fél»: pelds «paar; hálfte» EAM. 99. (vö. peláká ((öz
vegy ember» [TKOICKIJ] SZIL. 160.) | ru «seprő, kovász»>: ruas
((kovásza GEN. 25. POEK. 24. EAM. 115. (vö. kE. r u a k s id. BÜD.
' CserSz. 87.) | kP. saras, siiras SZIL. 237. küfa sürg,s PAAS. s-laute
65. kE. süraks BÜD. CserSz. 51. nyK. farm EAM. 131. «dara»
(kP. sürö SZIL. 237. küfa sürö PAAS. s-laute 65. ((káposztaleves»
[Ucsebn. 47.] tar-sürö «dünner brei von hirsenmehb) PAAS. s-laute
65.) || kP. nöryö «porczogó» SZIL. 138.: n ö r g a s id. BÜD. CserSz.
66. || nyK. kelyd «mély»: kelyds «a hordó mélysége» EAM. 44. |
nyK. kö'ryd «belső»: köryds «az edény mélysége, öblössége» EAM.
56. j kP. mucas, nyK. md'ísds «vég, csúcs; folyó felső folyása,
forrása» (vö. mucno, mucko stb. névutókat). — BUDENZ szerint
(MUSz. 791.) a kP. seks, seys, sexé SZIL. 213. küfa seks PAAS.
s-laute 23. kM. seks, kür. kCar. nyJar. sekxé, nyK. saAtfs-WICHM.
FUF. VI. 18. «epe» szón is már kicsinyítő képző van (vö. md.
sep e, sáp" a id. votj. sep, zürj. sep id.).
Valószínűleg ugyanez a képző van meg a következő két
szóban i s : kP. pd&as SZIL. 169. nyK. pvja'i EAM. 113. «fészek»
~ kE. püzaks id. (vö. vog. piti, ptf | zürj. pöz ) md. fiiza,
fiize | f. pesá | IpS. pesse MNyh.4 40.) || kP. p?fos SZIL. 167.
nyK. pd0ld0s EAM. 111. «fül» ~ kE. piliks id. (vö. osztj. pdV,
p(dA | vog. pal!, pil' | zürj. pel' | votj. pel! | md. ftil's, pite | IpS.
pefje, IpO. pel MNyh.á 24.
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BEGULY adatai szerint a képző H-sel végződött, mint a
md.-ban és a finnben. A hangtörvénynek megfelelőleg ebből
aztán i lett, a mi megfelel a képző zürj.-votj., lapp és magyar
alakjának (MNyh.á .92.).

127. -n9, kP. -ne. Kicsinyítő képző. Teljesen elhomályo
sodott, alig egy-két szóban maradt meg. Ezek a következők:
kP. lepene SZIL. 109. kM. lepe-ád WICHM. FÜF. VII. 47. «lepke»
(vö. kür. kCar. l§@§, nyJar. In'fiú, nyK. fo'pd id. WICHM. FUF.
VII. 47.) | nyK. p9ne"fd «kis kutya» EAM. 100. (pi «kutya» +
-Ú9 + %'fd «állat fia»; vö. piiyd «kis kutya» EAM. 100. Tehát nem
azonos a f. penikka szóval, s nem a k kicsinyítő képző rejlik
benne) | nyK. sarj&'nd EAM. 127. kP. saryenze SZIL. -212. kUfa
saryinge*) PAAS. s-laute 40. «tetűserke» (vö. mdE. éarlco, sarka
id. PAAS. s-laute 40.).

A md.-ban egészen közönséges kicsinyítő képző: at'a «atya»:
E. aiine, M. (dana \ pona «haj»: E. ponine, M. ponana PAAS.
ML. 100. — A BUDENZ fölhozta nyK. om§n «álom» ebből: om
«alvás» bajosan ily kópzőjű (UA. 250.).
128. nyK. -o e, -t é fosztóképző, gyakran -ok nyomósító
elemmel. Legtöbbnyire határozó a mondatban; pl. nyK. áta
«atya»: átöde'ok «-atyátlan» EAM. 8. || nyK. fiola (or. BOJIJI) ((aka
rat)) : fiotádo'nd-fioláőe'ok «akarva-nem akarva» EAM. 15. ] nyK.
ial «láb»: ia'lte Has «járni nem tudni» (tkp. «lábatlan lenni»)
EAM. 27. | nyK. pm§ «isten»: wmSde'ok diai ((istentelenül élni»
EAM. 31. | nyK. paris «haszon, nyereség»: pariste'ok fifza'las
whaszon nélkül eladnii) EAM. 96. | nyK. tse'rot «sor»: tserote'ok
«soron kívüli) EAM. 151. — A keleti nyelvjárásokban nem fordul
elő. (L. még a deverbális névszói képzéseknél ezt a képzőt.)**)
*) A -ze, -ge elemre nézve vö. kP. reyenge SZIL. 189. kCar.
reye'ngd POKK. 24. «moos, fLechte» ( ~ nyK. reyen EAM. 114.) —
Talán ugyanez a képző van a köv. szóban is: nyK. sindza,
sin&zá BAM. 133. synzii, nyJar. syndzá, kür. siúd'éá', kCar. kM.
sinÉzd' WICHM. FÜF. VI. 23. kUfa singa PAAS. s-laute 34. kP.
singa GEN. 6. «szem» (vö. mdE. selltfie, M. sellnie PAAS. MChr.
858. sz.; vötj. G. M. din [tő: sitim-}, J. MU. sin (sinm-), U.
sim (éimm-); zürjl. sin (sinm-) id.) WICHM. V0.HR. 867. sz.
**) Behatóan tárgyaltam, a többi fgr. fosztókópzőkkel és
8*
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129. nylL -tawia 0 , -t§m§, kUr. -t§vi§, -tarrid, kP. küfa
-tdme, -tdmö, -t9mo (kÜfa tdmg). Ez a rendesen használt fosztó
képző; pl. kP. ajop «hiba»: ajoptdme «ártatlan» SZIL. 5. | kP.
fiitdme «erőtlen» (@i) GEN. 58. | kP. fiujtdmo GEN. 46. kUr. fiuiő§m§
WICHM. 216. «fejetlen» (fiuj) | nyK. @uinama't§m3 «ártatlan*
{(duina'mat «btinös») KAM. 16. | küfa @üt «víz»: fíüttümö «víztelen»
PAAS. Mátkákért. 9. | kP. contdmo «élettelent) (éon)GiES. 48. j nyK.
ydrtdmdo«lelkiismeretlen)) (x&r) RAM. 23. j nyK. iaytdmd0 «lelketlen»
(iáy) EAM. 213. | nyK. idm§ő§m§ «istentelen» (idmS) EAM. 31-. |
nyK. iÜn^mS ((ügyetlen, alkalmatlan*) {pn «jó, ajánlatos, illő»)
EAM. 31. | nyK. iöntd9'm90 «szerencsétlen*) (iön «szerencsés») EAM.
34. | kP. joltdmo GEN. 48. kür. jold§m§ WICHM. 213. kCar. d'o'l(hmd POEK. 24. nyK. ialWmS EAM. 214. ((lábatlan*) (jol, ial
«láb») | nyK. kinddddmd0 ((kenyértelen» (kindd) EAM. 47. j kP.
kittdme GEN. 48. kUr. kitfdrrid WICHM. 213. kCarM. kd'ttdmd POEK.
24. nyK. kitdmd0 EAM. 214. «kezetlen» (kit, kdt) \ kÜfa kombg
«lúd»: kombdddmo PAAS. Mátkákért. 8. | nyK. kuatt§m§ «gyönge,
erőtlent) (kuat «eröt)) EAM. 57. j kCar. lu'ddmd «csonttalant> (lu)
POEK. 27. | küfa lum «hó»: lumdumg ( < lumdzmg) PAAS. Mátkákért.
9. j nyK. na'mSstSm.3 ((szemérmetlent) (nam§s) EAM. 85. | nyK.
neze'r ((szegényt): neze'rtdmd0 «gazdag» EAM. 87. ! kCar. okna'ddmd
«ablaktalan)> (okna) POEK. 28. | nyK. omi§m$ ((álmatlant) (om)
EAM. 92. | kUr. pundast§m§ «feneketlen» (pundas) WICHM. 217. j
küfa pürö «kés»: pürdddmö PAAS. Mátkákért. 8. | nyK. rd0stdmd0
«hibás, nem szép, kifogásolható*) (ra0i ((kiválóság, alkalmassága)
EAM. 115. | nyK. sakxstdmd0 «epés, haragost) (sakxs «epet>) EAM.
, 128. | kCar. ím^é'ődma «vak» (singa «szem») POEK. 23. j nyK.
éurt§m§ «szarvtalant) (sur) EAM. 137. | nyK. éd0mtdmd0 ((érzéket
len, érzéstelent) (sd0m «érzés, rokonérzés*)) EAM, 141. j kP. törzatdme GEN. 46. kür. törzaddrnd WICHM. 217. kCar. torza'ddm&
POEK. 28. «ablaktalant) (torza, torza) | nyK. to'tSmS «Íztelen»
(tot) EAM. 148.
Kétségtelen, hogy az előbbi egyszerű fosztóképző és a -m»,
-md deverbalis névszóképző összetétele; noha föltűnő ez a társu
lás, de a finnugorságban több hasonló eset is van. Pontos másai
abessivusi ragokra való tekintettel, «A magyar tagadó képző*)
czímű értekezésemben (NyK. XXXIX. 418—431.).
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a f. -ttoma, -ttöma; mdM. -vtomo, -vteihe, -yíiihe, -ftuma, -ft§ma,
-f't'arha; votj. -tem, -tám, zürj. -t§m (1. UA. 276—277. és NyK.
XXXIX. 427.). A vogul -tál és magy. -tal(an) fosztó képzőben
a -t — nézetem szerint — azonos az előbbi képzők első ele
mével, míg az -(a)i itt is a deverbalis névszóképző (vö. NyK.
XXXIX. 428—9.).
130. nyK. -ts (RÁM.), kP. -c, kCar. -c. Más, régibb forrá
sokban -t, mely a hangtörvények szerint a képző eredeti alakja
(1. Hangtan 83.). Melléknévből képez elvont főnevet. Mindössze
a következő példákat találtam: nyK. -'kéfy'9 «mély»: koíjdts
«mélység» (ta'yg§£re:l?9ts «a tenger mélységes) KAM. 44. kCar.
ke'lfdt (pl. üddr sdre'n-őa kutU fía'zdk ke'ljdt
(idne'mdm künge'n,
ku'th sü'h ku'tds kere'mdm pune'n «a leány megharagudott, ásott
60 öl mélységű gödröt, font egy 60 öl hosszú kötelet*) PORK. 6. |
nyK. kw£§ «hosszú»: kuéSts ((hosszúság; tartós» EAM. 60. | nyK.
kükxéí) «magas»: kükxétts «magasság» EAM. 60. kP. kukhc id. (pl.
jayak küksdé
9s küzö «az ablak magasságát nem érte el») GEN.
74. kűcsec(!) id. (Máté 6. 27.) SZIL. 93. kűksat id. (TEOJCKIJ)
SZIL. 96. | kP. kMfö «vastag» (GEN.) SZIL. 104.: kúzgüt (z o: é)
«vastagság» ^TROICKIJ; Ist, 158.) SZIL. 104. kúzgűtlak id. (Ocs.

111.) SZIL. 104. nyK. kdzyzts «vastagság* RAM. 49. (kdZ-fd) || nyK.
le'ld ((nehéz»: lefots «súly» EAM. 68. || nyK. p90ld9rá «unbándig,
aufstutzigö : pd0lő9rets «der unbándige, aufstutzige» EAM. 111.
131. -aly§, -iilyd. Melléknevek kicsinyítő képzője. Pl.
nyK. ludS' «szürke»: luda'ly§ «szürkés* EAM. 71, | nyK. os§
«fehér»: osa'ly§ «fehéres* EAM. 93. kE. osalge BUD. CserSz. 8. |
nyK. simd0 «fekete*: kimalyd EAM. 132. kE. semalge «feketés»•
43. BÜD. CserSz. 43. j nyK. sot§ «világos»: sota'ly§ «kissé világos,
fehéres*, sota'l-iakxsary§ «világos piros* EAM. 122.
132. Van még néhány hasonló végű melléknév, melyeknél
nincs ily jelentésbeli árnyalat (alapszavuk sem igen van meg),
de bizonnyal összefüggnek az előbbiekkel: kP. jualye «nedves*
SZIL. 59. | nyK. palSa'ly§ «unverschámt, keck* EAM. 94. —
tdlyd, -31 y§ képzővel: kP. kustdlyo SZIL. 102. k ü r . kust§ly§
WICHM. 220. nyK. kust§'ly§ EAM. 59, «könnyű» (vö. kP. kustdfok
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«könnyűség, enyhülés*) SZIL. 102. nyK. kustS'ltas «megkönnyít»
RAM. 59.) I kP. ndhlye «síkos» SZIL. 137. nyK. n§zd'ly9 «weich,
glatt» (vö. nd&dm «schaben, kratzen, rasieren») RAM. 87. j kP*
tdmdlye «nedves» GEN. 63.
Lehetséges azonban, hogy ezek deverbális alakulások.
1 3 3 . Egy másik csoport melléknév, melyek -ryd,
-ry§végűek főnévi használatban, jelzőileg azonban -ya, -y3 nélkül
állnak.*) • Pl. kP. joskarye SZIL. 58. joskar
(rdfidé) «vörös
(róka)» GEN. 59. nyK. iakxé§ry§ RAM. 27. kCar. d'oska'r PORK.
27. kiír. joskar WICHM. 213. id. j nyK. kakd'rya, kákdryd «blaubleich, weisslichw RAM. 41. | kP. kosaráé GEN. 57. kosár SZIL.
90. kCar. kosarryd PORK. 21. nyK. kasa'ryd «hegyes»,' kasa'rfiü
«hauzahn» RAM. 40. | kCar. hfidrya «gyengéd)) PORK. 52. (NB.
Idfidryd
(Vdlmd «geláufige zimge» PORK. 17.), nyK. l§@§'ry&
«weich, friseh; biegsam; artig, freundlich (von menschen)» RAM.
72. | kP. pudaryo «darab, morzsa» SZIL. 179. kCar. puŐQrya ((da
rab)) PORK. 54. pudury§ «forgács» PORK. 42. nyK. p§'S§ry§ «bisschen, krümmcbem RAM. 108. j kCar. sdldd'ryd «szép, édes, hí
zelgő)) PORK. 19. | kP. uzarye (pl. uéarydm óiafom «zöldet vettem
magamra») GEN. 70, u&ar (pl. u. caskar «fiatal nyíres») GEN.
77. 71. nyK. zary§ «zöld» RAM. 163. (vö. votj. voé, zürjl. veé
«grün, unentwickelt, klein; zorn» WICHM. VChr. 131.)
134. Egy harmadik csoportja a mellékneveknek (szintén
leginkább alapszó nélkül) -kdöd, -k§d§ végzetű. Lehetséges,
hogy ezek, vagy legalább egy részük, igei eredetű. Pl. kP. fíiskade
«folyékony, híg» SZIL. 282. nyK. fiiskdde «flüssig, dünn, bieg
sam » RAM. 14. | kP. fiolyddo SZIL. 284. kCar. tSolydő& PORK. 53.

«világos», nyK. fia'ly§ő§ «fehér» (elavult) RAM. 9. (vö. kP. pól
yáltam, nyK. fialya'ltam «klar u. licht werden») ( ~ mdM. valdá,
E. valdo «hell, licht» [PAAS. MChr. 1219.], f. valea, v a a l e a ;
lp. vílked, vielked, vilkijt, vilkod, vielgad stb. SET. ÁH. 93. 102.)**) ]
nyK. ia'sk§S§ «schlank, schmáchtig» RAM. 28. | kP. joygodo «tág,
tágas, szabad» SZIL. 56. (vö. kE. jongota «tágas, l%terjedt» BUD:
CserSz. 34. nyK. iopga'ta «frische luft» RAM. 33. — kP. jotj
*) Vö. föntebb sota'l-iakxsa'ryS.
**) L. a köv. lap jegyzetét.
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«tág, tágas, szabad; szabad tér; szabad idő» SZIL. 56.) | kP.
luskddo SZIL. 119. kür. kCar. luskSőS «laza, tágult, gyenge*
WICHM. MNy. IV. 296. nyK. l§sk§ő§ RAM. 74. «gyenge» ( ~ zürj.
liskid «bőkezű, kegyes» WICHMV. MNyv. IV. 296.) (vö. nyK. Uskas
«schwach werden» EAM. 74.)*) j nyK. neskdnd «kurz, nicht hinreichend» EAM. 87. | nyK. n§y§'ő§ «vastag, sűrű)) EAM. 88. |
TROICKIJ nolgodo «iszapos hely, iszap, láp» (vö. nolo, «iszap»)
SZIL. 137. j kP. pepidé

SZIL. 161. kCar. pe'ypdd

PORK. 7. 52.

«stark, fest angezogen, gespannt, knauserig, geizig», nyK. piygpőd «fest, stark, hart» EAM. 101. | kP. peskdde SZIL. 162. kCar.
ptskddd PORK. 16. 4 1 . «erős, kemény (fa)» | kP. pdskdde «kevély,
gőgös ('? sic)» SZIL. 168. i kP. puskdöo GEN. 66. kCar. puskddd
PORK. 42. «puha», nyK. p§sk§ő§ «weich, sanft, nachgiebig» EAM.
110. (vö. nyK. pSske'őás «diarrhoé habén» [-ed gyakorító képző
vel], TROICKIJ puskedam «an durchfall leiden» SZIL. 186. kCar.
fiii'rdm puske't
pdta'rdhm «ich habé blut gesprengt» PORK. 29;
md. M. pdélciégms, E. ftslíiéems «durchfall habén, scheissen»;
f. paska PAAS. MChr. 668.)*) | nyK. pStWdd «erős, heves» (vö.
pdt «aus allén kráftenw) EAM. 110. j nyK. rask§d§ EAM. 114.
«világos» ^vö. nyK. raskede'mas «deutlich werden» EAM. 11.4.
kE. r a s k a n v. r a s k a t a n «erős, mély hangon» BÜD. CserSz.
86.) | nyK. s5ík§d§ «vortreffl.ich(?); wird nur als erganzung zu
einem lobenden urteil angewandt» EAM. 132. | kP. tiyddd «kicsi,
finom» SZIL. 247. kCar. td'jddd «apró, kicsiny» PORK. 8. 37. —
kP. tuyddo «kicsi. finom» SZIL. 258. nyK. t§y§d§ ^gering, klein»
EAM. 155. | kP. cotkddo «erős» (EINGW.) SZIL. 27. nyK. tsatkSdS
«stark gespannt, straffo EAM. 150. (vö. kCar. cot «erős» PORK.
22. nyK. tsat «sehr dicht» EAM. 150.) | kP. cückdőö SZIL. 27.
kM. tsu-tskndg WICHM. F Ü F . VI. 28. kür. isütsBod WICHM. 242.
kCar. cückddd PORK. 39. «sűrű (erdő, fésű)».
135. Talán összefüggenek az utóbbi csoport melléknévvel
ezek a -kata, -katá képzős melléknevek: nyK. kdlyatd «záh»
(vö. kd'ljd id.) EAM. 46. [nyK. h0pkatd «still, gelinde, leise»
(vö. h0'pka «mild, gelinde», h0planás «mild werden») EAM. 75. j
*) Itt nyilvánvaló az igei eredet. A -k tulajdonképpen az
igetöhöz tartozik, s csak a -dd, -ő§ a melléknévképző.
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lup «nedves»: lupkata id. SZIL,. 1.18. nyK. Wpka'ta
(tfeucht u. warm» EAM. 74. | nyK. neska'ta «ein wenig kurz,
kurzgewachsen» EAM. 87. | nyK. ndrya'td «kühl, starr, steif (z. b.
von speisen))) (vö. ndryd'stas «abkühlen, erstarren») EAM. 87. j
nyK. rd0m «dámmerung»: rd0mgivta «dámmerig» EAM. 115. | nyK.
sdZyiita «undeutlich, dámmerig» (vö. sd-éya «tauend, stáubend
[vom regen]») EAM. 132. j kP. éatkata «rossz, kegyetlen» SZIL.
18. kM. iíatkata", kMAz. t'éatkata- «accurat, genau, dicht u. gut
gemacht (z. b. kleider, schuhe, pferdegesehirr)» WICHM. FUF.
VI. 29. (vö. nyK. tsa'tk§n «erdei manó» EAM. 150.) | nyK. tsazya'ta tsa£ (tsaz@§ts «vad retek» EAM. 150.) «scharf, herb, sauer»,
kUr. Uáéyata', UáZyá «heiser (von der stimme)», kMA.z. Uá&ya'
«scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaffenheit)« WICHM. FUF.
VI. 34. | kP. cokata SZIL, 24. «vastag, sűrű, (kása, fésű, fű)» (vö.
eok, coka id.) kM. tsokata' «dicht u. warm (zeug), voll, satt», nyK.
Uaka'ta «dicht, fest, kompakt» WICHM. FUF. VI. 31. (vö. zürj.
I. Ud. L. P. tsek «sűrű [fésű, erdő]», I. Vd. V. S. L. Uekid id.)
TROICKIJ

136. kP. -so, -se, >iö.\ kCar. kUr. -sd, -s§ | nyK. -s9,
•s§. Valami helyhez vagy időhöz tartozást jelent.*) A keleti
nyelvjárások s-es alakja eredetibb í's-re vagy idegen eredetű
képzőre mutat.
a) Határozószóhoz (névutóhoz) járulva; pl. kCar. koé
(3ele'ndS9
kis «a fenyő mellett levő gyanta» (fielend) POEK.
31. | nyK. k§r§k @d0lndsd ruski narot «a hegyen levő oroszokw
(fidolnz (irajta»)EAM. 190. | nyK. fid0ln9S9 föryem «a rajta levő
ruha» EAM. 18. \ kE. me vonzen kaesna jer koc monaserd e n e s e v. monaser-denese jer koc ((átkeltünk a tavon, mely
a klastromnál van» EEG. CsM. 716. | kE. cerka kiidülnösö «a
templom mellettit) (küődlnd) BUD. CST. III. 428. | nyK.
küsndseőem «nagy úr» (küsnd «fönt») EAM. 61. kE. küsnösö BUD. CST.
III. 429. I kE. lisnese «közeli» (lisnd) BUD. CST. III. 429. | nyK.
mülandd-lfiálndsd
. «földalatti» (l9°@áliid) EAM. 177—8. | kE.
mündürnösö «messze levő» (münddrnd) BUD. CST. III. 429. j
kE. ongolnoso «elülső» (on^olnd) BUD. CsT. III. 428. | nyK.
poksa'ln§s§ «középső» (poksaln§ «középen») EAM. 102. kE. pok*) Lásd még a sorszámneveknél.
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selnese BUD. CST. III. 429. [ nyK. taygSz sa'isIn 9s§ ((tenge
rentúlit) (sa-flnS «mögött») EAM. 142. | kE. sengalnese «hátulsó»
(seygdlm) BUD. CST. III. 429. [ nyK. t&std'fa «ottani» (tdstd)
EAM. 146. | nyK. tü'nd0s-oydl
«külső sarok» EAM. 155. kE.
tünösö (tüiid) BUD. CsT. III. 429. | K. tüzwalnose ((külső» (Ist.
258.) SZIL. 266. (kR tilsai «külső oldal» SZIL. 266.) | kE. ülnösö
«alsó» (ülnd). BÜD. CsT. III. 428. | kCar. mdla'ndd ümb
aln9S9
kaska «a földön fekvő tuskó» (ümbalm) POBK. 30.
b) Eagos főnévhez; pl. nyK. @90d90st9fo «vízi isten» (tkp.
(ivízbelio) (@d0t) EAM. 18. | nyK. taygdé-fies
mo'ygörstSsS
«tengerentúli» (moygSr «oldal» -j- -std loc.-rag) EAM. 142. | nyK.
ka'(s9-lültm90 m o y g §r s t § s 9 «napkeleti» EAM. 46. | nyK. ke'tídsitsrri90 vioyg§rstSs§ «napnyugati)) EAM. 46. || nyK. jj90lyo'm§st3
kuyizdnsd «mennyei birodalom*) (p90'lydm «ég, égbolt») EAM.
58. | nyK. ikzemlá'stdsd «landsmann» EAM. 25. (zemVá «föld») J
nyK. siudzára'stdS9 «augenscheinlich» EAM. 133. (émdzáraz «augapfel») || K. jwm9nso «isteni» (jum,9 «isten» -j~ ~n gen.-rag) (Uf.
Car.

4.) SZIL.

61.

c) Eagtalan, helyet jelentő szó után; pl. kE. koklase ((kö
zötte levő» (kokla «köz») BUD. CST. III. 428. [ kE. körgösö
j<belső» (kP. k'öryö ((belseje vminek») BUD. CST. III. 428. | kE.
kudoso vorugem «házbéli ruha» (kP. kudo «ház») BUD. CST.
III. 428. kudosed-lak li «légy úgy mint otthonn» EEG. CSM.
740. | kE. möngösö «hátsó, hátul levő» (kP. möygö «hátravaló,
nem egyenlő, hitványabb))) BUD. CST. III. 428. men al'e sarnem m ö n g ö s e m «én emlékezem még hátramaradottjaimra
kikkel ezelőtt éltem)» EEG. CSM. 818. | kE. olase jing ((város
béli emberi) (ola «város») BUD. CST. III. 428. | kE. örtösö
.«oldalt levő)) (vö. nyK. örd9st90 «oldalt» EAM. 93.) BUD. CST. III.
428. | kE. postekse «utáni»(postek «vég»)BuD. CserSz. 72, J kCar.
sarai seygals9
saraygaz9 «a csűr mögött növő fűzfa» (seygal
«mögött levőw) PORK. 34. ] kE. tise «itteni» (ti «-ez») BUD. CsT.
III. 428. | kP. tuso «ottani» (tu «az») (Ocs. TEOICKIJ) SZIL. 256. |
kE. codera türüsö «erdőszéli» (tar) BUD. CST. III. 428.
d) Időt jelentő szók után; pl. nyK. fiara's§ «későbbit)
(ftara «azután, később») EAM. 10. [ nyK. ime'éd «tavali» {ime'étd
(ttavalo) EAM. 25. kP. imasse «tavali»(ima, imaste, ((tavait) SZIL. 40.
kE. ümase id. BUD. CST. III. 428. | kE. jutoso .«éjjeli* (jüt) BUD.
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CsT. III. 428. |^kE. kecese «nappalig (kecd) BUD.' CST. I I I •
428. | kE. kengezese «nyári» (keygdí) BUD. CST. III. 428. [
nyK. kdiia'msS «mikori ?» (kd'nam, Wna'm) RAM. 62. | kE.
kizetse, nyK. kizitsa «mostani» (kizdt «most») BUD. CserSz.
21. | kP. fiisl(e) ias kotso
kue «ötven éves nyírfa» {kot «év>
idő») GEN. 51. 1 nyK. t§rridnmemn go'rs§ kni'ya «tanuló korom
beli könyv» BAM. 55. j nyK. taya'rks «mai» (tayaisd «ma») BAM.
141. | teygerh «tegnapi» (teygeíh «tegnap») BAM. 144. | K. ozsp
(Uf. 45.), ozsö (Ocs. 122.), ozsö (Ocs. 112.); ozn9S9 (Car. 43.)
SZIL. 154. 155. kE. osnoso «előbbi» BUD. CserSz. 8. I nyK. perfii'sd «előbbi» (perfii) BAM. 100. | nyK. pd0tarli's9 «első, kezdet
ben meglevő» (pd0ta'rli «kezdetben») BAM. 111. | nyK. suke'rsz
«régi, rég történt» (suke'rdd «lange zeit, lángst, schon lange»)
BAM. 137. | kE. telese, telemse [tehm (acc.) «télen»] «téli» (tel)
BUD. CST. III. 428. j kür. tenesd
samanz§ kafira «a jelenkor
veszedelmes»-(kP. tene «az idén») WICHM. 245. kCar. teneisd id.
POBK. 8. 54. j K. t u n a m s e (Ocs. 9.) SZIL. 256. nyK. tunamsa

BUD. CserSz. 56. «akkori».
137. -er gyűlőhelyet jelentő főnevet képez (legtöbbször
főnevekből); pl. kür. ftakxéer «malomtó)> (fíakxs «malom)>) WICHM.
231. | kP. caskar «nyíres» (caska «nyír)>) GEN. 77. kM. Uásla'r
(tsáska'), kMAz. Uáska'r (Uáska') «reiserhaufen, reisig» WICHM.
FUF. VI. 29. nyK. tsa'sker «reis, reisig» BAM. 150. | nyK. ia'kter
«fenyves» (iáktd «fenyő») BAM. 29. kCar. d'akter «szálfaerdő»
POEK. 45. (kP. jakte ((mindennemű szálfa») SZIL. 46. | nyK. ko'zer
«fenyves» (koz) BAM. 56. j kCar. kuer «nyíres» (kue) POBK. 37. |
nyK. küer «gestein» (kii «kő») BAM. 60. | kCar. k ü r . lomber
«ablkirschwald» POBK. 45. WICHM. 219. (lombd POBK. 52.) | nyK.

lü'lper «égerfaerdő» (lii'lpd0) BAM. 72. j nyK. nu'íer «csalános
hely» (nu& «csalán» BAM. 88.) j kP. pister GEN. 47. (piéte) nyK.
pi'ster «hársfaerdő» (pi'ste) BAM. 101. | nyK. puer «liget, kis
erdő, fasor» (pu «fa») BAM. 105. kP. piinger «fenyves» (pün^ö)
GEN. 66. küfa pün^er PAAS. K S Z . II. 30. | kür. soler «szilfaliget»
(sol§) WICHM. 242. | nyK. sarxner «füzes» (sdrlne) BAM'. 129. |
TBOICKIJ sopke'r «nyárfaerdő» (sopke) SZIL. 227. j kP. tdrker
<(fenyves» GEN. 6 1 . (tdrke GEN. 37. 48.) | nyK. twmer «tölgyes»
(tumd) BAM. 154. [ k ü r . ukxéer «lomb» (ukxé «ág») WICHM. 227.
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138. -la, -la képző jelentése szintén az; pl. nyK. koyi'lti
ftnyíres» (koyi) EAM. 52. | kP. küfa kür. koMd GEN. 46. PAAS*
KSz. II. 129. WICHM. 210. nyK. koSla RAM. 56. «fenyves»
(ko%) kE. nolugazla, nolgazla «fehérfenyőerdő» (nolugaz) BUD..
CsT. III. 427. | nyK. ote'rla «gestráuch» (oter id.) tumer-oterlá
«fiatal tölgyes» EAM. 93. I nyK. sapki'ld «nyárfaerdő» (éapki)
EAM. 127. I kE. s ü g a r l a «temető» (kP. süyar «sír») BUD. CST.
III. 427. j nyK. ua'la «füzes» (wa) EAM. 159. kE. uala' BUD.
CserSz. 12. | nyK. ü'e dorbeerweide; silberweide)>: üdd'-fixíh«silberweidegarten» EAM. 161.*)
139. A két képző együtt is előfordul, sőt gyakrabban,
mint az utóbbi; pl. kE. jakterla «fenyves» BUD. CserSz. 32. |
kP. kuerla «nyíres» GEN. 78. | kE. lörperla BUD. CserSz. 9 1 .
nyK. lülpe'rld «fiatalos égerfaerdő» EAM. 72. | kE. pisterla
«hársfaerdő» BUD. CST. III. 427. | kE. pünzerla «fenyves*
(püngd) BUD. CST. III. 427. | nyK. pue'rld «liget» EAM. 105. J
kE. sópkerla' «nyárfaerdő» BUD. CserSz. 46. | kE. iolerla' «szilfa
erdő » (kCar. soh PORK. 41.) BUD. CserSz. 47. j nyK. tumerld
rom «tölgyfaliget» EAM. 154. kE. tumerla «cserfaerdő» BUD^
CsT. III. 427.
Idegen eredetű képzők.
140. -Idk, -13k. Elvont főnevet képez, leginkább mellék
nevekből; pl. nyK. dzd «gyermek»: dzdldk ((gyermekség, embrió»
EAM. 8. | kP. fioly&dd «világos»: fiolydddhk «világosság GEN. 60. |
kP. ptdra «tisztaságkedvelő»: jdtdrahk «tisztaság» GEN. 56. [ kP.
patdr «erős»: patdrhk «erő» GEN. 60. | kP. pojan «gazdag»:
pojanhk «gazdagság» GEN. 60. ] kP. poro, nyK. purS «jó»: kP.
pordhk, porhU SZIL. 174. nyK. purldk EAM. 106. «jóság, jószág» |
kP. taza «egészséges»: tazahk «egészség» GEN. 60. | kP. tutlo
«édes»: tuthUk «édesség» GEN. 57. — Főnevekből ritkábban;
pl. kUr. fiáig, «prém»: fiaig,l§k «prémre való» WICHM. 232. | kP.
ticmas «teltség» : ticmashk id. GEN. 56. [ kür. tulSp «bunda»:
tülöBldk «bundára való» WICHM. 232.
Gyakori a -sas, -sas-végű igenevek u t á n ; pl. nyK. kdékd*) BUDENZ ezt a képzőt azonosnak tartja a nyK.
többes képzővel (CsT. III. 427.). — L. 1 7 9 .
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sashk «dobni való» (kd'skem) EAM. 48. | nyK. ko89sa'sUk «zú
bleibender» (kodem «hagy») EAM. 51. | kCar. naUa'éhk «venni
való» (nálam) POR,K. 17. | nyK. paiskSsa'sUk «rázni való» (patskem) EAM. 98. | kCar. pusaüdk «megillető rész» (puem «ad»)
POBK. 21. | kCar. ugahsashk «nézegetni való» PORK. 17.
(,
Dativushoz járul ebben a példában: nyK.
ndndlanl3k§m
it-nal «a nekik szántat ne vedd el» EAM. 87.
Vö. c.suv, irdk «kény, akarat^ szabadság; tágas, téres»:
ir,->kfo% «szabadság)> PAAS. CSUVSZ. 17. j ir§ «jó)>: ir§l§% «jóság»
<<e
PAAS. CSUVSZ. 19. | sajya/ «egyenes, szálas fa»: sajyayl§x
gye"
nes, szálas fákból álló erdő» PAAS. CSUVSZ. 113. — t a t . ác
«ébes)>: delek «ébség, éhinség» PRÖHLE 330. | k§jücel§k ((merész
ség, bátorság)) (k§j- «mer)>) PRÖHLE 348. | usal «rossz»: usallek
«rosszaság)) PRÖHLE 362.
1 4 1 . kP. -ée, -zo, -zö; nyK. -zd, -z §. Cselekvőt jelentő
főnevet képez,'névszóból és igéből; pl. nyK. io «varázsige»: io'zS
'((varázsló)) EAM. 33. kP. juzo id. SZIL. 62. | nyK. kdto «nyáj»:
kí>tö'Zd0 ((pásztort) EAM. 48. | K. kol ((hal»: kohzo «halász» (TROICKIJ) SZIL. 86. j kP. pasa «munka»: pasaié ((munkálkodó, serény»
GEN. 59. | kür. su(31>rzd «dudás» WIUHM. 228. (kP. s&fior «duda»
SZIL. 239.) | nyK. td0md0r «kis dob»: td0md0rzd «dobos» EAM.
156. kür. tümWrza WICHM. 229. | kür. tnr§zd uSdr «hímező
leányi) WICHM. 228. (kP. türö «brodüre» SZIL. 262.) || nyK. §ryem
«varr»: §ry§'z§ «szabó» EAM. 165. j nyK. iyras «grinsen, nennen»:
itrdzd «ein launiger mensch, drolliger kauz» EAM. j nyK. kttsem
*<kér»: kxíse'zd EAM. 50. (és kztsd'zd EAM. 48.) «koldűs» j nyK.
kdtfran ((beszél, csaesog»: k§t§'rz§ «csacsogó» (de ebből is lehet:
k§'t3r ((csacsogó») RAM. 65. | löktem cmegropt büvöléssel)>: kP.
loktozo SZIL. 114. nyK. lokWzS EAM. 70. «varázsló*.
Vö. csuv. emel «varázsszer»: emelzd «varázsló, táltos» PAAS.
CsuvSz. 10. | §lav, lav «előfogat»: Slavid, lavSzd ((bérkocsis;
fuvarosw PAAS. CSUVSZ. 13. (vö. tat. -ci, -ce BÁL. Nyelvi 27.)
14:2. kP. -le, -lo, -lö; nyK. -Id,
nevet alkot néhány példában: nyK. h0m
EAM. 75. kE. lümla BUD. CserSz. 92. |
alkalmasság»: rd0zh «szép, jó, kitűnő»

-13. Főnévből mellék
«név»: h0mfo «híres>>
nyK. rd0i «kiválóság,
EAM. 116. | kP. saple
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«erős» GEN. 1. (vö. tat. sáb «gyors, sebes» PEÖHLE 357.) | kP*
surt ( < csuv. surt) «háztelek az összes épületekkel)): surtlo
mHande «hofgrund» GEN. 55. | kP. tam «íz»: tamle «íz'es» GEN.
3. | kP. tut «íz, édesség»: kCar. tu'Md «édes, ízes» PORK. 251
kP. tuthldk «lieblichkeit [der wárme]» GEN. 60.
Vö. c s u v . ajgp «hiba, vétek»: ajgpU «hibás, vétkes» PAAS.
CsuvSz. 1. j pilfizdk «piszok, sár»: pil\úz3kld «piszkos, sáros»
PAAS. CSUVSZ. 105. — t a t . tam «íz»: támlé «édes» PEÖHLE
358. | akii «ész»: akil-lí «eszes» BÁL. Nyelvi 32.
143. K. -rak, nyK. -rak, -rak a középfok képzője. Pl.
nyK. dr[3ez3rdk «fiatalabb)) (&t@ét&) EAM. .21. | nyK. izi-rd'k
«ein wenig klein, kleinlich» (izi) EAM. 26. | nyK. ko'jo-rak
«nagyobb» (koyo) EAM. 47. | nyK. Uwi3ra'k «hosszabb» (ku'£§)
EAM. 60. | nyK. le'h-rdk «nehezebb» (lehJJ&km. 68. | nyK. kd'oSn
le:l9ts-9ra*'k «wie schwer» (leldts «súly») EAM. 68. | kP. sakhrak
(•melegebb)) (sokso) GEN. 27. | kür. nömng,n tolmas
tsüt!sk9Ő9rak ulmas, tömőin mimas suerak
ulmas «a mi járásunk
[hozzátok] sűrű, a ti jöveteletök [hozzánk] ritka» WICHM. 242.
Határozókon is: nyK. fia'rard'k «kissé későbbi) (fiára) EAM.
10. | nyK. iiie:rti'k
to'lok «jöjj gyorsabban)) EAM. 32. | kd'rjdzec
iüe:rd'k «fut a lehető leggyorsabban)) EAM. 172. (irle «gyors») j
'nyK. a'ndakra'k
kecis §'l$n «előbb kellett volna jönni» (andak
«korán, rögtön») EAM. 3. || nyK. li'én&rak «közelebb)) (lisnd)
EAM. 69. || nyK. olen-rák ((lassabban» EAM. 91. | kCar. üpsdzdm
sör 9nr ak sördnrak
iőa égnőd «a sapkát ne húzzátok na
gyon ferdénw (sör «szöglet, él») POEK. 54. f| kCar. rd'fidé örddskdrak kaje'n «a róka kissé félrement)) POEK. 9. j kP.
kelydskdrak puro «menj mélyebbre» GEN. 32. fáétye «méiy-»).
Vö. tat. mátur «szép»: máturrak «szebb» | kuip, kuib «sok»:
kuibrdk, kuibárdk «több» | bik «nagyon»: bigrdk «jobban» PEÖHLE
NyK. XXXVIII. 72.
B) N é v s z ó k é p z ó s

igéből.

144. nyK. -éd, -s§; kP. küfa -se, -sö, -so (küfa -sg).
A jelen idejű melléknévi igenév képzője. Az s eredetibb ks-ből
való. (Vö. nyK. iüám «iszik»: iiikHd «ittas» EAM. 35. | kE. iliksa
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pu «élő fa» BÜD. CserSz. 7.) | pürukso «teremtő» BUD. CserSz.
75. | kE. kolokso «halott» BUD. CserSz. 25.)
nyK. pd0lyom§st§ §ls§ manmán dii «mi atyánk, ki vagy a
mennyekben» (§las «lenni») EAM. 8. | nyK. détd'h «tevő» EAM.
172. j nyK. iarat§s§ «szeretőt) EAM. 7. j kür. jby§s§ «folyó»
WICHM. 238. | kP. kajdse GEN. 61. kCar. ka'ih
PORK. 7. nyK.
keh EAM. 90. «menő» | kür. kelédsd «illő» WICHM. 223. | kür.
kié9 WICHM. 233. kCar. ki'h PORK. 23. «fekvő» | kUr. kSneléd
WICHM. 209. kCar. kdne'Ud PORK. 22. «fölkelő» | kCar. ko'Ud
«halló» PORK. 23. | kür. kol-kujísdsd «halász (tkp. halfogó)»
WICHM. 208. | kCar. mu£etéd «jós» (muzedam)
HAM 3. | kür.
uddr nalh WICHM. 209. kCar. ü'thr ncflsd PORK. 22. «nősülő
(tkp. leányt vevő)» | kP. muso «találó» GEN. 73. | kP. imne ongdéo
(dat. ongdsdlan) «lóőrző» {on^em «néz, tekint») GEN. 5. j kP.
jpuéo «adó» GEN. 73. | éih «cséplő» PORK. 10. | nyK. sih sar
«ütőér» (sitim) EAM. 128. j kür. sindzdéd @üt «álló víz» (sindze'm
«ül») WICHM. .238. | kCar. si'ngdsg «tudó» PORK. 7. | kP. socso
«szerető» GEN. 69. | kP. sojdéo «álló» GEN. 60. | kP. sondso
«kívánó» GEN. 56. | kür. súé§ «fölérő)) WICHM. 239. j kP. tolso
«jövő)) GEN. 60. | kCar. uss§ «látót) (uzam) HAM. 3. |] kCar. kuééd
«növő» (kuskam) PORK. 37. | kP. kocso «evő» (kockám) GEN.
14. nyK. ki'nddyar,s§ «brotesser» (kaiskam) EAM. 49. || kP. kosso
'GEN. 13. kostso GEN. 30. kCar. ko'sh PORK. 17. (kostám) «járó» |
kP. lekse GEN. 59. kCar. lekéd PORK. 35. (lektam) «kimenő».
145. B e f e j e z e t t c s e l e k v é s t j e l e n t e n e k : kCar.
d'umz jdédn fioldíd teyge «égből e s e t t pénz» PORK. 35. |
-kCar. mlandes (lo'céd lum «a földre esett hó» (§ozam) PORK.
35. | kür. ilalsS
mari « i d ő s embert) WICHM. 229. | kP. kol9so
GEN. 4. 54. kür. kolsS WICHM. 208. kCar. ko'lh PORK. 25. nyK.
koldéd EAM. 200. 208. «halott, megholt»*) | kE. k o s k o s o ver e s k e pöste «tedd száraz (száradt) helyre» EEG. CsM. 488. j
nyK. kots§
oksa «a m e g m a r a d t pénz» EAM. 175. kCar.
ko'th PORK. 16. ko'dh PORK. 19. | küfa küjsö «sütött)) PAAS. KSz.
II. 206. I kür. kusd «érett» WICHM. 237. I kP. manse
osal «a
*) Yö. kE. tudó k o l o s o t i s t e kia «ő h o l t a n (mint
halott) fekszik itt» EEG. CSM. 544. [| kE. k o l o s o m mueve
. « h a l v a (mint halottat) találták*) EEG. CSM. 546.
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m o n d o t t baj» GEN. 53. j kCar. menga'isd pop «az a pap, a k i
m e g e s k e t t e » PORÉ. 2. | kP. süsö kaska « r o t h a d t fatörzs»
GEN. 35. | kP. süksö jondal « e l r o t h a d t háncsbocskor» (süktem) GEN. 36. | kP. tolso «jött» GEN. 68. — L. még néhánypéldát BUD. CsT. III. 430.
1 4 3 . -sas, nyK. -sas, -sas. A participium necessitatis
képzője. Nézetem szerint az előbbi képző és -as, -as denominális képző összetétele.*) Pl. kP. fiay^éas ü'e «őrködni kellett»
((üayem) GEN. 33. | nyK. §ra£§m isüis9sás
oy§l «lyukat ne
csinálj [a ruhába]» (isüísem «elvisel [ruhát]») EAM. 158. ] nyK.
mam dstd'sas,
ma'nes «mondja, mit kell tenni» (dstem) EAM.
170. | kP. u pörtdii os murjazdm osemden ild sas port kané «az
új szoba fehér kályháját fehérítvén, élni kell a szobához illően»
(illem) GEN. 72. | nyK. a% iamsas,
ma%am> %uda §lat edem «jaj,
el kell veszni, mily rossz ember vagy» (iamam «elvész») EAM.
27. | kCar. nemnan kocsas
jüsas
kendd-singaUd küftar jiimalan édhn kodes «az étel és ital, a mit enni s inni akarunk, a
palló alatt rejtve marad» (kockám, jüam) PORK. 58. [ kP. kiamat
töfan kapkaze tules j üld sas «a másvilág kapujának a tűzben
«1 kell égnie» (jülem) GEN. 76. | kP. oktds ongas k aj sas «a
tőr után kell nézni [tkp. menni]» (kajem) GEN. 42. | kCar.
ka is a s una «útra készülő vendég» PORK. 39. | kP.
kaj9sas
koméi kuzo «megteendő utad nagy» GEN. 77. | kCar.
uzsas,
kolsas
serjd ulmas «drága volt nézni és hallani)) (u&am, kolam)
PORK. -37. | kP. fiujda kossas
«fájjon a fejetek!» (korstem,
koétem). GEN, 20. | nyK. kol3stss as mam popat «meg akarom
hallgatni, mit beszélnek)) (kolsstas) EAM. 54. j kP. ik jeyna fiayas
kotéas
«egyikünknek őrképen kell maradnia* (kodam) GEN.
12. nyK. EAM. 51. | kP. zfiatam suko kudasas
«sok ruhám
van, a mit le kell vetnem» (kudasam) GEN. 5. j nyK.
k§isssas,
manSt «azt mondják, meg kell fogni őket» (kUsem) EAM. 177. \
kP. mellnam kiless as «fánkot akarunk sütni» (küestam) GEN.
36. i nyK. Wtsas «olvasnom kell» (fádam) EAM. 72. | kP. tdlanet
lisas
mdú omdl «nem neked vagyok én rendelve» (Ham «lenni»)
*) Vö. a mordvinban : palama «das küssen; m a n m u s s
k ü s s e n ; geküsst von jemdm)) (palams) PAAS. MGhr. 011.
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GEN. 66. | kür. nömng/n nalias
uddréd «a leány, a kit el aka
runk venni» (nálam) WICHM. 235. kCar. PORK. 40. j kür. terdm
nalm§m nald3sas
«egy szánt mindenesetre kell venni>> WICHM.
230. | kP. kisanam jumdlan pusaéil'e
«pintyünket istennek
kellett volna föláldozni)) (puem «ad») GEN. 42. kCar. pusa-s
«megillető rész» PORK. 16. 17. n\K. maianna teygela Sryen,^gasmeskd %oí (sort oksam -pusas dlnezd «jobb lenne, ha az
ördög pénzt adna, a helyett, hogy itt így varrnivaló után járunk»
RAM. 188. | kP. oktdhm s&nddéas
«tőrt kell fölállítani)) (sdndem
«helyez» GEN. 42. | kP. refonam susas
«a répát meg kell: gya
lulni)) (suam) GEN. 4. | nyK. süd3°sás
ti'skd «ide kell paran
csolni)) RAM. 172. | nyK. ma-don§ torfeias tiy g ál ÍM s «mivel
kezdjünk kereskedni)) (tiy gálám) RAM. 189.
C s e l e k v ő j e l e n t é s s e l elég ritka; pl. kCar. fíaras
kocsas
édfi-iydzd «a kis csibe, a mely meg akarja enni az
9
ölyvet» (kockám) PORK. 51. j nyK. ka'rsas
úd «most enni
akarunk* (kaiskam)~RAM. 172. | kP. ademe susas fter&st ilet-mo?
dolyan helyen élsz, a hova eljut ember?» (suam) GEN. 16. | kP.
kunam tolsas
keceddm kalaéal kolto «mond meg a napot, me
lyen jönni fogsz» (tolam) GEN. 63.
S z e m é l y r a g o k k a l : pl. kE. olas k a e s a s e m ulo
«a városba kell mennem» REG. CSM. 513. | kP. cu, i uksesemgdna éingdlden muraltdéasem
ulo «várj egy kissé, csak az
ágon kell még ülnöm s énekelnem» (muraltem) GEN. 42. H kE.
ol'osased ulo mo «van-e valami beszélni valód vele?» REG,
CsM. 122.
Tárgyraggal, határozóragokkal s névutóval;
pl. kE. t o l s a s e m , l i s a s e m (o: tolsaídm, lisasdm) kö sin^a
«a jövendőt, leendőt ki tudja» REG. CSM. 509. | kE. t o l s a 
s é é t e m (o: tolsas9stdm) singesem «tudtam, hogy el fognak
jönni)) REG. CSM. 510. || kE. men koTum tudón k a e s a s e m
(o: kaisasdm) ((hallottam, hogy ő elmegy» REG. CSM. 511. || kE.
taza l i s a s l a n jükstülena «fürdünk a végett, hogy egészsé
gesek legyünk)) REG. CSM. 67. | kE. t o l s a s l a n kódos ((el
jövetelére hagyta» REG. CSM. 518. || kE. azam skal p ö k t e s a s g e c nal «vedd el a gyermeked onnét, hol a teheneket
fogják hajtani» REG. CSM. 520. || kP. suphn luktsas
yoddm
jörm kaja «mikor már majd föl volt húzva, leesik» {luktam
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«kivesz») GEN. 15. | kP. küzen susasdz
yoddm kuydzan jolas
kandra£e kúriáidén kaja «mikor már majdnem fölmászott, az
öreg nadrágtartója elszakadó GEN, 4. || kE. ergeze t o l s a s v e r e m
ol'eve ((beszéltek fia eljöveteléről)) REG. CSM. 521.
147. -ma, -m§ (kP. küfa -me, -mö, -mo [küfa -mg]).*)
Általában a múlt idejű melléknévi igenév képzője, de többféle
jelentéssel. Főnévi használata is éppoly gyakori.
Igenévi jelentéssel. Pl. nyK. á'snd0m dddt «nevelt leány»
(á'snas «őriz, ápol») RAM. 8. | kP. fta/sme portdé «leterített sző
nyeg)) (Bayjam «kiterít») GEN. 67. | nyK. sur-yenm-b azm§ olmam
náles «egy almát vesz, a mitől a szarv lehull» (Bazam «esik»)
RAM. 179. | kCar. BuisukWmS HAM. 21. (vö. nyK. B§ts9'ktas ((föl
tartóztat)) RAM. 17.) I kP. Bückdmö «simogatott)) (Büékem) GEN.
57. | kCar. d'stdmd PORK. 7. st§m§ HAM. 6. kP. 9St9me «csinált»
(dstem) GEN. 59. | kür. jüm§-isd kd nid yejsd «vízkereszt napja
(tkp. az a nap, melyen az istent bemártották))) WIOHM. 207. |
kP. cialme Buryemem «ruhám, a melyet fölvettem))
(cialam)
GEN. 63. | kP. italme surtem «a ház, a melyben lakom» (italam
((éldegél))) GEN. 63. | kUfa jöratdme «szeretett» PAAS. K S Z . II.
126. kür. jöratvmemdn motorzd «legszebb szeretőm» (tkp. ((szere
tettem legszebbje*)) WICHM. 223. j kP. jiimö Biit «ivó víz» (jüam)
GEN. 5. | nyK. @d0t iüktd0m-bdr
«itató (hely)» (iüktas) RAM.
12. | kP. nalden kajme üodr ((hazavezetett leány» (tkp. «vevén
ment leány») GEN. 76. kainid PORK. 17. nyK. kemd0 RAM. 194.
(kajám, kem) | kP. os kuszán kalaidme
mutso «a szó, a mit
a fehér czár mondott» (kalaéem) GEN. 66. | kP. Bojzdn kidme
Ber ((fekvőhely)) (kiem) GEN. 57. | kP. kickdme imne ((befogott
*) Talán ide tartoznak ezek a képzések is, melyekben az
-m előtt nem redukált hang v a n : nyK. áriéin «grosse stangen
auf dem strohdach» (ar'tas «auf den rucken binden, auf dem
rucken tragen») RAM. 4. j nyK. 0'rfem
RAM. 17. kP. fiuryem
SZIL. 288. «ruha» (§ryem, uryem «varr») | nyK. e'ltem, eltálem
«ein armvoll; umarmung» (elta'lds «einen armvoll nehmen, in
den armen tragen; umarmen») RAM. 20. | nyK. pasa'rtem «druck,
etw. aufgelegtes» (pasa'rtas «zudrücken, starker druck auf etw.
legén, einschláfern») RAM. 97. | nyK. pörtem «wirbel» (pörtas
«drehen, wenden») RAM. 104.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XL.

9
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ló» (kiékem) GEN. 75. | kP. kocmo
suddoa as HZ'e «a fű, ,a
mit m e g e t t e t e k , egészségiekre váljék !»• GEN. 5. kP. kocmo
suddda rok UZe «a fű, a mit m e g e s z t e k , földdé váljék» GEN.
33. kP. kotmo GEN. 57. kCar. k'o'cm? POEK. 21. (kockám) \ kCar.
pockaltal-k o 119 m 9 lui «az eleresztett nyest» (koltem «küld»)
POEK. 37,. | kP. lüngal kosmo
lünge kumdéem «nyírfahéjam,
melyet fújva járok» (kostám «jár») GEN. 77. | kP. türlö sáska
kümö pay9t «az idő, mikor sokféle virág nyílik» (küam «érik»)
GEN. 71. j kür. kuralmS mSlandS ((bevetett föld» WICHM. 207. |
kCar. socm9-kusmd
mlandet «a föld, melyen születtél s
növekedtél)) (kuskam) PORK. 42. | nyK. sdlyusmS io (tkp. «húsnövö varázsige») oly varázsige, a mitől a seb begyógyul s új
hús nőhet EAM. 130. j kCar. kust9mdé9mat ok singé «nem
ismeri azt, a ki neveltet) (kustem) PORK. 53. | kCar. kdökén
le km9 alasa «az indulásra befogott herélt ló» (tkp. befogva
indult) (lektem «kimegy») PORK. 57. j kP. I9st9me
oralde ((épí
tett ház» (hitem «csinál» GEN. 56. 59. | nyK. sim-ozd-litsas edem
limd0 olmam nales «vesz egy almát, a mitől a fekete csődör
meggyógyul és [újra] ember lesz» (Ham «lesz») EAM. 170. | kP.
temen lukmo sajka «a megtöltve elvitt serleg» (luktam) GEN.
73. | kP. süan yoÖ9m murámo
muroftlak ((lakodalomban énekelt
dalok» (murem) GEN. 75. | kür. nalmS kindv «vett gabonát)
(nálam) WICHM. 211. | kP. oltdmo tuly9C9n saklen ((tűzvésztől
(tkp. gyújtott tűztől) őrizve» (öltem «befűt») GEN. 60. | kP.
nemnan on§9mo
os kuy9za «a fehér czár, a kire nézünk»
(ongem) GEN. 74. küfa onfomg PAAS. KSZ. II. 208. | kCar.
pelŐ9m9 u ((olvasztott vaj» (kP. peltem) PORK. 51. | kP. poy9mo
((gyűjtött)) (poyem) GEN. 60. | kP. pumo GEN. 69. kCar. pwm9
PORK. 13. «adott» (puem) | kP. ndlle fiedra purdmo
pecke
«olyan hordó, melybe negyven akó belefért) (purem «bemegy,
belefér») GEN. 27. | kP. pot sakdme
ey&a «serpenyőtartó rúd,
melyre a fazekat akasztják)) (sakem ((felakaszt))) GEN. 46. | kP.
m9n sicme
torza «az ablak, a hol ón ültem» (sin$am «ül»)
GEN. 74. kCar. si'cmd PORK. 18. nyK. keís9 s%tsm90 mong§r
«napnyugat» RAM. 46. | kCar. mdi sof9m9
tum9 «a tölgyfa,
melyben álltam» PORK. 11. | kCar. memnan sonzmd d'9nga£9
«a sógornő, a kire gondoltunk)) PORK. 46. | kCar. sor@alm§
HAM. 4. (sorfiolás «kér, könyörögő HAM. 5.) j kür. pizUyiísk9
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sotsm§
i «az év, mikor sok vörös berkenye lesz» (sofsam
«születik, nő») WIOHM. 207. | kP. tin ftateddn socmo
akaíe
omel-mo? «nem vagyok-e feleséged született nagynénje?*) GEN.
28. nyK. saümS-fiar «szülőhely», . s.-yeih «születésnap» EAM.
127. | kCar. süsmd ü «köpült vaj» (süskam) PORK. 51. nyK.
édsmdo EAM. 132. | kE. t o l m o kornena sae el'e «jött utunk
jó vala» EEG. CSM. 489. | kE. tide t ü n e m e kenagaze «ez a
könyv melyet tanul» EEG. CSM. 490. | kP. ü£mö «meghívott»
(ü&am) GEN. 69.*)
148. Elvont fogalmat is jelölhet;**) pl. kP. kece fturzalme
«napnyugot» (fíuréalam «letelepedik))) SZIL. 289. | kE. nunon
e s t e m é cokesest tol'o «az ö munkájuk megtetszett [az embereknek])) EEG. CSM. 503. j nyK. iümd0 soes «szomjas vagyok
(tkp. szomjam megérkezik))) EAM. 134. (iüam «iszik»), küfa jüjmö
oivásw (PAAS.) MNyh.3 88. j nyK. áfám dok§ kem0o soes «atyámat
meg akarom látogatni (tkp. apámhoz menésem megérkezik)))
(kem ~ kP. kajem «megy») EAM. 194. [ kE. k o c m o koklaste
ol'osom «eVés közben megmondtam [neki]» EEG. CSM. 506. j
nyK. §dlyod3m§ «a böjt kezdete» (tkp. «húshagyó•»; koőam) EAM.
130. | kE. meman kol k u c u m o julusto ulo «a mi halászatunk
(tkp. halfogó [helyünk]) a Volgán van» EEG. CsM. 495. | kür.
kuddrfsd kuddrtvrrid «mennydörgés)) (kuddrtem «dörög») WICHM.
207. { kür. mSner küm§ «a vászon szövései) (kuem) WICHM.
215. | kP. pus tene joydmo
«csónakázás (tkp. csónakkal való
folyás)» (joyem) GEN. 45. | K. mijme «menést) (mijem, miem)
(Ocs. 24.) SZIL. 123. | nyK. sd:lespí>'r3m§ «a húsevés kezdete
*) Érdekesek a köv. példák: kE. teres p i t m e m kondus
«a szánra k ö t ö z v e hozta őt» EEG. CsM. 547. | kE. p u s t m o m mueve «m e g ö 1 v e találták» 546. 11 kE. p i t m e solga
« m e g k ö t ö z v e áll» 545. | kE. pu r u m o tusto kia «a fa
f ö l v á g v a fekszik ott» 545.
**) A cser.-ben a mellékneveknek elvont főnevekként való
használata nem ritka; pl. kür. kornSn ku£ué§m,
küjsüksdm
sem alasat sind'égles «az út h o s s z ú s á g á t , r ö v i d s é g é t a
fekete ló tudja» [ @ütts5n keljdzdm,
kuasS£§m
kuyuZan kujii
jakdret sin&zqles «a víz m é l y s é g é t , s e k é l y s é g e t a császár
3
nagy vasmacskája tudj a» | • UdsSn neld z"§m kust§ly§z§m
éke
üidlőena «az élet n e h é z s é g é t , k ö n n y ű s é g e t mi magunk
megtapasztaljuk)) WICHM. 220.
9*
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(tkp. húsba menés)» EAM. 130. | nyK. ore'n-sdsm?0 «vajköpülés»
(szsküs «üt, ver») EAM. 132. | kCar. sü'fidr so'ktdmd «dudán ját
szás)) (soktem ((hangszeren játszik») PORK. 24. | nyK. ukzsdtsmS
soes «hányás erőltet» (u'kxs$ndzam «hány, okád») KAM. 159.
149. S z e m é l y r a g o k k a l ; pl. kCar. fiostdlme'm sueé
«nevetnem kell» (fiostdlam) POKK. 10. | kCar.
kudaéal-kuS'alddmem ok su «nem akarom levetni s eldobni)) PORK. 54. | kP.
tüyö lekmem
sues «ki kell mennem» (lektam) GEN. 28. 15. |
kE. t o l m e m koklaste jur lie ((jöttöm közben eső esett (tkp.
eső lön v. vala)» EEG. CSM. 504. | kE. men tiste u l m e m
cokeseze og tol «az ón itt létem nem tetszik neki» EEG. CSM.
593. | nyK. min ü'z9°memn-don8
a'k-tol «az én meghívásomra
nem jön» (üzem «meghív)>) EAM. 172. || kP. fi üt türsstö
iV9met
tene mo pajda «mit használ neked a víz partján való élet» (il'em
«él») GEN. 76. | kCar. kuyu mord kocmet
sueé kdn «ha nagy
epret akarsz enni (tkp. evésed megérkezik))) (kockám) PORK. 42. J
kÉ. t o l m e d sues mo? «el akarsz-e jönni» EEG. CSM. 567. [
kP. kuydzam uzmet
sueé-kdn «ha a császárt látni kívánod»
{uzam «lát») GEN. 71. || kE. kön k a j m e z e sues «ki akar
(kinek van kedve) menni?» EEG. CSM. 565. | nyK. min 9éte'nam
tsila li'md0£d0m
«én megtettem minden lehetőt)) (JAam «van,
lehetséges*)) EAM. 68. j nyK. min ma'y 9rmd0éd0m ko'l3nam ((hal
lottam sírását» (máy9rem «sír») EAM. 53. [ kCar. pojan so'ndmd&d de'nd nuzna d'ö'ndm-mwm9i
de'nd «der reiche nach bé
liében, der arme je nachdem ihm verstand gégében ist» (sonem
<(gondol»; muam «talál») PORK. 22. | kP. ojydrmdé
őene üp
]ardmédm nahn «szomorkodva vesz egy hajfürtöt» (ojydrem ((szo
morkodik ») | kP. pumet
tar fiára pdstdmd&d
li£e «der segen
dafür mögé dir erfolgen» (puem «ad»; pdkem «helyez») GEN. 61. |
kP. suld9r£dm éerdmdZdm
ongat « nézik a szárnyat s az írást»
(serem «ír») GEN. 44. | kE. kön t o l m n z o og su «ki nem akar
(kinek nincs kedve) eljönni» EEG. CSM. 567. | kP. acamdn umalmdée kuko mamok «atyám fekvőhelye kakuktoll[ból való] (urnalem «alszik») GEN. 69. || kCar. po'rtdskd&d pwrmdna
yo'ddm «a
szobába lóptünkkor» (purem) PORK. 15. | nyK. ma
éaism§na'YJism per fii naredemb94d §l§ndt «a mi teremtésünk előtt óriások
voltak» (saisam «születik, nő») EAM. 203. | kCar. me tóimmá
yo'ddm «a mi jövetelünkkor)) PORK. 15. || kE. nunon e s t e -
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m e s t e m jorateve «az ő munkájukat megszerették)* EEG. CsM.
502. | kP. kocmdét
éms «enni akarnak» (tkp. «evésük meg
érkezik))) (kockám) GEN. 20. | nyK. iün-slind2dmd0étd
yod§m
iktdt kupets pSra kafíakSskS «mialatt ott ülnek és isznak (tkp.
iván ülésükkor), egy kereskedő lép be a csapszékbe» (sindzem)
EAM. 188. | kCar. nundn sü'ddmdstd
poce's me to'hn uhna'
«parancsuk folytán ide jöttünk» (éiidem) PORK. 15.
150. T á r g y r a g g a l ; pl. kCar. kukari'n éd
fid'lddmdm
u'zdn-da ftostdl yolde'n «mikor a munkás megöntözését látta,
nevetésre fakadt» (cdfidldem) PORK. 3. | tudó meman tiste
i l e m e m ttivütok og sinze «egyáltalában nem is tudja, hogy
mi itt élünk» EEG. CSM. 380. [ kE. sogas k a j m e m uzon ulod
«láttak engem a mezőre menni (a mezőre menésemet))) EEG.
CsM. 492. | kE. men ezem kol k e c k e r m e d e m «nem hal
lottalak kiáltani (tkp. nem hallottam kiáltásodat))) EEG. CSM.
714. | kP. nur kosmdm
kostáé kajem v. nur yosmdm
kostám
«vadászni megyek (tkp. erdő járást járni megyek)» (kostám)
GEN. 11. (de: nur josmo
kostáé kaját «vadászni mennek» GEN.
12. 17.) I kP. soésemleé kotmem
s?m singé «nem tudtam, hogy
kedvesem elhagyott (tkp. kedvesemtől [való] elmaradásomat)))
(kodam «marad») GEN. 71. | kCar. luin mo ddmdm, ongalm «a
nyest játékát nézve» (modam) PORK. 34. | kP. suéarze
murdmdm
kohstes ((hallgatja húga éneklését)) (murem) GEN. 5. | kE. tudó
uzo me port (v. pörtöm) o n z u m e m «ő látta, hogy én a házat
megnéztem)) EEG. CSM. 493. | men uzom tudón port o n z u m o z o m «én láttam, hogy ő a házat megnézte» EEG. CSM. 494. |
kE. mulanem ol'eve tudón s i l m e z e m «nekem azt mondták,
hogy megszökött)) EEG. CSM. 715. | kCar. rrftdfon te'mm dm
u'£m9 möygd «miután látta, hogy a róka jóllakott*)
(temem)
PORK. 10. |.kP. jükéöfílak tolmam
uzes «látja a hattyúk jövetelét)) (tolam) GEN. 38.
151. -es lativusi raggal; pl. nyK. ármeé
puas «kölcsön
adni» (áráé ((kölcsönözni*)) EAM. 7. | kE. ske ömnezem k o l o m é s (v. kolomeske) poktos «a maga lovát halálra hajtotta**
EEG. CSM. 19. || nyK. olma'-karma'ses
pü so'rayd-smdzdn «a
fog eltompult az almaevésben*) EAM. 135. || kE. o l d a l m a s e s
vele sonad «csak csalásnak tartják** EEG. CSM. 42. || kUr. kdraltas k§n k§raltas mojísdla solat pur kaimés
«ha [egyszer]
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megvernek, verjenek, míg a háncsostor szétfoszlik* (kaiam «megy»)
WICHM. 219. j kCar. kaneret ftdneret kumes
nemnan kumdhm it
kudd «míg egy röf .vásznat szösz, ne tagadd meg kérésünket
POEK. 58. 1 kCar. tdi mrpn lekme's
ndyuska't it kap ((följöve
telemig sehová ne menj» (lektam «kimegy») PORK. 13.
1 5 2 . -skd illativusi raggal.*) Föltűnő, hogy előtte nem
redukált hang van; talán az előbbi rag hatása működött közre;
pl. kE. mardes kece l e k m a s k e - l a kaja «a szél napkelet
felé megyen» EEG. CSM. 118. || kP. nemnan umdr
ertalmeske
ifas namdr liyece «életünk folyásában az élet vidám legyen»
(ertalas «mellette elmegy, elmúlik*) GEN. 72. \ nyK. kSdalstes
iay g §lmesk§
«futtatja, míg bele nem fárad* (iayg§las) EAM.
179. | nyK. pü'£(3d0t ioySme'skd
v. inkább
pnzáltmeskS
roftota'ias «dolgozni, mígnem az izzadság folyik [róla]» (ioyem
«folyik»; piiédltás «izzad») EAM. 107—8. kE. tudó tuge estes,
p ü z a l t m e s k e v. püz vtit jogumeske (v. pü£alde) «úgy dolgozott, hogy izzadott (v. az izzadság folyt [le róla])» EEÖ. CSM.
414. | nyK. iüdd°me'sket
dld «élj, míg meg nem öregedsz))
(iii'dem «megöregszik))) EAM. 35. | kCar. tor alám
kickdmeskd
sojena «várunk, míg a barna herélt ló be lesz fogva* (kickem)
9
PORK. 41. | nyK. ske m%%-yosk§meskd£d kanáltas fíazSm «magam
lefeküdtem, míg a palaczk ki nem száradt)) (koskam) EAM. 186. |
kCar. laska kümeskat
oyd-na sojd «nem állunk, míg a tészta
megfő)) (küam) PORK. 41. 44. | nyK. iií'n stnden iü'kxsd li m e~ skd0
«er hat sich berauscht* (liam «lesz») EAM. 35, j kCar. izi taUn
limeskdzd eye£ poyas purdédm «so láng das kleine feuer brannte,
ging ich auf die himbeerlese» (liam «lesz») PORK. 39. j kP. aca£e
jol pitmeske
erydie olask-at sues «mig az atya czipöjét húzza
[tkp. lábát köti], fia már a városba érkezik* (pidem) GEN. 48. J
kP. meünambalnet ü solmeske
port oúfalket leydldem «míg a
vaj a fánkon fölolvad, kimegyek házad tornáczára» GEN. 79. |
nyK. tdstd dlat kuyiza-soy géme skd «ott élnek, míg a király

*) -std inessivusi ragra csak EEGüLYnál találtam példát:
kE. tudón surt olmustozo kizet codera, v. tudó olmusto,
kusto tudón surtso el'e, kizet codera «az ő udvara helyén
(v. azon a helyen, hol az udvara vala) most erdő van* E E G .
CsM. 728.
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megöregszik)) (sopgemás) EAM. 195. j kCar. tudd murdn sarofioédzdm nahn tolmeékem
tidd pairamz'd érten kaja «míg a kul
csot ide hozom [tkp. vévén jövök], ez az ünnep elmúlik»
(tolam) POEK. 35. 58. | kE. tin tiste solgo
tizümeskest
«itt állj, míg hínak» EEG. CSM. 731.
kE. pasas k a j m e s k e d malas voe ((lefeküdtél aludni,
a helyett, hogy a munkára mennél» EEG. CSM. 727. | kCar.
torza ydédn on^dm esket
opsa jdidn lektdn ilmatdm pu dld «a
h e l y e t t , hogy kinéznél az ablakon, jöjj ki az ajtón s adj
csókot» (ongem «néz») PORK. 43. | kP. mirlan ( fieródn) fiajem
postdme
s kem os jumemlan lektdn kumalam «a h e l y e t t ,
hogy az embereknek fejet hajtanék, kimegyek s meghajlok iste
nem elötto (pdétdm «helyez») GEN. 65. || kE. men tutlec kü en
ni e s k e ske tülem «inkább magam megfizetem, semhogy tőle
kérném» EEG. CsM. 723. | olaste p u k s u m e s k e tiste puksem «inkább itt etetek, semhogy a városban etetnék» EEG. CSM.
726. { tudó cera samorek gen, tusto r u m e s k e tiste ruena
«ha amaz erdő fiatal, inkább itt vágunk, mint ott» EEG. CSM.
724. | jarmanka v u c u m e s k e kizet nálam «inkább most
veszek, semhogy a vásárig várnék» EEG. CSM. 725.
153. -kd, -k§ lativusi rag, mely csakis az ilyen gerundialis szerkezetekben fordul elő. Eredeti alakja valószínűleg -Ikd,
-lk§ volt (1. 115 6 .): nyK. arfidtd pd0tárli
fid0tldn
fialdmSkd
oksam pua fid0tk§fialan «a menyecske a vízanyának pénzt ad,
mikor először megy vízórt» (fialem ((leszáll))) EAM. 202. | lákten71gemd0kd£d
§ry§'zdfi34d iaddt «elmente után a szabók kérdezik)) (kem ~ kP. kajem) EAM. 189. | kolenn-g emd0kd zd dlendt
«[a szülők] halála után Ők [úgy] élnek [mint azelőtt])) EAM.
191. | k§őalsm§k§z§
eííe nSlen'i-golta «miután elfutott, ismét
nyal» (kddalHtas) EAM. 179. j karm§k§st§
eiíe maőas tjygalndt
Xartla «evés után újra kártyázni kezdenek)) EAM. 194. ] ma kolm§k§na fiet te/en edemb9°la sat'sdt diát ((halálunk után csak
ilyen emberek születnek)) (kolem) EAM. 204. j pe'rds
karm§ket
ima tsezyd&zU «ha borsot eszel, a szád égni fog» EAM. 152. j ku'ém§k§st§
tSmdna'é koltdnet «miután megnőttek, tanulni küldték
őket» (kuskam) EAM. 59. | askedes fiára lamd0kd éd «miután
elment, gyalog megy» (löktem) EAM. 178. | turak
limd0kdéd
fid0rü'n-dond piddn-émda «mihelyt veszített (tkp. d u r á k lett),

136

BEKÉ ÖDÖN.

megkötözi kötéllel)) (Ham) RAM. 193. j tok§£§ kea
li'tsdmd0kd£.9
«miután meggyógyította, hazament» RAM. 180. j sümbel eise
turak lies ma'd*m§k§ st§ «a játékban ismét durák lett bátyja*
(madám) RAM. 194. | dddr-nd'lmd0kd i a kizit-dt dia «miután
megházasodott, még ma is él» (nálam «vesz») RAM. 180. | Ufiasta
kapri p§r§m§k§
tiŐ9 kdrefialas ttygdlrtdt «a ISfíasta (egy gonosz
szellem) jövetele után birkózni kezdenek)) (p§ram) RAM. 200. j
üdenm bd0td0md0kd0,
suőSyitsdn kuzm§k§,
dn s~inm bd0tdrm90kd nemd0rd0m Ifryenv ga'UkSt «a vetés befejezte, a szénagyűjtésből való hazajövetel, az egész szérű elcséplése után árpa
kását esznek» (pd0tas, pd0taras «befejez»; kuzem «fölmászik)>)
RAM. 204. \ éifioi-fidodd0m sdrmd0kdéd
dhSes «miután az élet
vizével bekente, föléled* (mrem) RAM. 178. j ialsten
sinddmd0kd manes «miután megkötötték, mondja* (sindem «helyez»)
RAM. 194. j soygemmd0kdzd kolen^-geá «mikor öreg lett, meghalt*
(sjyge'mas) RAM. 195. | traktirgákd mien-som§ k§st§ pSrat ((mi
után megérkeztek a vendéglőbe, belépnek)) (suam) RAM. 176.
199. | s0te'm90md0k9
kirid'les amikor megpitymallott, fölkel*
(sjte'mds «világosodik))) RAM. 182. 175. J i0$9 tolás
t-iygdlm90kd dddrdmdsdSd ^fioraien yffioraien kóla «ha jönni kezd, az
asszony betegeskedik, betegeskedik, [egyszer csak] meghal» RAM.
199. | 9za tolm§k§ -/artdin monam man§ «mikor bátyád haza
jön, mondd, találtál kártyát* (tolam) RAM. 193. |
tolm§k§£§
pukXla, iiikta «[haza] jövetele után eteti, itatja* RAM. 193.
GENETZ, PORKKA és WICHMANN szövegeiben nem találtam
erre a ragra példát, s ez annál föltünőbb, mivel REGULY. mon
datai közt elég szép számmal van: kE. coderaste kok kece
i l e m e g kudusko tol'om «az erdőben két napot élvén, haza
jöttem* REG. CSM. 595. ] tudon-dene m i m e g kudusko tol'om
(•miután ő nála voltam, haza jöttem* 596. | p a r e m e g ize
kaesem «csak mikor meggyógyultam, mentem oda* 255. | p a s a
p o t a r m e g v. p o t a r m e g e s t möngö kaeve «elvégezvén a
munkát vissza (haza) mentek* 531. | jarmarka tüvüt p o t t e m e g ize kaem «csak mikor a nagy vásárnak teljesen vége lesz,
megyékéi* 389. j kece s e c m e g tunam süspük sokta «mikor
a nap leszállt, akkor hallani a fülemülét* 736. | ozánom s o l o s t m e g si'lin «a gazdáját meglopván elszaladt* 532. | men
tudom s o n g e m e g s e ize §inzem «én őt, csak mióta meg-
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öregedett, ismerem» 713. j tudom t o l m e g men-ok el'em
tusto «hogy megérkezett, úgy én voltam ott (azaz: ismét ugyan
én)» 861. | kudusko t o l m e g s e malas vo*zun «mikor (miután)
haza jött, lefeküdt aludni» 530. | pervoj u z m e k e m palamem
§onosom, vara uzom jot jing ((legelőször látván őt, azt gon
doltam, hogy ismerős, azután láttam, hogy idegen ember»
619. 592.
154. a) -leis ablativusi raggal: kE. men lüdam tace
t o l m e z l e c «félek, hogy [még] ma eljő» EEG. CSM. 738. ||
kE. k e c k e m e l e c koc mosten «jobban elfáradt, mint a be
fogott [ló]» EEG. CSM. 767. | kE. kece l e k m e l e c osno miem
tendan-dek «mielőtt a nap leszáll, elmegyek hozzátok)) | kE.
o n z u m o l e c e s t vara koldeve «miután megnézték, elbocsá
tották)) EEG. CsM. 734. | kE. s e r m e m l e c koc övörtesem
«inkább örültem, m^|± haragudtam» EEG. CSM. 764. | tin s o n e m e d l e c koc suko pasa tutlan «több munkája van neki, mint
hiszed» EEG. CSM. 766. ( kE. tudón s ü d ö m ö l e c puso este
sem «többet csináltam, mint a mennyit parancsolt (tkp. paran
csoltán túl csináltam))) EEG.. CSM. 343. || kE. onzukto mulam
kornom j o m m o l e c «mutasd meg nekem az utat, hogy el ne
tévedjek (tkp. az eltévedéstől))) EEG. CSM. 665. I kE. to*jo tudón
mumole c «rejtsd el, hogy ő meg ne találja» EEG. CSM. 661. |
kuco ménem v o c m o l e c «tarts engem, hogy el ne essem
(tkp. az eleséstől))) EEG. CSM. 666.*)
b) -kits elativusi raggal: nyK. ma su tsm §'n a'-y itsdn
perfii nare3emb9°lá §Wn§t «mielőtt mi születtünk, voltak óriások))
(éaísam) EAM, 203.
155. -lan raggal; pl. kP. kis ke cüy g almdlan,
jük
jomm9 lan, fiür lekmdlan,
sintfa jdlmdlan
ju varázsige a
kígyócsípésre, rekedtségre (tkp. «hang elveszésre*)), a vérfolyás
[csillapítására], szem igézése ellen (cüygalam, jomam, lektam)
GEN. 50. 52. || kP. tatdn ildmdlan
mo suíoí «az egyetértésben
éléssel mi ér fel» GEN. 65. || kE. meman t o I m o l á n v. t o l m o l a n n a peá övörteve «a mi eljövetelünknek igen örültek))
EEG. CSM. 501. || kE. kolom k u c o m o s t l a n lián om sere
*) BUDENZ egy hasonló csuvas szerkezettel veti ezt össze
(CsT. IV. 91.).
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«azért, hogy ott halat fognak, nem haragszom» EEG. CSM. 640. |
kE. s o l o s t m o l a n (v. solostma&es) tudom kereve «a lopás
ért megverték őt» EEG. CSM. 68.
1 5 6 . -n raggal: na-ye'rtmdn «minden erőből» (kerdám
«bír, -hat») EAM. 86. | kE. ömne k e t m e n poktasom «úgy
hajtottam, a mint a ló bírta» EEG. CSM. 315. [ men ulo k e t 
m e n muskum, ok e m e «mostam a hogy lehetett, nem lesz
tiszta» 317. | ulo k e t m e n kurguz ulo «ide szaladt, a hogy
csak tudott [szaladni]» 318.
1 5 7 . -la, -la raggal: a) m ó d h a t á r o z ó ; pl. kE. tudó
lüdes vor koklaste i l e m e l a «úgy fél mintha tolvajok között
volna» EEG. CSM. 743. j kE. tuge seks kols e l e , pütttin co• dera j u l o m u l a «oly füst látszott, mintha az egész erdő
égne» EEG. CSM. 742. | kür. fiat§n manmSla
kum§t§n-at iktak
ulna «az asszony mondása szerint mind a hárman egyenlők va
gyunk)) WICHM. 233.

(3) i d ő h a t á r o z ó ; pl. kE. j u m u l d u m o l a kaloá
«meghalt imádkozás közbén» EEG. CSM. 122. | kE. vol'ukem coderagec p o k t u m o l a pirem uzom «a marhát az erdőből ki
hajtván egy farkast láttam» EEG. CSM. 527. | kE. silem s u p s u m o z l a vüdöskö vozon «meghúzván a gyalmot a vízbe
esett» EEG. CSM. 528. | kE. ikana r u a l m u l a tovar podorgos
«egy vágásra eltört a vejsze» EEG. CSM. 529.
7) különös használata a következő: nyK. kornSstS arafía'édddr kdoTQyge'mdokdo aptdry e"md0la «ha a kocsitengely útköz
ben eltörik, mit lehet tenni» {apUrfaé «nicht tun können»)
EAM. 7. [ nyK. iesli t9sá'ken k§zat sarat kim
/Sftora'imSla
<(ha oda hugyozol és szarsz, megbetegedsz)) {•ffiora'iaí ((meg
betegszik*)) EAM. 9. || nyK. k§'sak kem§la
«hogyan utazzunk))*
(tkp. «hová»)? EAM. 64. | nyK. am-bále k§'tse ia'tm§la
«nem
tudom, hogyan kérdezzem?)). EAM. 26. | nyK. le'U samakdin
k§m§les ncílm90la
«az intő szót. szívre kell venni» EAM. 62. [
nyK. koldfíd0ts táyga oksam pu'm§lá dődtdn átázdlan «25 márka
pénzt kell adni a leány atyjának» (puem) EAM. 2. | nyK. fiára
kii turak lies, stölmáyges piddn-sinddmd0lá
lifo «azt, a ki
durák lesz, azt az asztallábhoz kell kötözni)) EAM. 193. | nyK.
p áld0mi'°la
iamak «rejl;vény» (tkp. kitalálni való mese») EAM.
213. | nyK. maiaka'n1]-go:rn§ don§ kem.dQkd m3loiets-tok§
pópa'-
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z3mbla
«a czölöpökkel megjelölt úton menve találkoznia kell
az ifjúval)) (popazem «fallen, geraten») EAM. 171. | nyK. stölmayges piddn-sinddmd0lá
lUe «az asztallábhoz kell kötözni))
(sindem «helyez») EAM. 193. | nyK. tdékd su'Sd salai
ke'mbla
«oda is kell menni szénát kaszálni» EAM. 172. | nyK. a'Ukand£§mbla
tolsm§ soei «szeretném a rétet megnézni)) EAM.
172. | nyK. min skeo'k swd§ sa'l§mbla
kelem «magam megyek
szénát kaszálni)) EAM. 172.*)
158. -mai, nyK. -mai, -mái. Elvont fogalmat jelöl legtöbbnyire, de nagyon sokszor hasonlít jelentése a -md, -m§végű igenév más szerepeihez is.**) A mint a -sas, -sas képző
a jelenideju melléknévi igenév és az -as, -ás denominalis képző
összetétele, éppúgy lehet ennek az eleme a -md, -m§ igenév
képző s az -as, -ás képző. Pl. nyK. alta'lmaé «csalás» (altalem)
EAM. 3. j kP. [Saysmas «kiterítés» (ftaysam') GEN. 45. ( kP. §ocmai «esós» (fiozam, fiojzam) GEN. 6. | kP. fiofomas «leszállást)
(flölemi) GEN. 48. | kP. fioíyaltmai GEN. 47. fíoljalUmai 65.
«napfölkelte» (pólyáltam «világít))) | nyK. dlmai «élet» (dlem)
EAM. 20. j kP. ilalmas fier «az a hely, a hol élsz» GEN. 76. j
nyK. iatmami§£§
td'-@ostol «solch eine frage!» EAM. 26. j kP.
jomdlddmas @er «az a hely, a hol elvesztettük))
(jomdldtm)
GEN. 67. j kP. ohm uőren kajmas
lumdm «az utánamenő
szalmaszál, mely a havat karczolja» (kajem «megy») GEN. 47. {
kP. i kdlmdmas, lefomas «a jég megfagyása s olvadása*) (kdlmem ; lefiem) GEN. 47. [ kP. er uzara kojmai
«a hajnal meg
jelenése*) (kojam) GEN. 50. | nyK. karmai «evés» (katíkam) EAM.
135. | nyK. kasmai «kimenetel)) (kastam «jár») EAM. 40. j kCar.
mdjdn kimas pecke' «a hordó, melyben feküdtem» (kiem) POEK.
11. | kP. lekmai murjafdé siyj «a füst fölszállása a kéményből))
(lektam) GEN. 48., | kP. kece löltmas «nap fölmente» (löltem)
GEN. 50. ] kP. lukmas «kivitel» (luktam) GEN. 47.- | kCar. temőan

*) tend, tec, m'öygd, poces, kodSm, pde, jdée, semdn, olmes
névutókkal való kapcsolatban 1. a megfelelő helyen.
**) Egészen melléknév pl. ebben a példában: kE. l t i t m a s e n keckera «félelmetesen kiált» (tudó tuge keckera,
lütmas «ő úgy kiált, [hogy] félelmes*)) EEG. CSM. 741.
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mintás ((jöveteletek» (miem) POEK. 39. j kP. moddlddmas /?er
«játszó hely» (moddldem) GEN. 67. | kP. caw müydrmas, k9rdwias
«a harang csengése» {müj-arem; kgrem <(üt») GEN. 47. | kP.
ayHan murámat; «a kakas kukorékolása)) (murem «énekel») GEN.
47. | kP. jol pitmas, ruddmas «a háncsbocskor fölhúzása, levetése
(tkp. a láb megkötése, föloldása))) (pidem; ruőem) GEN. 47. !
kP. £(}ata poydmas «az ágy bevetése*) (poyem «gyűjt») GEN. 45. |
kür. püprmas «[isten] végzése» (kP. pujdrem «rendel, teremt»)
"WICHM. 211. | kP. logas sokmas «a liszt szitálása» (soktam) GÉN.
47. | kür. sbn§mas «szándékw (sonem «gondol, kíván») WICHM.
211. | kP. künfola siiddrmas «a kendermarok fonása» (süddrem)
OEN. 48. j nyK. t9retmlis yod§m «az aratás alatt» (t9reőás) B.AM.
3. | kCar. nemnan tolmas «jövetelünk)) (tolam) POEK. 39. nyK.
RAM. 174. | nyK. ukxsdtsmas «hányás)> (ukxs9ndzam) RAM. 159.*)
1 5 9 . Tagadóképzös igékből: nyK. uz§n^-gertdmás
((irigy
ség (tkp. látni nem tudás))) (kertem) RAM. 161. kE. k e t t e m a s
(1. 160.#.) | kCar. kaiddmas (kajem <(jön» 1. 1 6 0 . /.) j kB. küldöm a s <(kelletlen» {kiiles «kell))) BUD. CST. III. 429. | nyK. a'úes
liVmds «a mi a jövőben többé nem lesz» (liam) RAM. 4. kP.
litdmas GEN. 53. j nyK. si'tdddmas «hiány» (éitem «elég lenni»)
RAM. 121. || kP. koctdmas v. kottvmas «a hol nem esznek» (koc
kám) GEN. 56. j kE. mitemas «a hová nem mennek» | kP. jük
soktdtdmas «a hova hang nem hallatszik)) (soktem «hangzik, hang
szeren játszik») GEN. 56. | kP. siks sutdmas «a hova füst el nem
jut» GEN. 55. 56. — Az utóbbiak csak -ske raggal. (L. 1 6 0 . c.)
160, G e r u n d i á l i s s z e r k e z e t e k b e n : a) T á r g y 
r a g g a l : nyK. kutandz§ pop§m as§m tsarnen «deho^ifter hört
íiuf zu sprechen» RAM. 182.
b) -es raggal; pl. k u m a s e s mum v. ko'dosom «azon
-a helyen találtam v. hagytam, a hol ástunk» REG. CsM. 479. ||
uyK. olma-k a r m a' s e s pü so'ran9-sindZ9n «az almaevésben a
foga eltompult*) (kaiskam) RAM. 135. | kE. k o s t m a s e s mos*) Egy példa denominalis képzés: kP. ticmas kinde GEN.
55. kUfa ücmas-k. PAAS. K S Z . II. 129. «még föl nem szegett
kenyér»; kP. ticmasfok «teltség; die füllé [des mondes]» GEN.
60. on$dl ticmas «erstling)> GEN. 59. kCar. o'n^dl ticma'é «das
erste unangerührte (brot)» POEK. 21. (kP. tié, kCar. tic, nyK.
tsits «tele»).
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tosom «a járásban elfáradtam" EEG. CSM. 473. j kE. k u ' m a s e s möstosom «az ásásban elfáradtam» REG. CSM. 478. | kE.
p u n u m a l m a á e s (v. n u m a l m a s e s e z e ) cerlanes «a fahordástól megbetegedett)) REG. CSM. 474. | kE. § o l o s t m a s e s
tudom kereve «a lopásért megverték őt» REG. CSM. 68. || nyK.
tok§£§ tolmas es kek fiesd0rn m§ndzen «mire hazajött, a madár
másikat tojott» RAM. 174. | nyK. t ólmai e s em iámnddh kaiskas
«míg hazajövök, készíts valami ennivalót)) RAM. 191.
c) -éke raggal: kE. c o c m a s k e m , i l e m a s k e m kaem
«szülöhelyemre, lakóhelyemre megyek» REG. CSM. 475. | kE.
me suna nunon oáno m a l e m a s k e «az ő előbbi hálóhelyük
höz értünk» REG. CSM. 729. | kP. mién soyales sim tája dene os
taya motmaske
«megy s megáll, a hol a fehér kecske a
feketével játszik)) (modam «játszik») GEN. 15. | kP. kor).' kop f
soktdmaske
mie «menj a kong-kong-hang után» (soktem
«hangzik)>) GEN. 7.
kP. osalédm pulat küzdda dene, pulat tofiardda dene kürtnö
jiik so kt9t9maske,
jüt ser jdmalke, joydn fi üt joyen
sütdmaske,
kinde songul koctdmaéke
(v. kottdmaske)
ruen,
fastdrkalen koltdyeita il'e ((küldjétek a gonoszt, aczélkésetekkel
s baltátokkal vágva és elűzve, hova a vas hangja nem hangzik,
az éj partjához, a hová a folyóvíz folyása nem jut el, a hol
sem kenyeret, sem sót 'nem esznek» GEN. 56. | kP. osahm siks
sutdma éke koltdyeita il'e «űzzétek a gonoszt oda, a hova a
füst nem jut el» GEN. 55. | kE. meman m r t e m a s k e kaeve
«oda mentek, hová mi nem megyünk» (miem) BUD. CST. IV. 103.
d) -ste raggal; pl. kP. kostmaste
komán hstdza memnam, singdmaste
roskalan «a hol járunk, ott hadd járjunk
baj nélkül, a hol ülünk, hadd legyünk ott szerencsések)) GEN.
56. 57. 60. | kE. k urna s t e kia «az ásott helyen fekszik» REG.
CSM. 480. || kE. k o c m u s t e n a d ó s o m «evésközben meg
mondtam [neki]» REG. CSM. 506. | kE. m a l e m a á t e ol'a
«álomban (alvásban) beszól» REG. CSM. 548. | kE. s i n z e m a s t e voza «ülve (ülőben) ír» REG. CSM. 548. | kE. s o l g o m a s t e kocke «állva (állásban) evett» REG. CSM. 549. | kE.
t o l m a s t e n a orava pudurgos «jövet (jöttünkben) eltört a
kerék» REG. CSM. 472. | kCar. üddr-sanwc ulmastd
saltakfiatdm ke nales «ha van leány, ki vesz katonafeleséget)) POEK.
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23. || kE. ikana r u a l m a s t e tovar podorgos «egyszeri vá
gásra eltört a fejsze» EEG. CSM. 273. (rualmases 529.) | kE.
ikana s u p s o m a s t e pot kolom kucusom «egyszeri húzásra
egy púd ha]at fogtam» EEG. CSM. 272.
e)-kíts,
-kdis raggal; pl. kE. i l e m a s g e t ' n a mündür ógol ((lakóhelyünktől nincs messze» EEG. CSM. 477. | kE.
t o l m a s g e c kaena «azon úton megyünk, a melyen jöttünk
(tkp. jövéstől megyünk)» EEG. CSM. 476. || nyK. skaW pörtfiuifitsdn örddskd. k emás-k itsdn
@d0ra'n-m§tsas9z§m portkorfdskd
koltan-da iales9éd ialsten-sindá «hogy a tehén félre ne lépjen a
tetőről, leeresztette a kötél végét a kéményen keresztül a szobába
és lábára köti» (kem *<> kP. kajem «megy») EAM. 184.
f) -lan raggal: kCar. kaikh kaid d másian
tohn ojdl
«das vöglein kam nicht zubleiben»; kaiddmaslan
tohn ona
ul «unseres bleibens ist nicht hier» POEK. 55. (kajem «jön»).
g) -la raggal: tudó pokta ol'an aulu§ sun k e t t é 
m a s l a «úgy hajt, mintha lassan nem érhetnők el a falut»
EEG. 744.
161. -s, -ds, *§s. Leginkább elvont főnevet képez. Eredetileg
fcs-re végződött (vö. üiks «élet» BUD. CserSz. 7. | TEOICKIJ juks
«mulatság; schmaus, trinkgelage» SZIL. 60. | stilüks (délekzet,
lélek» BUD. CserSz. 51.). Nem lehetetlen, hogy azonos a jelenidejű melléknévi igenév képzőjével. Pl. nyK. and£§s «pillantást)
(andzem) EAM. 4. | nyK. andza'lt§s id. (and2altem «hinundhersehen») EAM. 4. | nyK. a'skSltSs «lépés» (a'sk§ltas) EAM. 5. | nyK.
ftakWs «csepp» (fta'ktem «csepeg))) EAM. 9. | nyK. fiasta'ltSs «csere»
(fíástaltem «cserél») EAM. 10. | kP. iUé GEN. 72. kür. Ildi WICHM.
220. nyK. dhs EAM. 21. «élet, lakás» (illem, dlem) | küfa jüs
PAAS. K S Z . II. 205. kür. kCar. dus WICHM. 224. POEK. 15. (3. személyraggal : kür. d'usdz"d, kCar. d'ü'S9z9m [acc.]), nyK. iüs EAM.
41. <(ital» | nyK. karsWs «betegség)) [karstem «fáj») EAM. 39. |
nyK. kaísk§s-iüs «evés-ivás; étel» EAM. 41. küfa koéds PAAS.
KSz. II. 206. kopéet (2. pers.) 130. kocsta (plur. 2. pers.) 205.
kür. fivXHn koisévéd
«a kancza eledelei) WICHM. 244. kCar.
kockdsdidm (aec.) POEE. 15. (katíkam, kotskam) j kCar. koisem
«megjelenésem» (kojem) POEK. 45. [ nyK. komdSs «fedő» (vö.
komd§k «hanyatt», kom «kenyérhéj))) EAM. 54. 1 nyK. ladSs «be-
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vágás» (ladem) EAM. 66. [ kP. nyK. lefie'Ő9S «tető» (lefie'őám)
EAM. 68. SZIL. 110. j nyK. liiŐ90i «szörnyű, félelmetes; furchtbarkeit» (lüőám) EAM. 72. | kP. kCar. modds GEN. 67. POEK. 50.
kUr. mbd§s WICHM. 225. (modam) nyK. maő§s EAM. 76.
kCar. mwskdldds POEK. 25. nyK. mSékS'ltSs «mosdóvíz» (m§skS'ltas) EAM. 83. | nyK. nama'lt§s «teher» {namaltas «vitet»)
EAM. 85. ( nyK. pele'Ő9s «virág» (pele'őám «virágzik))) EAM. 99. !
kP. piŐ9s «bilincs» (pidem «köt») GEN. 24. | kP. pus «adó»
(puem «ad») GEN. 60. | nyK. sa't's9s «nemzetség, család»
(éat'sam «születik*)) EAM. 127." [ nyK. sisk9s «síp» (siskáé)
EAM. 133. [ kCar. sokt9s (([hangszeren valój játék»
(soktem)
PORK. 45. | kUr. suŐ9s «átok» WICHM. 211. | nyK. sün

s§p(fs§s

(

«görcs» (s§p Psam «húz») EAM. 138. | kP. kCarU. tosl;alt9S GEN.
54. POEK. 37. kCarM. toskalo9s POEK. 51. kür. toskaltSs WICHM.

235. fllépcső, létra, a min lépnek» (toskaltam).
162. K. saé (küfa -^s, kUr. -^s is), nyK. -as, -ás. A főnévi
igenév képzője. Pl. kP. fiolás GEN. 13. kCar. fiola's POEK. 23.
nyK. fia'las EAM. 9. «leszállni)) | kUr. fiüSas «vetni)) WICHM. 206. j
kP. 9stas GEN. 64. nyK. 9'stás, 9stá's EAM. 22. «tenm» | kP. il'as
GEN. 4. kUr. üq& WICHM. 208. kCar. Has POEK. 40. nyK. 9'lás
EAM. 20. «élni» | kP. joőas «kérdezni» GEN. 27. j kP. joyas
«folyni)) GEN. 68. | kP. jüas GEN. 75. kUr. d'iias WICHM. 233.
nyK. iü'ás EAM. 35. flinni» { kP. kiás GEN. 28. nyK. ki'ás BAM.
40. «feküdni» j kür. kotskas «enni» WICHM. 233. | kP. kilzas
GEN. 49. nyK. ku'zas EAM. 59.' ((fölmászni)) | kP. lektas GEN. 49.
nyK. láktás EAM. 67. «kimenni» | nyK. manas «mondani)) EAM.
187. | kür. nalas WICHM. 232. nyK. nálás EAM. 86. «venni» |
kP. nyK. puas «adni» GEN. 5. EAM. 105. | kP. ruas GEN. 3.
nyK. roas EAM. 114. «vágni» j kP. sirígas GEN. 41. nyK. syndzás,
syndzás EAM. 133. «ülni» j kP. nyK. suai GEN. 4. EAM. 136.
«vágni» | kür. temas «megtölteni» WICHM. 232. j kP. umalas
«aludni» GEN. 12.
163. Előfordul s z e m é l y r a g o z v a i s ; pl. kP.
ciasem
tüyana «ruhám (tkp. fölvenni valóm) elkopik)) GEN. 65. | kP. tor
alasam9m möyges kaja sem fies imrwm iőa kiékef «barna lovam
helyett, h o g y h a z a m e n j e k , ne fogjatok be másik lovat»
GEN. 70. | kE. tide omne k a j a s e m küles «ez a ló kell ne-
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kem, hogy vele menjek» EEG. CSM. 485. | kP. kockasem pota
«enni valóm elfogy» GEN. 65. | kP. mdúdn ko ckasem
uke «nincs
ennivalóm» (NB. a személynévmás genitivusát!) GEN. 11. | kP.
moddii singasem
conan lupm kondo «hozz egy élő nyestet,.
hogy ülve játszhassak (tkp. játszva ülni)t> GEN. 21. || kP. ruen
kockásét
tofiaret uke «vágni s enni nincs fejszéd» GEN. 35. j
küzeti kockásét
kidet uke «hogy fölmenj enni, [arra] nincs
kezedo GEN. 35. j nyK. mind tHánet kaíska'set
sitárem «ich
werde dir mehr zu essen gebén» RAM. 121. | kCar. iaémB-kuimp
miaudét kuskas
et d'ören «szülő s nevelő földeden jó volt nő-.
nöd» POEK. 42. | kE. enat küleá r u a s e d «talán kell neked a
vágásra» EEG. CSM. 486. | kE. telad kornom onzukterm ves-kana,
s i n í a i e d «megmutatom neked az utat, hogy máskor tudjad))
EEG. CSM. 659. | kCar. puskddd tösaket umalas et d'ören «a puha
párnán aludnod jó volt» PORK. 42. || kP. os kuy9£anam, uh kaldksa
őene ilaédze
kasaédze
kuz(o) ünidrdin puen «a fehér czárnak,.
hogy minden népével együtt élhessen, hosszú kort adván» GEN.
60. | kUr. izi umdretdm Halas §z§ mo jeédéd mo mö&§ «a rövid
emberélet végigéléséhez miért volt szükséged feleségre* WICHM.
245. J kCar. kocka-s§z§
kdca'hn «keresett enni[-valót]» POIIK.
9. j kiír. izi taipletdm küzala é§ z§ mo toiazd mo mö&d «a kis
lejtőcskére fölhágni miért volna neked szükséged botra*) WICHM.
244. [ kP. aktalédzlan conan lujzdm pua mo daédze
«Aktalcenak élő nyestet ad játszani» GEN. 22. || K. tdlanda kockasta édj,
lies «lesz nektek ennivaló hús» (Ist. 79.) SZIL. 215.
Az -aé képző végső mássalhangzója nyilván a lativus é
ragja.*) Már az is kétségtelenné teszi, hogy az infinitivus első
jelentése vég- ós czólhatározói, a többi mind ebből fejlődött.
1 6 4 . V é g h a t á r o z ó ; pl. nyK. ml-siiőd0-daygam kiísá
litsds
«4U0 rubelt kér a gyógyításért* EAM. 179. | kP. fiüdes
joyas
sanga omdl «nem vagyok forgács, hogy a folyóba foly
jam* GEN. 68. | kP. tules jülalas
pu omdl «nem vagyok fa,
hogy a vízben elégjek)) GEN. 68. | kP. tin somdlet déten
siúgas
jara omdl «nem érek rá, hogy odaüljek a te dolgodat elvégezni*
*) BUDENZ szerint ez előtt még a finn -ta- képzőnek meg
felelő elem lappang (CsT. IV. 83—-86.), vagy pedig a fgr. /2-nek
megfelelő deverbális névszókópző (UA. 192.).
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GEN. 41. | kP. tiúdn mom sonen éintfdmeddn puren u'zai
azl(e)
07ti9l «nem vagyok jós, hogy belédhatolva meglássam, mit gon
dolsz ültödben)) GEN. 74. | nyK. min nimam manas
«nincs
semmi mondani valóm» EAM. 187. ]| kCar. te'ydz fiongas küfta'r
uke' «nincs híd a tengeren átmenni» PORK. 23. j kP. jumdéko
küzas sopsar uke «nincs létra az égbe mászni* GEN. 49. | kP.
tdy-ak pdrla itena-ydn, itas lies ik iimdr «nekünk, kik itt együtt
vagyunk, egy életünk van csak (élni))) GEN. 62. j kP. jeslan
il'as kiiáo umdrdm pú «adj hosszú életet (élni) a családnak»
GEN. 55. || kUr. urza fiüdas zap sun «eljött a rozsvetés ideje»
WICHM. 207. | kP. möyges p örtdlas
zap sues «már megérkezik
a visszatérés ideje» GEN. 75.
1 6 5 . C z é l h a t á r o z ó , menést, küldést, hagyást jelentő
igék mellett, pl. kP. umalas
8ojédt «aludni mennek» GEN.
12. | kP. refte suas küéa port koklaske «a padlásra megy répát
vágni* GEN. 4. | kUr. kaia d' üst 9 la s korem 9s «fürödni megy
a .folyóba» WICHM. 209. | kUr. jamd§£§m d'üas koískas
tdlSn
ulna «jöttünk a készet inni enni» WICHM. 233. | kP.
joőas
mia ik erydn deke «az egyik fiúhoz megy megkérdezni)) GEN.
27. | kUr. kuyu pasa-őend kaias
lektat «fontos ügyek miatt
útra kelsz (tkp. menni kimógy)» WICHM. 208. || kP. imrhlan
éuőo puas koltat «küldik hogy a lónak adjon szénát*) GEN. 5. ||
kUr. sotjdm temgs
naygaigXna «[az asszonyok] számát szapo
rítani vigyük el» WICHM. 232. 1] kP. keédn erfe kecamdédin kodat
fiayas
«a nap fiát Kecamest otthagyják őrködni)) GEN. 12. [|
kP. üddrzö türö türlas
singes «a leány leül hímezni» GEN. 40.
1 6 6 . T e k i n t e t h a t á r o z ó ; pl. kP. iiddr araka
jüas
oyatak tamle «a menyegzői bor (inni) nagyon édes» GEN. 75. ||
kP. kinelta
s kineltem-at, déke kolem ((fölkelteni fölkeltem, de
magam meghalok)) GEN. 13. || kUr. kujsg,Itas
k§n
kujsciItas
lat-kok sarai koalaset «ha [egyszer] elfognak, fogjanak el 12
csűr közt)) WICHM. 219. j kür. kaicilas
k§n kaig,laé
ipon
olas sumesket «ha [egyszer] el kell menni, menjünk [akár] Ufa
városáig» WICHM. 219. (Még két hasonló példa ugyanott.)
167. A l a n y ; pl. kCar. ku'rsk kiíza's
ctö'sd, ku'rdk
fiola'é asa't «nehéz hegyet mászni, könnyű a hegyről lejönni»
PORK. 23. | kUr. kaldGlan ilg,s josd lies «az embereknek nehéz
lesz az élet» WICHM. 208. | kCar. salam kolten Has sai «szép
Nyelvtudományi

Közlemények.
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élni egymást üdvözölve» POEK. 40. | kP. port önfalnet mamdket
to skalala
s jazdk tdr ((kunyhód udvarán egy tollat eltiporni
vétek» GEN. 79. Ii kP. tdye Has o li «így nem lehet élni» GEN.
4. | kP. imnem poro, kié kas o li olovam jó, de befogni nem
lehet» GEN. 47. ) kCar. erat er k 971 elás oyes li, kasát kas
Sozas
oyes li «reggel korán fölkelni nem lehet, este későn
lefeküdni nem lehet* POEK. 35. || kP. puksas,
küles «etetni
kell» GEN. 5. j kUr. urZam er ftüdas küles «a rozsot korán kell
vetni» WICHM. 206.*)
168. T á r g y ; pl. kP. tosto fiatemdn janddhnam
coklai
küstds ((megparancsolta, hogy előbbi feleségem Jandgleját áldoz
zam föl» GEN. 28. II kCar. kocka'§9Z9
kdéa'hn «ennivalót ke
resett » POEK. 9» || kP. ery9z^m kucas
töcen «meg akarta fogni
fiát» GEN. 3. | kP. ajéam dstas
töcales «gyermeket akar csi
nálni* GEN. 64.11 kUr. kaialas
tuyalna «menni kezdünk))
WICHM. 218. | kP. sor9ktas
tiipales «elkezd sírni» GEN. 8. j
kP. püngöjöraltas
hsdlemes «a fenyő inogni kezd» GEN. 3.
169. *en {-em végű igéknél), -d n, -§n (-am végű igéknél).
A határozó igenév képzője.
a) -em végű igék: kP. ftolen «leszállva» GEN. 16. | kP. fiucen
«várva» GEN. 38. | kP. fíüden «vetve» GEN. 4. | kUr. tsdken «mártva»
WICHM. 213. ! kCar. cume'n «rúgva» POEK. 5. [ kUr. isúmdryen ((össze
halmozódva)) WICHM. 227. | kP. erren GEN. 7. kCar. örye'n
POEK. 5. «öklelve» j kP. dsten «téves GEN. 79. [ nyK. *idlen
«égve» EAM. 186. J kCar. d'pjten «folyva» POEK. 41. | kUr. kaién
WICHM. 206. kCar. kajen POEK. 2. kain POEK. 1. «menve» |
kCar. naygaje'n «vive» POEK. 2. | kUr. kalasen «mondva» WICHM.
209. ] kCar. mure'n «énekelve» POEK. 2. | kCar-. kodén «hagyva)>
POEK. 52. j kCar. kole-n ((meghalva* POEK. 9. | kP. kosten «szá
rítva)) GEN. 20. | kUr. kujsen «fogva» WICHM. 239. { kP. küzen
GEN. 34. kCar. küze'n POEK. 9. ((fölmászva*) | malen (< umalen)
«aludva» GEN. 12. 18. | kUr. muren «énekelve* WICHM. 211. |
nyK. úd.z'ikle'n ((csukolva* EAM. 89. | kUr. nölten ((fölemelve*)
*) Érdekes liem ezekben a példákban: kP. ery9m
lidm amegigértem, hogy a fiút odaadom* GEN. 2. j kE.
lim «megigértem, hogy eljövök* EEG. CSM. 598.
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243. | kür. oMémi WICHM. 234. kCar. onge'n POEK. 22.
«nézve» | kP. kür. puren «bemenve» GEN. 4. WICHM. 235. |
singen «ülve» POEK. 41. | kCar. suáen «éhezve» PORK. 9. | kP.
iörsten GEN. 8. tösten GEN. 13. || kür. t'sien «fö.löltve» WICHM.
238. | kP. Ben GEN. 11. 14. lüjen GEN. 11. kür. lüen WICHM.
235. «lőve» | kP. kUr. mién GEN. 15. WICHM. 233. kCarM. min
PORK. 17. «menve» j kP. namien GEN. 37. kCarM. namie'n PORK.
6. «hozva» | kCar. pue'n PORK. 2. kP. GEN. 9. | kP. ruen «vágva»
GEN. 11.
b) -cra-végű igék: kür. fiakxéSn «kiterítve)) WICHM. 240. |
teP.fíojégn «leszállva» GEN. 57. | kP. joddn «kórdezve» GEN. 27. {
kür. kaialSn «mendegélve)) WICHM. 219. j kCar. kdne'ldn ((föl
kelve)) PORK. 4. | kP. kockdn GEN. 11. nyK. kaiskQn RAM. 189.
«evén» •[ kür. köő§n «maradva» WICHM. 222. | kP. kojdii ((látsz
ván)) GEN. 50. j kCar. kostdn «menve» PORK. 43. | kür.. kurdn
«tépve» WICHM. 208. | kCar. kurrZdn «futva» PORK. 28. | kCar.
kuskdn «nővén» PORK. 36. | kür. lektdn WICHM. 208. kCar. le'ktdn
PORK. 28. «kimenvén» | kP. luktdn GEN. 6. nyK. laktSn RAM. 189.
<( kivi vén» | kP. mandn «szólva» GEN. 7. | kür. mbőSn ((játszva*
WICHM.

WICHM. 215. | kür. muskSn «mosván» WICHM. 241. j kür. nalSn
WICHM. 211. nyK. náhn RAM. 120. «véve» [ kP. údktdn «nyúzva»
GEN. 7. I kP. numahn «vivén» GEN. 11. j kUr. pidm «kötve»
WICHM. 215. | kür. p\z%n «ragadva» WICHM. 222. [ kP. sehn
(•hasítva)) GEN. 35. | kP. singdn GEN. 71. kCar. si'n$dn PORK. 2.
«ülve» | kür. sdjsm «születve)) WICHM. 224. | kP. supédn «húzva»
GEN. 15. I kür. tolSn «jövón» WICHM. 208. | kCar. u'ídn «híva»

PORK. 2. || kCar. gVü'dn PORK. 20. d'ün PORK. 36. nyK. iün RAM.

192. «iván» | kP. küjen «érvén» GEN. 73. j kP. lidn GEN. 31. 51.
57. Un GEN. 31. kCar. Un PORK. 9. «lévén». | kP. mudn «találva)>
GEN. 59. | kP. sudn GEN. 57. kür. kCar. sun ((megérkezvén))
WICHM. 229. PORK. 12. j kCar. sun «erjedvén*) PORK. 51.
1 7 0 . E g y i d e j ű s é g e t fejez ki a következő példákban:
kP.
fiostdldn
küza ((mosolyogva mászik föl» GEN. 48. | kP.
omdéa türdétö kinddin kockdn
singa «az ajtó mellett ül s-ke
nyeret eszik» GEN. 34. | kP. (Süt ia kurédn
mia püngö mucaske
«a vízi-ördög futva megy a fenyőhöz)) GEN. 3. | kür.
mdő§n
kaiat =«jatszva járnak» WICHM. 215. | kP. sor dktdn cidsdvi
tuddn Zfiatafom «sírva húztam föl ruháját» GEN. 6. | kür. kujuza
10*
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s o r t § n • s o r t d n kurtes «egy öreg ember sírva-bőgve szalad•»
WICHM. 215. | kP. ftucen soydádm «vártam és álltam» GEN.
38. | kÜr. kiskd poiséSm fíudds is9 ken kiig, «egy kígyó fekszik
farkát a vízbe mártva» WICHM. 213. | kP, akam kolen
toles
«néném holtan jön» GEN. 8. j kUr. seygets léd kSlmen
mia
«utánuk [a víz] jéggé fagyva jön» WICHM. 215. j kUr. ik rus
-fi'item ku.rsten
kursten
müskdfdm numales «egy orosz aszszony táncz közben (tkp. tánczolva, tánczolva) teherbe esik»
WIOHM. 213. | kP. mürren
rua «sírva vág>> GEN. 27. | kUr.
oksa muren
toles da sü.sken
kaia «;a pénz énekelve jő, fü
tyülve megy» WICHM. 211. | kUr.up(Ps§ pmaií ond'ien ftostdles
«sapkája alól nézeget és mosolyogw WICHM, 238. | kP. üd9ret
pojen toles «leányod meggazdagodva jon» GEN. 7. j kP. rok
im altén fieVe sorát «állnak csak nyerítve» GEN. 33. | kUr. nőmn<yn u$d~r isién sorales «menyasszonyunk fölöltözve áll» WICHM.
238. j kP. piingö ruen
kur9za noja «a fenyő vágása közben az
öreg kifárad» GEN. 3.
1 7 1 . E l ő i d e j ű s é g viszonya van az igenév s az állít
mány között; pl. kiír. marin kűrdkzsdm tarawm @akxi§n kuzdéna
«a cseremisz halmára, vörös kártont [az útra] kiterítve, fölhágtunk» WICHM. 240. | kP. máska k.ockdn
kajds «a medve meg
ette s elmentő GEN. 25. | kUr. aj,sa-deís afta-deís köŐSn orlanena «atyától anyától elszakadva bajlódunk» WICHM. 222. j kP.
korndsko lektdn
tnuras tünahs «útra kelvén, énekelni kezd»
GEN. 5. j kUr. or-lúddé§m, lüal§n
nalSena «a vadkacsát meg
lőjük és megfogjuk» WICHM. 231. | kUr. siirrem m-usk§n kuédézm flarczomat megmostam és fölhágtam [a lejtőn]» WICHM.
241. | kP. ik tar.amdm naÍ9n
kaje «vedd az egyik kosomat s
menj» GEN. 9. | kP. afiastdm poédn purtat ((kinyitják s beeresz
tik anyjukat* GEN. 25. | kP. pasnambalke toldn sorales «a híd
hoz érve megáll» GEN. 39. | kUr. kurnSé kudfteféds
tblSn
k§isk§ra «az udvarra holló jön krákogni (tkp. jővén krákog)»
WICHM. 208. | kP. cara jen lidn
sorales «meztelen emberré
változván, megáll» GEN. 31. | kP. [3ölen bngát «miután le
szálltak, néznek» GEN. 16. | kP. imne jükten
suddm pua ((mi
után a lovat megitatta, szénát ad neki» GEN. 5. | kUr. küm
kalasen
pUta «ezt mondván bedug egy követ» WICHM. 209. |
kUr. sördkSm kujsen
meéüm kurst «megfognak juhokat s ki-
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tépnek gyapjú[csomókat]» WICHM. 208. f kP. küéen-at
kockám
«ha fölmászok, megeszem*) GEN. 34. | kP. malen
kineht «lefeküsznek, fölkelnek)) GEN. 18. | kP. sneydm poyen
mia ((mi
után epret szedett, elmegy» GEN. 8. | kUr. jaslas puren
fiazes
«a jászolba (menvén) lefekszik)) WICHM. 213. ( kP. purten pdéta
«behozza és leteszi» GEN. 4. | kP. kajza seren toles «a kecske
legel és visszajön*) GEN. 25. | kUr. pdjsgl-den lüen puren ulna
((puskával lőve bementünk)) WICHM. 235. [ kP. kuy9za torta
ruen tölts «az öreg, miután rudat vágott, visszatért) GEN. 11. r
kP. ftatdétplak ajzast»m pusteden
kodat «az asszonyok meg
ölték gyermekeiket s ott.hagyták» GEN. 15. j kCar. suldd serdm
kerdn kodén ulna «olcsó gyöngyöt fűztünk föl s ott hagytuk»
PORK. 32. | kP. üddr£ö (3ölen kodes «a leány leszáll s ott marad)) GEN. 28.
172. Némely igével az igenév nagyon is szoros értelmi
kapcsolatba lép, jelentésük úgyszólván a kettő vegyülete lesz.
Sőt van két ily kapcsolat, a mely külsőleg is egységessé vált:
nyK. nayge'ás EAM. 86. kP. naygajem SZIL. 133. «elvisz» < nyK.
náldn-{-geáss kP. nahn-\-kajem «vevén megy» (vö. kCar. ndygaina
«viszünk» PORK. 48.) | kP. namiem «odavisz» GEN. 132. <
nai9n-\-miem «vevén megy» (vö. kP. nalmien GEN. 61.).
Pl. kajem, kem «megy»: kP. le t3 en-kajet «elolvadsz>> GEN.
I. | nyK. pS'ren^-geds
«bemenni» EAM. 44. | kP.
salanen
kaja «szótreped» GEN. 43. | nyK. p§t§rge'n'i-gen
«eltörött))
EAM. 44. j kP. fiüXö sümorlen
kaja «a kancza összerogy)) GEN.
I I . | kP. kuszán torta£e tuyglden
kaja «az ember rúdja eltörik)) GEN. 10. | kCar. d'oyen
kaina «elfolyunk» PORK. 4 1 .
nyK. Í9 len^-gen
«elégett» EAM. *186. | nyK.
ama'lenn-geas
«elaludni» EAM. 44. | k^P. jolas kandraíe kürlalden
kaja e'a
nadrágtartója elszakad)) GEN. 4. j kP. küzen
kaja «fölmászik<>
GEN. 3. | kP. jöf alt en kaja «ledül» GEN. 4. | kP.
nnn9m
érten kaja «mellettük elmegy» GEN. 2. | kP. pünfó jöron
kaja
«a fenyő kidűl» GEN. 3. | nyK. iün kat'sk§n'i-geá
«eszik,
iszik»' EAM. 189. | kP. üiö pdten
kaja «vaja a végét járja»
GEN. 36. [ kP. joni9n
kaj*se socsem «elveszett kedvesem)) GEN.
78. [| kP. kostám
«jár»: kP. ik jey kol kucen kostes «egy em
ber jár halat fogni» GEN. 27. || kP. tolam
«jön»: afiaze (3ütlan
mién toles «anyja vízért jön» GEN. 35. || kP. suam «megérke-
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zik»: kP. alom batdr őeke tolón
suot «megérkeznek az erős
Álamhoz» GEN. 24. | kP. mién
sues «megérkezik» GEN. 7. |
kP. cum ory~en suun ((összegyűltek)) GEN. 29. | kP, tu mör
küjon sues «az eper megérett)) GEN. 73. | kP. refie kusken
sues
«a répa nőtt s megérett)), GEN. 4. | kP lekton-at
som su, @olyaíte «mégsem mentem ki, mikor világos lett» GEN. 65. [| kP.
lektam
«kimegy»: ahm bátor tösten
lektes «az erős Alám
kiugrik))' GEN. ,18. | kP. §a.y en lektot «kimennek őrködni)) GEN.
83. \ VP. kinelam
«fölkél»: törsten
kineles «fölugrik)) GEN.
3. || kP. §ojéam
«esik»: kCar. le'kton fio'ze «kiesik» PORK. 28. |
kP. luj£o töriayoc lekton fiojzes «a nyest kiugrik az ablakon»
GEN. 22..
kP. nálam
«vesz»: kP. ludon muno&din lukion
nales «a
récze tojását kiveszi)) GEN. 15. | kP. keson kofiastozom no kid n
nales ((lenyúzza a vadkecske bőrét» GEN. 7. | kP. tu ludom
lüen nales «meglövi a réczét» GEN. 14. || kP. lukiam
«kivisz,
kihúz»: kür. üőor sem mezőm kuron
luktes «a leány fekete
gyapjút tép ki» WICHM. 208. | kP. supson
luktot «kihúzzák*
GEN. 15. II kP. kucem
«fog»: pondaso&om rualtén
kuca ((meg
ragadja szakállát)) GEN. 2. || kP. sondem
«helyez»: kP.
sölten
sondat «elrejtik)) GEN. 15. | kP. sükom jörokten
sondat ticak
«megtöltik szeméttel)) GEN. 44. || kP. postem
«helyez»: kP. porédn mundram osten
posta ufter kuftam «a boszorkány selyem
gombolyaggá változtatja*) GEN. 21. { kP. alom bátorom
jörokten
posta (dedobja az erős Alemet» GEN. 22. I kür. os sofiojses
putoren
pSsWsom afehér kendőbe becsavartam*) WICHM. 217. |'j
koőam «marad»: kür. jöl§m pídvn
köŐSm ((fölkötöttem a láb
belimet (tkp. lábat)» WICHM. 215. | kCar. singen
kododa «itt
maradtok* PORK. 41. | kP. üdorSö cora Jselon kodes «a leány
ott marad fáklyát hasítani)) GEN. 35. | kP. éneyom uiom-at,
porén
kódom «epret láttam, ott maradtam szedni» GEN. 29.
kür. potem
«elfogy»: fiüt ikanasto kaién
p§ta «a víz
hirtelen elfolyik» WICHM. 206. || kP. temam
«megtelik»: kockon temot ((jóllaktak)) GEN. 5. [| kP. sitarem
«kielégít*: éne
yom pojen
sitara «elég bogyót szedett» GEN. 7. || kP.
pusiam
«megöl»: cumen
puston «agyonrúgta» GEN. 9. | kCar. ör y e'n
pu'ston «halálra öklelte» PORK. 5. || kP. kai a sem «mond»:
manón kalase «mondta» GEN. 7.
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kP. koltem
«küld, ereszti): kP. kajen
kolta «útra kel»
% | kTTr. mdi9 tőiden
koltSsna•«mi megérkeztünk*) WJCHM.
243. | kP. coneéten
holt 9 s «elrepült)) GEN. 43. [ kP.
luktdn
holtat (Süt ian üŐ9r%9m «a vízi manó leányát kivezetik» GEN.
6. | kP. iktdze töretén
kolta «egyikük ugrik» GEN. 28. | kP.
umaleri kolta «elalszik)) GEN. 3. nyK. RAM. 53. ] nyK. saen'igoltas «eldobni» RAM. 53. | kP. édlSdrz'dm k ölten
kolta «leereszti lánczát» GEN. 3. ] kP. jer9éke solen
kolta «a tóba
dobja» GEN. 3. | kP. kombo kajakém pást9fen
holtat «a vadludat elűzik» GEN. 44. | kP. pibm Sursen hdren holta «szidja
és üti a kutyát)) GEN. 7. | kP. sola őene cué&n kotta «üti a
korbácscsab) GEN. 11. | nyK. iün^-golta k§m iamndar-ye «kiissza
mind a három palaczkot» RAM. 192. | nyK.
ha'íshdn^-goltaé
«megenni» RAM. 53. | kP. kujo nuzdm ik eryqlan puen
kolta
«egy nagy csukát ad az egyik gyermeknek)) GEN. 27. | kP.
lü(j)en
koltat «lőnek)) GEN. 11. | kP. Süt ian üődrzd-m süő9r altén
koltat «megragadják a vízi manó leányát*) GEN. 6. !
kP. suldreset seren koltem «szárnyadra fogok ímí» GEN. 44. |
kP. sakalen
koltat «fölakasztják)) GEN. 8. [ kP. jumo ras hal
tén holtén «az isten mennydörgött)) GEN. 2. | kP. ih erf9n pui9m j ül altén
koltat «az egyik fiú fáját fölégetik*) GEN. 27. |
kP. iy9stplak pqc9n
koltat «a kölykök kinyitják)) GEN. 25. |
kCar. hole'n
kolőa' «meghal» POEK. 9. | kP. halaién
holta
kuMlan «mondja a kakuknak» GEN. 23. ]| kP. h9ékem
«dob,
önt»: kV. a Ser kuSam kockán
k9skat «megeszik a boszorkányt*)
GEN. 17. 24. | kP. pusteőan
k9ska kuni9n9st9m wmegöli mind
a hármat*) GEN. 13. [| kP. hu 8 alt em: kP. Süően
huőaltat
«vetnek*) GEN. 4. | kP. pwstplah port omdéam pur9n
huőaltat
«a kutyák bemennek a szobaajtón» GEN. 24. | kP. pis9m hutanZe
n9malke petdren
huőalta «a farkast maga alá dugja» GEN.
10. j kP. ölten huőalta mongam huy9za «az öreg befűtött a fürdő
szobába)) GEN. 4. | kP. r9§9z soyertenam kucen huőalta «a róka
megragadja a szarkát» GEN. 35. | kP. j'öidkten huőaltat
süh9in
(•bedobják a szemetet)) GEN. 44.
1 7 3 . Szintén ily igenévvel állnak a t u d á s t , b í r á s t
jelentő igék: kP. orhamah soyen o tüsö na ló nem bír állni*
GEN. 72. II kP. hüzen
mostenat-h9Ú, poc9n-at
mostet «ha föl
tudtál mászni, ki is tudod nyitnio GEN. 12. | kP.. pocan
GUN.
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mostenat-k9Ú, ftolen-at mostet «ha ki tudtad nyitni, le is tudsz
jönni* GEN. 12. H kür. kujsen
s§m kert «nem foghattam meg»
WICHM. 239. | kP- salmam kúm§kt
en om kert «a serpenyőt
nem bírom megfordítani*) WICHM. 215. | kUr. möyges naldn ot
kert «nem veheted vissza» WICHM. 211. | kP. erye ajéat -ulo-ydn,
tapehze tul soly9m9m p9sten kerté «ha van fiad, tégy a hátára
izzó parázst» GEN. 14. | nyK. l§kt§n
a'mn-gert «nem húzha
tom ki» RAM. 189.
1 7 4 . Ezek szerint az -n-es igenévnek m i n d i g határozó
szerepe van.*) Az -n suffixum tehát BUDENZ szerint nem lehet
más, mint az -n locativus rag, a mely névszóknál ma már leg
inkább csak essivusi jelentésben fordul elő. WIEDEMÁNN nézete
is ez (125.). BUDENZ véleménye szerint (CsT. IV. 70.) még a finn
-te-nek megfelelő igenévképző rejlik benne, mint az infinitivushan. SZINNYEI ellenben valóságos képzőnek veszi, s azonosítja a
mordvin -n deverbalis névszóképzővel (pl. kadoms «hagy»: kádon
«elhagyottw | kandoms «hoz»: kandon «hordott, hozott* | videms
«vet»>: vid'en «vetett» NyH. 4 81. Fgr. Sprw. 95.). S ez nagyon
valószínűnek is látszik, tekintve, hogy a mordvinban a z képzős
igenév is használatos ragtalanul módhatározókónt (1. PAAS. MChr.
011.). Erre vall továbbá az is, hogy a cseremisz s általában a
fgr. abessivus nem egyéb mint a tagadó képzős melléknév ragtalan alakja határozói jelentéssel (1. NyK. XXXIX. 427.). Külömben másfajta módhatározó is előfordul ragtalanul. (A vogulra
nézve pl. vö. «Ragtalan határozók a vogulban» ez. dolgozatomat
NyK. XXXVII. 119.)
175. K é p z ő s i g e t ö v e k l e g t ö b b s z ö r m á r m a 
g u k b a n i s á l l n a k h a t á r o z ó i i g e n é v ü l . Pl. kP. kineles,
ki nel soyales-at, atom hatdr dene pi£as tüijales «fölkel, föláll,
*) Csak PAASONENnél találtam ezt a példát: küfa jumdn
soG9n, kuyg soc9n
ezzel a megjegyzéssel: «das wort s. ist
eine ableitungsform von dem verbum socam ,ich werde geboren'». Ezekben annyit jelenthet: «isten szülöttjei), «nagy szülött)) (KSz. II. 35.). — Vö. még kCar. soJs9n
at3an
sotísdn%9
«hedelmállisyyden áidin hedelmállisyys» HAM. 9 . —
Továbbá: kE. kün «érett» « kiiam) BUD. CST. III. 433. | kP.
joydn
§jkt «folyó víz» (joyem «folyik») GEN. 64.
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a bátor Alommal birkózni kezd» GEN. 22. | kP. ífiataZdm
kudas
naht «lehúzzák ruháját s elveszik» GEN. 6. | kP. zBatahm
kudas
kdéka «lehúzza ruháját" GEN. 39. | kP. sáska yane
•pelét il'as «virágként virítva élni» GEN. 56. | kP. poddl jerdm
uksdé
kolta «kiissza a tavat s újra kiköpi» GEN. 3. J nyK.
petská-idr iip<Pstts-sárnds «szimatolva megfordult a hordó kö
rül" EAM. 187. | kCar. mla'ndd ümba'lne kwyd kü kuze'
nele'm
kia, Baslina't moydrzd tu'yak nele'm
ki'zd! «a mint a földre
nehezedik egy nagy kő, úgy nehezedjék Wasili teste is» PORK.
30. (Vö. nele'mdn kia' id. PORK. 30.)

kür. t'sumal
yolt§s§m «megrúgtam*) WICHM. 233. | kP.
cüngal
laktam ((kiszúrom [a szemedet]» GEN. 1. | kP.
eryal
kolta «döf» GEN. 27, | kür. iudes ig>s alasaz§m in ddr al tőiden
ulna dkilencz éves lovat gyötörve ideérkeztünk" WICHM. 234. j
kP. jülal
kolta «ógni kezd» GEN. 32. | kP. kola&e kajál
kolta
«az egér megy» GEN. 36. | kP. kalasal
kolto «mondd!» GEN.
63. | kür. alasaZdin kandaral
tőiden ulna «a lovat pihentetve
ideérkeztünk" WICHM. 234. | kP. üddrzö mari kdcal
kaja «'a
leány férjet keresni megy» GEN. 35. j kP. keskai
kolta «dob»
GEN.. 30. | kP. kié kai tolmo tor alasam «barna herélt lovam,
a kivel megérkeztem (tkp. befogva jött . . .)» GEN. 70. ] kP.
Biiddm kostái
kaja «vizet merni megy» GEN. 14. ( kP. éümíam
kucal
sordktes «szívét megfogva sír" GEN. 71. | kP.
kudal
kolta «fut» GEN. 7. j kür. küldal
sude poyal
nalSn. úlSt «nem
érvén rá, hogy megérjenek, [már] leszedték" WICHM. 227. | kP.
idm lö'ltal, lektdn fiojéds ((fölemeli a jeget, s kijön» GEN. 43. |
kP. lupsal
kolta «megüti" GEN. 35. | kCar. numa'l
kaja'
«viszi» PORK. 29. | kP. ü£ö pdtal
kaja «vaja elfogy» GEN. 36. |
kP. pual soydSdzlan adak tan tdde «annak is tisztelet, a ki itt
áll adakozva" GEN. 63. j kP. kü kuruk Bőst pual lektdn ot kert
«nem tudsz a sziklafaion keresztül fújni" GEN. 2. | kP. üp jardmídm pün^'ó Bujes püt9ral
kjda «egy hajfürtöt a tölgy tete
jére teker" GEN. 3. | kP. parnazdm rual kolta idevágja az ujj át»
GEN.. 35. | kP. os alasa songal
toles «egy fehér ló jön nye
rítve" GEN. 47. | kP. Büddskö sükal
koltat «a vízbe taszítják"
GEN. 27. | kür. toskal
yolt§s§m «tapostam" GEN. 233. [ kür.
siil'd-peféet jongSdet tűre dal nalde ok joygestalt «a bekerített
zabfölded területe, a nélkül, hogy [a zabot] arassák, nem lesz
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tágabb» WIBHM.. 243. || kP. iydstpdlak fiostdl koltat «a kölykek
nevetnek)) GEN. 22. | kP. poddl jerdm uksdé kolta «kiissza a
tavat s ismét kiköpi» GEN. 3. | kür. (sondétdl
modas fiolát
((leszállnak s játszva repülgetnek» WICHM. 207. | kP. pursa yane
jöreddl
Has «élni leesve, mint a borsó szára» GEN. 56. | kP.
umdla yane taly d ét dl Has «ide-oda lebegve élni, mint a.
komló» GEN. 56. | kP. pize tdéke tüske töstdl
kostdt «a kutyák
ide-oda futkároznak (tkp. ugrálva járnak)» GEN. 20. j kP. sutso
yane torst dl il'as «mint a balha, ugrálva élni'» GEN. 56.
kP. fiolyddo fi oly alt töles «a világosság világítva jön»
GEN. 50. | nyK. fid0Ő9l á'lt si:ndzas «beburkolódzva ülni» EAM.
7. | kP. püngö jöralt
kaja «a fenyő ledül» GEN. 8. | kP. sim
tiingaske lupsalt
kolta «a fekete világba belelódítjat) GEN. 15. |
kP. tumo jolt petralt
kaja «a tölgy gyorsan becsukódik)) GEN.
29. I kP. tumo jolt poédlt
kaja «a tölgy hirtelen kinyílik)) GEN.
29. | kP. ala jol£o jdmalan tdékalt
koddn ayambalan «talán a
lába alá lépett s a szántóföldön maradt» GEN. 58. || kP. siste
yane kumdlt
Has «wie das wachs weich (? sic) zu leben)> GEN.
56. |! kP. koma yane nuskdst
il'as «csúszva élni, mint a vidra»
GEN. 56. | kP. umHa yane talydst
Has «ide-oda lebegve élni
mint a komló» GEN. 61. || kP. fiaté metna küest
soyales «az
asszony odaáll fánkot sütni» GEN. 78.
1 7 6 . -te, -de. Posztó képző, de legtöbbször tagadó hatá
rozó igenevet alkot.*) Azonos a denominalis -te, -$e-vel, mely
hasonló szerepű. Pl, a) nyK. ni mar§£ uke, ni édserZd kote
«ura sincs ott, tej sem maradt»> (kodam) EAM. 185. | nyK. skeéz
ísiuís sülalten^-g olt §8 e-t á'k «már kis híja, hogy el nem állt a
lélegzetei) EAM. 185. | nyK. nima't kdtsdőe
i iangSlen sinázdn
«semmit sem tudott fogni és fáradt volt» (kd(sem) EAM. 194. j
nyK. küte «még fövetlen» (küam «fő») EAM. 60. j nyK. ke'(fa
kwzdde
«a nap nem kel föl» (kuzem «fölmászik))) EAM. 59. j
nyK. tsd0fid0 m§'ndz§őe
«a tyúk nem tojott» (m§ndzas) EAM.
82. | nyK. pokten, pokten-sote «űzte, űzte és nem tudta elérni*
EAM. 175. j nyK. omi§ po:ng§za'lt-s ot e «er hat nicht genug geschlafen und ist noch schlaftrunken» (soam) EAM. 103. | nyK.
*) Vö. NyK. XXXIX. 422. 427. 429—431.
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fiára m3loietsdz'd kolten, "i fies kanak ni-ysnam-a't tölte
«aztán
az ifjú eleresztette és többször nem jön vissza» (tolam) EAM. 201.
b) kCar. kwmlu kum i fio stdld<r iU'n «33 évig élt n e - '
vetés nélkülw (fioHdlam) POEK. 3. | kCar. fiozen koyaryen-j9n,
fiozdde
koyaryen ydnl «megharagszik-e, ha ir, vagy akkor is
haragszik, ha nem ír?» ( fiozem) PORK. 57. | nyK. ti-dd détede
ak sindzá't «ő nem teszi, mert nem tudja» (détem) EAM. 5. j
kE. men-lecem j ö t t e (v. j ö t t ok) nalen «tőlem nem kér
dezve, elvette» EEG. CSM. 124. nyK. ia'te, iate'ok
(ia'dam)
EAM. 26. j nyK. iüte'-jolas
«szomjan halni» (iüdm «iszik»)
EAM. 53. | kCar. me d'üóH kod?na «ital nélkül maradunk)) PORK.
38. | kCar. kaideat
Has oyes li «távozás nélkül nem lehet
élni» (kajám «megy») PORK. 55. | kür. port k'óryet joyg§det nömng,n kaig,ld e-at ok jongestalt «a házbeli terület, a nélkül, hogy
mi elmenjünk, nem lesz tágabb» WICHM. 243. [ kP.
kaláédtem,o Hm «hogy ne mondanám meg» (kalasem) GEN. 35. | kCar.
d'üde kotte ona rust «evés-ivás nélkül nem csípünk be» (koc
kám) PORK. 45. J nyK. ti fiades karteo'k-dlená
«ma este evés
nélkül élhetünk)) (kaiíkam) EAM. 175. | nyK. edem kar te salnen-gen «az ember elgyöngült, mivel nem evett» EAM. 126. |
kE. k o t t e (v. k o t t é g e c e ) tuzak kok keelec utlarak «nem
maradván ott két napnál tovább» EEG. CSM. 554. | kP. ridll ik
pu-seygdm, ik pdrce Ustas kod dt e (v. ko ődt ej eé e), luddn
sukten kunam kertéí-kdn ik satdste «ha lehetséges egy óra alatt
41 fát megszámlálni, egyetlen egy levelet sem hagyván ki . . .»
GEN. 52. | nyK. tdéets fiára fiatdzd ni-ysnam-a't ni-fSsk-a't
köl
ts de, so ske-o'k kastSn «ezután felesége sohasem küldte sehová
sem, hanem maga ment» (koltem) EAM. 186. | nyK. kr estddeok kol§s§ ázdn iáyzd «egy kereszteletlen meghalt gyermek lelke»
(krestas) EAM. 200. j kür. nalas lek te bySna púr§ «ha nem
jöttök fogadni [minket], nem megyünk be» WICHM. 232. | kP.
kötdr Idítdte,
afiaze pomdsko poyen, purtdyecet kafiandske! «a
nélkül, hogy kárt okoznál, gyűjtsd [a magot] anyja ölébe, s
hadd jusson be a magtárba» (hstem «csinál») GEN. 58. | kE. lide>
lidok «nem lévén >> (Ham) BÜD. CST. IV. 101. | kP. aj afidp!
mante,
nef fiüremte ilas-kaéas kuz ümdrdm pujeita «adjatok
hosszú életet, hogy panasz és orrvérzés nélkül éldegélhessünk))
(manam «mond») GEN. 60. [ kE. korno m u ' d e mönge toleve
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«nem találván az utat, visszajöttek)) (muam) REG. CSM. 553. j
kCar. me murddekoddna
«éneklés nélkül maradunk)) (murem)
POEK. 38. | kUr. urga-pejset jongddet türedal nald e ok joíjgestalt
^bekerített rozsfölded területe, a nélkül hogy [a rozsot] arassák,
nem lesz drágább» WIOHM. 243. | kP. acam aftam pajdl
nalte
om kaje «nem megyek el atyám, anyám áldása nélkül» (nálam
«vesz») GEN. 65. | kP. jüst9lan hksdlan naldktdte
«a nélkül
hogy a hidegtől vagy melegtől engednétek neki ártani)) GEN.
58. 1 kCar. on&de koyaryen-j-dn «ha megharagudott-e, a nélkül
hogy nevelt volna?» (onfem «néz, tekint") PORK. 57. kE. jurom
o n z o d o k kaes «nem tekintvén az esőt elutazott)) REG. CSM.
308. | kCar. fiasli' orldde'
ko'íth ana' pocés «Wassilij elválhatatlanul járjon Anna után» (orlem) POEK. 32. | nyK. paledeat
«mivel nem tudja» (palem) RAM. 5. j kUr. kapkat tói
iümbdr per de ok poJtsMáít «kapud sárgarézdob verése nélkül
nem nyílik meg» (perem) WICHM. 222. | kCar. toi pd ét9 ő e át
ok kap «nem megy, ha rá nem teszik a sárgarézedényt» (p?étem) PORK. 55. | kUr. kapkadam pot'ste-at
by§na pür§ «ha
nem nyitjátok ki kaputokat, nem megyünk be» WICHM. 232. j
kP. tusmanlan pute,
tusmanem tupdú pastfrza «ne adjátok a
gonosz hatalmába, s űzzétek vissza a gonoszt*) (puem «ad»)
GEN. 56, | kP. kuni iéat teke kajet-at fiiides purte
kajet-mof
«három testvéredhez mégy, fürdés nélkül [tkp. a nélkül, hogy
a vízbe mennél] ?» (purem) GEN. 32. | kCar. purdé
nelas ok U
«harapás nélkül nem lehet nyelni» (puram) POEK. 45. | kCar.
purldeat nelas oyes li id. (purlem) PORK. 55. | kCar. sap
rüzaldddeat
ok kaje «ha a gyeplőt meg nem rázzák, nem megy»
(rüzaldem) PORK. 55. | kE. s i t ' t e vozen om ket «a nélkül
hogy ülnék, nem írhatok» (sindéam «ül») REG. CSM. 556. | nyK.
tidd 8tdmd0 miúdn sin^zdde'ok
«az én tudtomon kívül tették
ezt» (sindzem) RAM. 133. | kE. üzömöstöm s i n z e d e ezem
mi «nem tudván, hogy engem hittak, nem [is] mentem el» REG.
CsM. 559. | kCar. ády siédeak
mund kües «az ember tudta
nélkül megfő egy tojás is» (siéam «érez, tapasztal))) POEK. 47. |
kCar. idhn solde
kecah <(föve, nem főve lógott [a tűzön]»
(solam) POEK. 51. j kUr. peledal sude iiüm^ryaVd «nem érvén
rá, hogy virágozzanak, [a virágok már] elkezdtek gyümölcscsé
válni» WICHM. 227. [nyK. zep io'te
ko'len «idő (megérkezte)
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előtt meghalt* RAM. 163. | kCar. sun sudd sin^ah ((erjedve,
nem erjedve állt» POEK. 51. | kCar. alasam süskaldddeat
ok
d'ü wherélt lovam nem iszik fütyülés nélkül» (süskaldai) POEK. ,
54.*) | kP. tobiden tölte
ihédé «majd jössz, majd nem jössz^
úgy élsz» GEN. 69. | kP. socem(-ydna) tölte
om poslo «nem
kezdem el kedvesem jövetele előtt» GEN. 63. | K. cerom ű z t e
«betegség nélkül» (u£am «lát») (Ocs. 10.) SZIL. 275.
A nyK.-ban §lam «vagyoko igével kapcsolatban tagadó
multat fejez ki; annyira összeolvadt vele a segédige, hogy illeszkedik is hozzá, pl. ma aná £olte'-lna «nem vettük észre» RAM.
189. | tiúdm ástndar
ő e'lám «m3m emlékeztem rád» (asjnda'ras
«emlékszik») RAM. 8. | ik-kdndk-a't kaste'-lat
«egyszer sem
jártál)) (kastem) RAM. 184. ] pust§n kerte'-lam
«nem tudtam
megölni» (kerdam) RAM. 196. | koyo-yupetsfid0ld ndUnn-g erte'131 «nagy kereskedők nem vehették meg» RAM. 176. j per fii
s ör9°d e'lam (sör3ode-dlam) §l§n «először nem akartam» (sörem)
RAM. 172. | tolás sör9°őe'-§l!& «nem akart jönni» RAM. 172. j;
kusten salya, rnarSm uste'-dlSn
«tánczol, a nélkül hogy urát
látná* (u£am) RAM. 196.
177. -tdmd, -WmS, kP. -tdmo (kUfa -tgmo), -tdrnö, -tdme.
Fosztóképző (eredetét 1. 129.). Pl. kCar. /?o'ít&lődmd kuydza'n
ü'ddr «a királyleány, a ki sohasem nevetett)) (fiostdlam) POEK. 3. j
nyK. j3§isd'd§m§ «váratlan, nem remélt» (fidisas) RAM. 17. ! nyK.
taum d std' d dmd0 ((hálátlant) {dstem «tesz») RAM. 143. | nyK;
ia/nd'dSmd «tiszta, ártatlant) (ia'ynas «piszkos, tisztátalan, aljas
lenni») RAM. 26. [ nyK. pldt$m§ «nem égett» RAM. 26. pla'tfd3m§ «oltatlan» (platas «éget») RAM. 26. | kP. joydhtdmo «nem
tévedő* {joydlem «téved, hibáz») GEN. 57. | kCar. d'umolan puirsdlan gVörddvmd
«nem kedves a teremtő isten előtt» (kP.
iörem «vmire való») POEK. 40. | nyK. ia'rSdmS «alkalmatlan,
mihaszna*) (ia'rem) RAM. 28. | nyK. kasa'rt&d§m9 «életlen, tompa»

*) Vö. kCar. alasa süskaltd
S e é at oyes djü «a herélt
ló nem iszik fütyülés nélkül)) POEK. 36. Ez valószínűleg össze
vont alak e helyett: *süskaltd
ő ed ec at, a mi pleonasztikus
alak. Ilyen lesz ez i s : kCar. iza-samdc ik mutd std d ecat oydi
d'ü «a bácsik nem isznak a nélkül, hogy egy szót ne szólnának)).
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(kasartas «élesít, fen») RAM. 40. | nyK. uz§n^ ge'rtdmd0
«a ki
nem nézheti, irigy, rosszakarat)) (kerőám) RAM. 161. | kCár.
kocke'n ke'ttdmd
alasa, rua'l ke'ttdmv jpil'yd, lupsa'l ke'ttdmd
Iwfids «egy herélt ló, melyet nem lehet befogni; járom, a mit
nem lehet összehúzni; ostor, a melylyel nem lehet ütni» (ketam)
POEK. 27. | nyK. kol§d§m§ «halhatatlana (kolem) RAM. 53. j nyK.
kütd0mdo «éretlen» (küam) RAM. 60. kE. küdömö BUD. CST. III.
426. | kP. kucdtdmo «tarthatatlan)) (kucem «fog, tart») GEN. 46. j
kE. ktildömö «kelletlen» (küles) BÜD. CST. III. 426. | kP. küfdltdmo
GEN. 61. kCar. kürdlddmd PORK. 20. kürlddmd PORK. 19. kürddmd
POEK. 20. «a mi kifogyhatatlan)) (küram «birkózik, tép», kürlam
frequ. «kettétör, elszakít))) j nyK. Iit9ni90 «lehetetlen*) (Ham)
RAM. 68. | nyK. lütd0md0 «nem félénk, bátor» (lüőám «fél») RAM.
7-2. | kCar. soédn mostdddmd
kuezd «egy nyírfa, mely nem
iudott megnöni» (mostam) POEK. 45. j nyK.
dcidr-na'ltdmda
«nőtlen* (nálam «vesz») RAM. 20. [ kP. joyen p 9 t dtdme joydn
§üt «folyó víz, mely a folyásban nem fogy ki» (pdtem) GEN.
64. | kP. kajen ydtdt&me
korno «olyan út,.melynek nem lehet
a végére jutni» GEN. 64. [ pdtartdme «végtelen» (ydtarem ((be
végez))) GEN. 60. | nyK. sitdddmd0 «hiányos, elégtelen» {sitas
«elég») RAM. 121. | nyK. sindzd'8dmd0 ((ismeretlent) (sindzaé «tud»)
-RAM. 133. | kCar. socddmB «a ki nem született)) (socam) POEK.
-41. 1 kP. sürtndtdmö «meg nem botló» (sürtnem) GEN. 57. j kE.
temdeme «telhetetlent) (temam) BUD. CsT. III. 426. | kP. fíek
toltdmo.
socsem purtdédm «a rég nem látott (tkp. nem jött)
kedvesem beeresztettem)) (tolam «jön)>) GEN. 65.
R a g o z v a : kP. konden kerttom9&vm
korem mucan ker•kelen kodén «a mit nem lehet elvinni, a völgy nyílásában föl
kötve hagyta* GEN. 59. | kP. diite uztdmdSdm
jen ufon kalasen «egy ember észrevette és elmondta, a mit maga nem látott»
GEN. 59. || kCar. uéarydm ciőemasa(\)
kanddm ciza «ha nem
akartok zöldet fölvenni, vegyetek föl kéket» POEK. 38.
N é v u t ó v a l : kE. men l i d e m e m k ó d o m tuskó mia
-«mikor én nem vagyok ott, oda megy» REG. CsM. 601.
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A többes szám jelei.
178. A cseremiszben háromféle képző is használatos a
többes szám kifejezésére, de egyik sem azonosítható más finn
ugor nyelvben levő többesi jellel. Mindössze a (birtokos és igei)
szemólyragok plurális harmadik személyében van meg a finn
ugor t (ro §).*)
179. A kP. és kUfában levő -fiiak még azonos lehet a
nyK. -fi9°la (mélyhangú szókban is) jellel, még pedig úgy, hogy
valószínűleg a -fiiak alak az eredetibb s a nyK. fiHct képzőn
lekopott a végső -k. (Vö. nyK. tefiek és tefie «sieh hier! siehst
du, so!») EAM. 144. I tiskefiek EAM. 146. és tiskefie EAM. 118.
«eddig» | nyK. tdfiek és tdfie «oda, o.tt» EAM. 144. [ tdskdfiek és
tdékefie «addig» EAM. 146. j nyK. kdékefiek és kSékefie «meddig»
RAM. 64. — Mássalhangzók előtt még gyakrabban kiesik a k
[1. 1 1 5 . 1. 2.]. A fejlődés itt is történhetett úgy, hogy bizonyos
mondatfonetikai helyzetben tűnt el csak eleinte a többes jel
végső mássalhangzója.)
Példák: nyK. ayga «deszka»: aygafiHa EAM. 60. [ nyK.
•áfa «atya»: áiáfi9°lá EAM. XII. [ kP. fiaté, nyK. fiátd «asszony D :
fiaté fiiak GEN. 12. fiat9'fi*°la EAM. 108. | nyK. edem «ember»:
ede'mbHa EAM. 42. ede'mbld EAM. 100. [ kP. erye «fiú»: eryefilak
GEN. 27. ery'öfiiak (!) GEN. 72. | nyK. drfiezd «fiatal»: drfie'zfi3°lá
EAM. 36. drfie'z9fila EAM. 21. kP. rfieze fiiak GEN, 43. urfieze fiiak
*) Egyes szám van többes helyett (nincs is számbeli egyez
tetés) a köv. példákban: nyK. ti fi§rye'm börd0ktd0mbd0ld «ezek
a ruhák ki vannak fordítva» EAM. 104. [| kE. k o m b o (de:
kombosamoc is) pocela congestat «a ludak egymás után
repülnek» EEG. CSM. 154. | kE. s k a l puksumosamoc, v. skal
puksumo, v. skalsamoc puksumo «a tehenek kaptak enni
(meg vannak etetve)»' EEG. CSM. 14. J kE. solo, kizet olaske
koldomo, salanen ulod (v. nine kizet [olaske] koldomo solosamoc salanen ulod, v. nine solosamoc, kudom kizet olaske
koldos, salanen ulod «azon tutajok, melyeket a városba kül
dött, szétverődtek» EEG. CSM. 703. (vö.-nyK. sukS nalás tsatsendt «sokan meg akarták venni» EAM. 176.) |j kE. ol'a j e r
s a l d a k o m sogaldeve «a város körül katonákat állítottak*)
EEG. CSM. 185.
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GEN. 59. küfa arfieze fiiak PAAS. K S Z . II. 131. | kP. imne, nyK.
imni «ló»: imnefilak GEN. 6. és imnefilakdm (acc.) GEN. 83.
nyK. imnifi:>°ld RAM. 29. j nyK. io, kP. ja «varázsige»: iofis°ld
RAM. 208. jafilak GEN. 50. | kP. jüksö «hattyú»: jüksöfilak GEN.
38. | kP. jumo «isten»: jumo fiiak GEN. 55. | nyK. fcefc «madár»:
kefiMa RAM. 84. J kP. kese «vadkecske»: kesefiiak GEN. 8. kösöfilak GEN. 40. ] nyK. kol «hal»: ko-lfi^ld RAM. 53. j kP. kombo
«lúd»: kombo fiiak GEN. 15. | nyK. komi' h0md'n <(Komi nevű» :
k. h0md'nm-b9°la RAM. 170. | kP. mari «férj»: marifilak GEN. 76.
nj'K. marsfid0lá RAM. 63. ] kP. muro «ének» : murofilak GEN.'
62. | nyK. nar «óriás» : narfi!>°ld RAM. 203. | nyK. ólma «alma»:
olma'fid^d RAM. 14. | pi «kutya» : kP. pifilak GEN. 22. nyK.
pi'fiJela RAM. 47. | nyK. pörd0ktdomd0 «megfordított» : ti fidrye'm
börd0ktd0mbd0lá
«ezek a ruhák ki vannak fordítva» RAM.
104. | nyK. pur§ «jó» : purSfidJjd RAM. 106. | nyK. édddr «csillag» : sdddrfi*°la RAM. 33. | nyK. swőS «fű»: sud§fi9°lá RAM.
136. | kP. takmak «tánczdal» : takmakplak GEN. 78. | nyK. ti
«tetű»: ti-fi*°la RAM. 68. j nyK. tdrh0md0 * hímzett»: tdrh0mbd"la
«ornamente, stickarbeiten» RAM. 146. | kP. tusto «rejtvény»> :
tusto fiiak GEN. 45. | kP. üd»r «leány» : üődrfilak GEN. 67. nyK.
dŐ9rfia°la RAM. 177. | nyK. üp «haj»: ü'pfi94d RAM. 35.
Hogy ez csak újabb eredetű képző, a dolog természetén
kívül az is bizonyítja, hogy a kP. 9 > e, o, ö-végű szók leg
többször újabb alakjukban veszik föl a többesi jelet. A nyK.beli -fiHá nem illeszkedése pedig azt mutatja, hogy önálló szó
ból származott.
BEKÉ ÖDÖN.

*) L. ezt a hangváltozást (83.).

