
KtSEBB KÖZLEMÉNYEIÉ. 4 7 3 

mong. nadan id. (máskép BAMSTEDT, SUS. Aik. XXIV, 1 : 16, 24) | 
köztör. jaz- «írni» CVJ mong. gir- oo mandzsu niru- id. stb. Minden
esetre érdemes volna egyszer a szókezdő n- kérdését szélesebb ala
pon, a török és tunguz nyelvek bevonásával, részletes vizsgálat tár
gyává tenni. 

KUDNEV derék munkája minden altáji nyelvész számára nélkü
lözhetetlen forrásmunka. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Kisebb közlemények. 

Egy homályos lapp ragról. 

A lapp nyelvben van egy -ka, -ga-íéle rag, a mely csupán 
a m i k o r ? kérdésre felelő időhatározókban fordul elő, s a me
lyet BÜDENZ az UA.-ban (385. 1.) a megfejtetlen névragok között 
említ. Vegyük vizsgálat alá azt a néhány esetet, a melyben ez 
a rag ismeretes, talán sikerül a többi fgr. névragok csoportjába 
besoroznunk. 

É j j e l : S. j ejj eka ciehtum éiccelit 'éjjel fel kell kelnem' 
HALÁSZ: NVK. XX. 213. I koaldmata kaláka snurra' tolovotit ih 

J I O ( o { a Í . . 

jajjeka kalekies tahka puoti 'a harmadik a másodéves rén-
bikaborjúkat hajszolja és éjjel jöjjenek oda' uo. 123. || K. a neal-
jant valvmuZ-paJLe Ikka piidij sijje Isus 'az éjszakának pedig 
negyedik részén méné hozzájuk Jézus' (KÁBOLI) GBNETZ, Orosz-
lapp nyelvm. Máté 14, 25. | son koccaj, vq^tij papn i sori1 ienn 
ikka 'József pedig felkelvén, vévé a gyermeket az ő anyjával 
egybe éjszakán' (KÁR.) UO. Máté 2, 14. | cieXked, su vuohpnattij 
pUittis jehka 'mondjátok, [hogy] az ő tanítványai jöttek el 
éjszakán3 uo. Máté 28, 13. j sijje piottekiodij toarra jekka 'rajok 
támadt (tkp. kezdtek jönni) éjjel az ellenség (tk. harcz)' GENBTZ 70. 

N a p p a l : S. pi ejj eka kalekü koatan ívuajehtit 'nappal 
haza akarunk hajtani' HALÁSZ: NyK. XX. 138. | samie' Wn tann 
piejjeka wará tgmmq, milhkiep pohcemq, pő°ciste 'a lappok 
azon a napon tejet fejtek a rénszarvasokból' Svéd-lapp nyelv 
III. 37. | piej eka tann pamien nieite jíhtij parenan 'nappal a 
legénynek a kedvese mondja a legénynek' uo. 96. | parnie nie-
jete skoqksne rujenes* pö°c piej eki ca legény-leány az erdőben 
őrzik a rénszarvasokat nappal' uo. 88. | tuote staluo tpqreti 
p i ejj eki tap nieitop skoqkije 'amaz óriás nappal az erdőbe 
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kisérte a leányt' uo. 52. [| N. oaűasi ja koccasi ikko ja pceiv-
veg 'aluszik és felkél éjjel és nappal' (KÁR.) Márk 4, 27. (FELL-
MAN: Anteckningar II.) || K. piejveaga livjala, jikka rajke 
dnna? — ussi zalas 'nappal lefityeg, éjjel lyukat kér? — ajtó
zár' GENETZ 75. 

H e g g e l : K. koccajjin jintsiejke 'fölkeltek reggel' GE
NETZ 72. \jintsiejke son pákaj naroda cienket 'reggel paran
csolta, hogy a népet gyűjtsék össze' 73. | incejka kocjak 'reg
gel felkelsz' 77. | inciejk koccijen kallasanc ja aka 'reggel fel
keltek az öregecske és az asszonyka' 76. | kü Incek ajgelt 
pailhkted tüjj-olmijt l^es vénn-mürj-qjto 'ki jó reggel kimegyen 
míveseket fogadni szőlőjébe' (KÁR.) Máté 20, 1. incekk 16, 3. 

N y á r o n : S. kusnie hölltst' (arra) tüuna alamnc ki e-
sega 'hol tartózkodnak a lappok nyáron' HALÁSZ: NyK. XX. 209. 

T é l e n : S. alamvic arramienie jdllo ivarene ai talév eg a? 
'magas hegyeken laknak a lappok télen is?' HALÁSZ: NyK. XX. 
209. | N. fali rokkadallet, atte % Un pataram-aigge saddak talv-
veg ike passen 'imádkozzatok pedig, hogy télben ne legyen 
futástok, se szombaton' (KÁR.) Máté 24, 20. (FELLMAN) | mutto 
rokkadallet, amas din bataroebme saddat dalvveg 'imádkozzatok 
pedig, hogy futástok ne legyen télben' Márk 13, 18. (Odda Tes-
tamenta kristianist. Prenteduvvum W. C. Fabritius ja barni 
lutte 1895.) 

T a v a s z s z a l : N. kiűdag oeska likká fást vadjolet 'im 
frühjahr erst zu wandern fángt er an' FELLMAN, Anteckningar 
II. 299. || S. kuhtie monna cakceka fualiin ih kiér a ka, tlje 
ciehties püc jénim kiesi1 'mikor én őszszel költözöm (tkp. me
gyek) és tavaszszal, akkor a rénszarvasoknak sokat kell húzniok 
(vinniök)' HALÁSZ: NyK. XX. 210. || K. kittdga 'tavasszal' GENETZ, 
Wörterb. d. kola-lappischen dialekte. 154. sz. 

0 s z s z e 1: S. cakceka tlje vuojem tarejvC 'őszszel aztán 
vajat csinálunk' HALÁSZ: NyK. XX. 210. | cakceka ülje laste' 
ékejdlöb 'őszszel a levelek sárgulnak (elhervadnak)' uo. 222. | 
cakceka lij jés jihte théjje 'őszszel volt ez az idő" tívéd-lapp 
nyelv III. 39. | tah 'párnie'1 ZV aktn cakcn v. cakceka wáltoma 
juktietemes-pö°c koatien koqiku 'ezek a fiúk egy őszszel a meg
ölésre való rénszarvasokat a sátorhoz vitték' uo. 28.*) 

*) Vö. még ezt a két mondatot: S. tolovota comp po comp, 
kussegq poatd hajekon (-kan) tnnn mijén nounon kolmotn 
kamratn palt 'kergeti csapatonként, m í g futva a mi kettőnknek 
harmadik társa mellett jön [az üsző]" HALÁSZ: NyK. XX. 138. | 
suqmies samie jü"kujíjm, kusseka viajuoji'n 'némely lappok 
ittak, a míg megrészegedtek' HALÁSZ, Svéd-lapp ny. III. 12. 
{kussekq uo.) 
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Mint a Tavasz czímű dolgozatomban kimutattam (NyK. 
XL. 468.), a finnugorságban a m i k o r ? kérdésre felelő idő
határozók nemcsak locativusi raggal alakulhattak, hanem — az 
időtartamot jelölő határozókból kiindulva — prolativusi raggal is. 

Azt kell tehát kutatnunk, hogy van-e a lapp nyelvben is 
oly prolativusi rag, melylyel ezek az időhatározók kapcsolatba 
hozhatók. 

Eitkán fordul ugyan elő, ma már leginkább csak hatá
rozószókon, de mégis kimutatható egy ilyen prolativusrag a 
lappban. Pl. S. ja te sija skamatén a'ive sagga ja iccin ville 
skamuina obonis tüsta pad'd'ék káhhcat 'aztán igen nagyon 
szegyeitek magukat és szégyenükben a világért sem mertek 
fölLfelé] tekinteni5 (vö. pajas eföf stb.) HALÁSZ, Svéd-lapp 
nyelv V. 75. | padjék*) clángs efter öfre delén (af ett berg, fjáll, 
etc.)5; pajépuk (af kompár, pajép 'öfre, högre5); pajépudtjak (af 
dim. pajéputj litet högre') WIKLUND, Lárobok i lapska spráket 
51. §. | véllek 'lefelé' HALÁSZ : V. 311. | kaddék 'part mentén5 

(kaddé) uo. [ jawrek pöhta 'a tó mentében jön5 (jawwré) 
Svéd-lapp ny. VI. 24. jauerék clángs sjön5 WIKLUND 51. §. | sév-
vak 'a tenger mentében5 (sévva) VI. 118. | varvek 'lángs ber-
get5 | nuörehtak 'lángs norra sidan5 || Vantjérik 'via Gellivare5 { 
Huhttánik Via Kvikkjokk5 WIKLUND 51. §. 

Nézetem szerint ugyanez a rag van meg a következő, név-
mási eredetű határozószókon: N. goggó 83 gaVga goattai 
boattet? 'wo soll ich in die hütte hineinkommen f QVIGSTAD: 
SUS. Aik. III. 35. |! S. taté warie, kukká mejja icaccu alovas 
prara cez a hegy, a melyen megyünk, nagyon meredek5 HALÁSZ: 
NyK. XX. 194. | kokká kalákám podskietit 'merre lépjek ki5 

123. || puivwocallljin, kokku tah parre pö°iin 'öldököllek, a merre 
csak jöttek5 HALÁSZ, Svéd-lapp ny. III. 7. | kukku tihte lahpq 
ivaccá '[hogy] merre megy az ember5 18. || koggo pára pöhta 
'a merre jött5 V. 43. \'kuggos kalhkaw varnhkatét, uksa ráike 
vai skarrü-raike ? 'merre szaladjak ki, az ajtónyíláson e, vagy 
a hátsó nyíláson-e?5 130.**) 

S. tahkuo kuhku lie' tatne ussetgmma ac mennet, tah 
alámuc ieh lie' kuh tásnie 'ott (tkp. arra), a merre gondoltad, 
hogy mész, az emberek nincsenek [már] ott5 III. 91. \ ja sadna 
manna uiht Connko taggü 'hát csakugyan arra megy C.5 V. 
95. | iccikan sija tiste vilié toggo kössek mana 'soha nem men-

*) WIKLUND adatai svéd-átírásúak. 
**) Vö. N. gokkó bat monno núorrap bartné ciekka lm? 

'wo ist der Schatz unseres jüngsten sohnes ?5 (tkp. 'merre5) 
QVIGSTAD: S Ü S . Aik. III. 22. 
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tek többé arra' 44. | iccin akták almac pöíle röf én toggo man
nát 'egy ember sem bírt békében arra menni' 90. | kuktés (kok-
tes) mai ai rihpin vintukau, vai kilhkin cellüt toggo ulhkus 
'ketten ugyan kinyitották az ablakot is, hogy azon kiugorja
nak' 105*) 

Ezek a határozószók lativusi jelentésben is közönségesek. 
Pl. S. te vagga son tohko 'aztán odament' V. 9. | te vülhki 
tau caciu kwvddét tahkö 'most ment, hogy ezt a vizet oda 
vigye' | fece Pe Karresti yajeyuln tohkuo (tuhkuo) 'maga 
pedig másfelé elszaladt (tkp. félre oda)' III. 18. | tuhta waccö 
tuhka ih tiekie 'ide-oda megy' NyK. XX. 219. | poata tahkö 
'odajön' 102. | ihkep monno ai vaccau tohku 'talán én is oda
megyek' NyK. XXII. 315. || N. cicccgcnnó jeime élevtie snoldid 
dabbeln dákkó 'die mutter und die muhme werfen die stáb-
chen dorthin' QVIGSTAD: SUS. Aik. III. 46. | góaloi dohkkó 
ja njami 'er fror dórt und starb' 25. | viéhkali dalian dok 'er 
lief gleich dahin' SANDBERG: SUS. Aik. III. 14. || K. son vlilki 
toyo-2e, közi vlljis vllyij 'elindult ugyanoda, a hová testvére 
indult' GENETZ 72. | menij tie^m eV i isíij tőf 'mikor a hegyre 
felment volna, ott leüle' (KÁR.) GENETZ, Máté 15, 29. j son polij 
tof mennem 'nem mere odamenni' (KÁR.) UO. Máté 2, 22. 

S. makkar fotnü le talle téhke pöhtam 'miféle ördög jött 
ide?' HALÁSZ : V. 20. | kutes lé tijau tíhke ferum? 'ki hozott 
benneteket ide?' 144. | hajekqf tiekie mö suorma-sthuhcite 
'hajítsd ide az ón újdarabjaimat' III. 49. | mejje tiekie poatam 
'ide jöttünk' NyK. XX. 189. || N. de gudűe su, díeke 'dann 
liessen sie ihn hier nach sich' QVIGSTAD : SUS. Aik. III. 34. J 
mannes do loet díeke baccaní 'warum bist du hier zurückge-
blieben?' 34. [ buvte die ke! 'bring es hierher!' 45. || K. viccet 
kohcat soni tiege 'fussatok, hívjátok őt ide' GENETZ 72. | tat
áig, tiifsep tire kolm perhted 'ha akarod csináljunk ide három 
hajlékot' uo. Máté 17, 4. 

Mindebből nyilvánvaló, hogy ez időhatározó ragok a fgr. 
**k ~ * - r lativusi rag megfelelői.*) B R K B Ö J ) Ö J L 

*) Vö. takka alovas ohce skouwa 'ott (tkp. arra) nagyon 
kis erdő van'' NyK. XX. 194'. 

**) A kólái lappban a rendes lativusi raggal is előfordul 
néhány példa: K. N. A. talva 'télen' (tö^ve, ta^lv) GENETZ, Wb. 
671. sz. | N. kidda 'tavaszszal' (kidd) 154. sz. | K. ca%ca, N. 
ce/ca 'őszszel' (cakc, ceyc, ce/c) 730. sz. — Lativusi raggal ala
kult m i k o r ? kérdésre felelő idöhatározók vannak a votják, 
zűrjén és vogul nyelvben is. (L. NyK. LX. 463.) 
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használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — „ _ _ 5.— 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai. (A középfrank 

nyelvjárás térképével) ... „ _ _ __ ~~ ._. .... .... _~ __ — _„ — _~ ~_ 1*20 
— A brassói latin-magyar szótár-töredék „_ .„. ..„ __ .... .„ .... „„ .„. — —'60 
M o l n á r Alber t . (Szenczi-) naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 

Lajos, Hasonmással, .„. .... .... __. .... ._ „. .... .... _„ .„. ._. .„ ._. 9.— 
M u n k á c s i B e r n á t . Árja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I . kötet: 

Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés története . _ _ _ _ „ _ _ . _ _ „ . „ „ 12.— 
— Budenz József emlékezete __ „.. .... .„. .... „.. „.. .... _.. _ _. __ 1.20 
— Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről. Első 

füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai 
alapján „.. ™ ___ „ . _ ™ _ _ _ _ _ _ ._ .„. ._. _. ._. .... .... _ „„ .„. .... 3.— 
Kiegészítő füzet .... ._. „ _ .„. .„. „ ~- ~~ .... ._. _ _ _ _ _ „ . 6.— 
II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for

dításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai alapján _. .._ „ ^. „ 8.— 
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 

és Regulj Antal hagyományai alapján..„ „ _ .... „„ ._. _ .... .... „.. 10.— 
IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, 

mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul 
szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése ós Reguly Antal hagyományai alapján 8.— 

— Votják népköltészeti hagyományok „. .__ ~ „. .... „. ~_ ™ „ _. ._ „ 4.— 
— Votják szótár. 4 füzet.... .«_ __. _. _. „ .... _ .„. .„ .„. .„. .... 16.— 
Nyelvemlékek. Régi magyar — Kiadta a M. T. Társaság IV. kötet. Első osztály: 

Guary-codex .„. .... .... .„ „. .... ..„ _ „. .„. __ C. ~~ ~~ —».>-» '—. 2.— 
Második osztály: Egyházi vegyes könyv. (Winkler-codex) .„. .... .... _. 3.— 
V. kötet: A Jordánszky-codex bibliafordítása. Sajtó alá rendezte és kinyomatta Toldy 
Ferencz. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével 
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György.... .... „.. .... .... _w «± 12.— 

Nyelvemlék tá r . Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József, 
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma: 

I. kötet: Bécsi-codex. — Müncheni-codex._ _ .„. „. .„. _ .... 4.— 
H. kötet: Veszprémi-codex. — Peer-codex. — Winkler-codex. — Sándor-codex. — 

Gyöngyösi-codex. — Thewrewk-codex. — Kriza-codex. — Bod-codex.„. _ 4.— 
III. kötet: Nagyszombati-codex. — Szent-Domokos-codex. — Virginia-codex. — 

Közzéteszik: Komáromi L. és Király Pál „_ „ .... _. „ __ „ 4.— 
IV. és V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet .„ __ .„. _ - . _ _ „ _ _ .... 4.— 
VI. kötet: Tihanyi-codex.—Kazinczy-codex. — Horvát-codex.... _ __ „.. „ 4.— 

VII. kötet: Ehrenfeld-codex. — Simor-codex. — Cornides-codex. — Szent-Krisztina 
élete. — Vitkovics-codex. — Lányi-codex _ _ ._ „. _ ._ .„. .._ ™ „. 4.— 

VIII. kötet: Szent Margit élete. — Példák könyve. — Könyvecske a szent apostoloknak 
méltóságáról., — Apor-codex. — Kulcsár-codex _ .... _.. .„. _„ .„. „ 4.— 

IX. és X. kötet: Ersekújvári-codex. Egy-egy kötet _ „ _ „ . . „ . . „ „ . „ 4.— 
XI. kötet: Debreczeni-codex. —Gömöri-codex .... _ _ . „ „ . ™ _ „. ™ _ 4.— 

XH. kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex _ ^ . „ . „ . „ ™ ™. „ _ „_ 4.— 
XHI. kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Miskolczi-

töredék .... __ „ „. „ „ „ _. _ „ . — .„ ™ m _ „ _ .^__ „ _ 4.— 
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codéx. — Czech-codex _.. „ _ 4.— 
XV. kötet: Szókelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. — 

Lázár Zelma-codex. — Birk-codex. — Piry-hártya. _„ 6.— 
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