Cseremisz nyelvtan.
(Hatodik közlemény.)

A számnevek.
342. A t ő s z á m n e v e k .
1. kP. ik GEN. 2. kCar. ik POEK. 24. kür. ik WICHM. 213.
nyK. i, ik BAM. 24.
2. kP. kok GEN. 35. kCar. kok PORK. 26. kür. kok WICHM.
214. nyK. ko BAM. 13. kok BAM. 52.
3. kP. küfa kum GEN. 4. PAAS. K S Z . II. 206. kCar. kum
PORK. 35. k ü r .

214.
227.
227.
234.

kum

WICHM. 219. nyK.

k§m BAM. 61.

4. kP. ndl GEN. 7. kCar. ndl PORK. 24. kür. n§l WICHM.
nyK. ndl BAM. 87.
5. kP. fiié GEN. 7. kCar. fiié PORK. 4 1 . kür. fiits WICHM.
nyK." fid0ts BAM. 19.
6. kP. kut GEN. 7. kCar. &MÍ PORK. 27. kür. kut WICHM.
nyK. kut BAM. 59.
7. kP. hm GEN. 27. kCar. hm PORK. 47. kür. hm WICHM.
nyK. sd0m BAM. 140. — Elavult alakja: kP. hhin GEN. 40.

kM. sisi-m WICHM. FUF. VI. 20.

8. kP. kandase GEN. 49. kandas SZIL. 142. kE. kandakse,
kandaks BUD. CST. III. 436. kCar. kanőa'é PORK. 26. 50. kür.
kandas WICHM. 223. nyK. kánda'kxh

BAM. 42.

9. indese GEN. 58. indes GEN. 57. kE. indikse, indiks
BUD. CST. III. 436. kCar. inde's PORK. 18. 26. kür. indes Wicmi.
230. nyK. *nde'kHd BAM. 21.
10. kP. lu GEN. 73. kE. lu, luo BUD. CST. III. 436. nyK.
lu BAM. 71.
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11. kP. latik;
(CASTR.

45

kE. luatik BUD. CST. III. 437. nyK. luatik

1

17. )

12. kP. latkok GEN. 66. kCar. luat-kok (ü.) PORK. 36.
latko-k (N.) PORK. 4. kür. lat-kok WICHM. 219. nyK. Inat kok
EAM. 205.
15. kP. lucko GEN. 59. nyK. lwtsk§ (— lu-ft90ts-ke*) BAM.
71. (luat vic CASTR. 18.)

20. kP. kolo SZIL. 86. kCar. ko'h PORK. 2. kür. kbti WICHM.
214. nyK. kol$ BAM. 52.3) (koklu WIED. 90. kokla CASTR. 18.)
21. kP. kolik; kE. kol ik BUD. CST. III. 437. nyK. kolik
RAM. 52.
22. kP. kolkok; kE. kol kok BUD. CST. III. 437.
24. kP. kolndl; nyK. kotindl BAM. 52.
25. kP. kolfiic; nyK. kol§p?0ts BAM. 2.
28. kP. kolkandase; kE. kolo kandakse BUD. CST. III. 437.
nyK. koldyánda'kxsd BAM. 52.
29. kP. kolindese; kE. kol indikse, BUD. CST. III. 437.
30. kP. kumlo GEN. 75. kCar. ku'mh PORK. 39. kumlu 3.
nyK. k§ml§ BAM. 62.
33. kP. kumlo kum ; kCar. ku'mlu (!) kum PORK. 3.
35. kP. kumlo 8ic; kCar. kumfo-fiic PORK. 39. nyK. k§'m~
l§fii:z-úr «10 kopéka» (tkp. «35 mókus») BAM. 62.
36. kP. kumlo yut GEN. 75.
40. kP. ndlh GEN. 48. kCar. ndlte PORK. 28. waZna(!) 30.
nyK. ridlldo BAM. 47.
41. kP. ndll-ik GEN. 44. kCar. ndlh-ik PORK. 28. k ü r .
nSll-ik WICHM. 234. nyK. ndllik BAM. 209. ndlh-ik BAM. 126.
50. kP. piíte GEN. 16. 51. kCar. (iith PORK. (M.) 7. (TI.)
40. §iüd PORK. (ü.) 39. kür. fiipW WICHM. 227. wic-le, wis-lo
(Uf. 64.) SZIL. 117. kE. visle BUD. CST. III. 436. nyK. wislu
WIED. 90, vizle, vizlu CASTR. 18.

60. kP. kutlo ; kCar. kwth PORK. 6. nyK. kutlu BAM. 59.
70. kP. sdmle, GEN. 51. kCar. h'mld PORK. 17. nyK. S90ml&
EAM. 140. h0mln BAM. 146. 209.
J

) Tkp. «tíz és egy» stb.

3
)
3

Tkp. «tiz ötteb).
) Tkp. «két tíz».

/
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75. nyK. S90mlu-ft90ts EAM. 209.
80. kP. kandasle (Ocs. 79.) SZIL. 268. kE. kandakslu BUD.
CsT. III. 466. nyK. kandáxálu CASTR. 18.

90. kP. indesle GEN. 51. kE. indikslu BUD. CST. III. 436.
nyK. indekslu WIED. 90. ende/slu CASTR. 18.
100. kP. südö GEN. 48. kM. éu-d.Q WICHM. FUF. VI. 21.
kCar. sü-őd PORK. 24. k ü r . síidd WICHM. 212. nyK. südd0 RAM. 72.
120. kür. suŐ9 köW WICHM. 214.
140. nyK. südd0-ndlh EAM. 138.
200. kür. kok sudd WICHM. 228. nyK. kok éü<8»0 EAM. 174.
300. kE. kum südö BUD. CST. III. 436.
400. nyK. n»l-süŐ90 EAM. 179.
600. kür. kut suő9 WICHM. 227.
1000. kP. tümen GEN. 58. kCar. tüme'n PORK. 20. tümem
PORK. 26. (vö. ó-tör. tümdn «tízezer» THOMSEN, 109, 114. ujg.
tümdn id. EADL. 3 : 1062. stb. 1. GOMBOCZ, Tör. Jövsz. 310. sz.) ||
kCar. tüze'miX) PORK. 20. kE. tüzem BUD. CserSz. 59. nyK.
td'éem EAM. 156. (vö. rnd. M. ioéen, f. tuhat, litv. t u k s t a n t i s ,
t u k s z t a n t i s PAAS. MCbr. 1142. sz.)
1,000.000. kCar. amia'n PORK. 17. || nyK. mdlron EAM. 78.
343. F ő n é v i a l a k o k .
1. kP. ikte GEN. 49. kCar. i'ktd PORK. 10. nyK. iktd EAM.
25. | kP. ikt9t, kCar. iktet PORK. 40. nyK. iktdt EAM. 25.
2. kP. kokto, kCar. koktd PORK. 36. nyK. kokW EAM. 52. |
kP. koktdt GEN. 16. kCar. koktdt PORK. 40. nyK.
kokm^m.^h.
3. kP. kumdt GEN. 49. kCar. kwnot PORK. 25. k ü r . kum§t
WICHM. 233. nyK. kd'mSt EAM. 62.

4. kP. ndht-Gfss. 49. kCar. nrldt PORK. 26. nyK. ndtet EAM. 87.
5. kP. {liivt GEN. 60. kE. vizit (o: §izk) BUD. CsT. 436.
nyK. @d0zd0t EAM. 19.
6. kP. kuddt SZIL. 95. kE. kudot (o: kuddt) BUD. CsT. 436.
nyK. ku'odt EAM. 58.
7. kP. sdmdt GEN. 60. kCar. hmdt PORK. 10. nyK. sd0md0t
EAM. 141.
A 8—10-re már nincsenek külön főnévi alakok; pl. kP.
tünö kandase, pörtastö ndht «kiint nyolcz, a szobában négy»
•GEN. 49. — A tízes számokban az egyes helyén álló szám azon-
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ban már ismét használatos főnévi alakjában : nyK. luat iktdéd0m
tokdZd kolta «tizenegyet közülük (tkp. .tizenegyét') hazaküld»
EAM. 194. | luat kokt§ «12» EAM. 71.
Példák: kP. pörtdétdzö ikt-at uke «a szobában nincs senki»
OEN. 26. || kP. fiujem koktdt-mo
«két fejem van nekem? (tkp.
fejem kettő-e?)» GEN. 16. | kP. mdúdn conem koktdt-mo
«két
életem van-e?» GEN. 13. | nyK. ik eőem ay§l, koktdt
3l§n «nem
egy ember volt, [hanem] kettő» EAM. f4.*)
Ezekben az alakokban a számnevek fölvehetik mind a bir
tokos személyragokat, mind a határozóragokat; pl. kP. eryeodUn
iktd z dm pustdn kodat «az egyiket agyonrugdossák s ott hagy
ják)) GEN. 7. | kCarM. iktdédma't
om pa'h «egyiküket sem
ismeremw PORK. 25. j nyK. iktd'Plán «egyikének)) EAM. 85. |
nyK. iktdldn «egynek» EAM. 174. | nyK. ikanak
ikidstddo'nS
(plur. 3. pers. + őon§) sa'fstSt «mulatnak egymással» EAM. 24. ||
kP. koktdtso «kettejük)) GEN. 40. koktatsalan ((kettejüknek» GEN.
14. | kCarU. koktdn «ketten» PORK. 36. || kP. ndldtse
kusta,
iktdSe
sofia «négy tánczol, egy tapsol [hozzá]» GEN. 49. || kP.
fiifotdske, sdmztdske, indehske (illat.) GEN. 60. | édmdtdstd (iness.)
PORK. 10. | kCar. sd'mdtdn «heten» PORK. 10. (L. 265.)

A főnévi alakok végén levő -t elem BUDENZ (GST. III. 437.
szerint a plurális jele, de ez éppen nem valószínű, mivel az
«egy» és «kettő» e -t nélkül is előfordul, s ha az iktdt («egy»)
alakot az iktd mellett analógiás alakulásnak is tekintjük, a
kokt§t-l&\ együtt levő koktS érthetetlen lenne.
344. A s o r s z á m n e v e k .
1. kP. perfioj GEN. 6.**) k ü r . pör {fái WICHM. 208. ( < or.
nepBbifi) | kE. pervojso BUD. CST. III. 437. nyK. perfíi'éd EAM.
100. || nyK. pd0tdrli'sd ( < pd0rtárli, pd0tdrli «kezdetben*)) EAM.

*) Ezek a «főnévi alakok» azonban előfordulnak jelzőként is.
Pl. nyK. per fii iktdt port fíefo §l§n «előbb csak egy szoba volt»
EAM. 25. j kCarU. iktat,
koktdt
kuezd «egy nyírfa vagy kettő»
PORK. 40. | nyK. luat-k oktd't
tsásd0m oksam nahn-miem «12
órakor jövök s hozom a pénzt» EAM. 174.
**) Vö. kP. iktd z e soya, [3 esd i e kia, kumd sd £d kaja
«az e g y i k áll, a második fekszik, a harmadik megy» GEN. 49.

48

BEKÉ ÖDÖN.

111. | p e r t a r i , p e r t a r i s e

CASTE. 19. (Km. 24.) SZIL. 162. || kE.

iktese BUD. CST. III. 437.
2. kP. (3es GEN. 2. §eh GEN. 3. kCar. 6es POEK. 41. nyK.

§es, fie'sd EAM. 13. || kE. koktoso BUD. CST. III. 437.
3. kP. kumdso GEN. 42. kCar. kwmd&d (s!) POEK. 10. kE.
kumuso, kumuso, kumutuso BUD. CST. III. 437. nyK. Wm$§*)
EAM. 62.
4. kP. ndhmdie GEN. 3. kE. nilemise, -mise, niletise BUD.
CsT. III. 437. nyK. ndh0msd EAM. 87.
5. kP. fiizdm9se GEN. 28. kE. vizemise, -mise, vizitise
BUD. CST. III. 437. nyK. (íd0zimsd EAM. 19.
6. kP. kuddmdso GEN. 28. kE. kudumuso, kudotoso BUD.
CsT. III. 437. nyK. ku'd§mi§ EAM. 58.
7. kP. édmdse; kE. sememese, semetese BUD. CsT. III.
437. nyK. te0ms» EAM. 141. s i m u t s a WIED. 91.
8. kP. kandase; kE. kandaksemese, kandaksese BUD.
CsT. III. 437. nyK. kándd'kUd (vö. WIED. 91.)

9. kP. indese SZIL. 40. kE. indiksemese, indiksese BUD.
CsT. III. 438. nyK. *ndekxfo (vö. WIED. 91.)

10. kE. lumuso, luso BUD. CST. III. 438. nyK. l u s a WIED. 91.
11. kE. luat-iktese BUD. CST. III. 438. nyK. luat i k t a t s a
WIED. 91.

12. kE. luat-koktotso BUD. CST. III. 438.
13. kE. luat-kumutso BUD. CST. III. 438.
3 4 5 . A s o k s z o r o z ó s z á m n e v e k képzői: a) K. -kana,
nyK. -kana (kanak): kCarM. ikana POEK. 57. (kür. ikanastö
*) A képzőt vö. a helyhez és időhöz tartozást jelentő szók
képzőjével (136.). Már BUDENZ is ezzel azonosította (UA. 255.),
Vö. a md. -tse, -t'se képzőt: E. kolmot'se, M. kolmotse «harma
dik)) PAAS. MChr. 267. sz. | E. nilet't'e, M. nifofáé «negyedik»
517. sz. — Az -m elem talán a kuni9so, kunidSd, k§ms§ ((har
madik)) alakból terjedt el a többiben. (Vö. az osztj. yölmdt ((har
madik)) analógiájára E. labdtnwt «hetedik». L. SCHÜTZ, AZ ész.
osztj. szóképzés 47. || D. údtmd't <(negyedik» PAAS. s-laute 67. I
y$£m,dt «ötödik)) KAEJ. OL. 158. | yiidamet, yödamet «hatodik»;
tabetmet «hetedik»; nidamet «nyolczadik»; ar-joymet «kilenczedik»; joymet, janmet «tizedik»; yüsmet «huszadik»; sötmet, söfmet
(•századik)); t'árasmet «ezredik)) PATK.-FUCHS, K S Z . X. 317.)
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«egyszerre*) WICHM. 206.), nyK. ikaná, ikándk «egyszer» (ikáná'sfd, ikánast-o'k «egyszerre») EAM. 24. | kCarM. ko'kana PORK.
12. nyK. kokáná KAM. 52. «kétszer« | kUr. kum-yana WICHM.
219. nyK. kSm^-gdndk «háromszor* EAM. 208. ) kUr. kandaskana «nyolczszor» WICHM. 232. | nyK. 9ndekxé-kanak «kilenczszer* RAM. 208. j nyK. lwyd:ndk «tízszer» EAM. 42. j nyK. sukS•ydndk «sokszor» EAM. 208.
Sorszámnevek után i s : kE. ves-kana «másodszor» BUD.
CsT. III. 466. | kP. kumdso-yana GEN. 2. nyK. k§ms§ kanak EAM.
198. «harmadszor».
(3) kUr. ik pa(tsas «egyszeri) WICHM. 207. f nyK. kok-paMa's
«kétszer* EAM. 97. } kUr. suő» pa(t'soLS «százszor» WICHM. 213. —
nyK. fles fíat'sas «másodszor» EAM. 97. (pat'sas «réteg»).
Y) kCar. kum £»r «háromszor» PORK. 1$. {C?r, df9r «körül*).
346. A k o l l e k t í v s z á m n e v e k képzője -nek, a mely
tkp. az -n locativusi rag és -ok nyomósító szócska összetétele.
Használatos más névszó után is essivusi jelentésben (1. 2 6 5 .
jegyz.). Bizonyítja az is, hogy ikte «egy» is előfordul vele, pl.
kP. ik iydfam iktdhek
kockdii kaja «fölfalja az egyetlen kölyköt
s eltávozik)) GEN. 26. || kCar. mórig? koy9Úeka't
ko'nddsdm
«mindkettőt hazahoztam» PORK. 11. [ nyK. ko'ySúek
i'kdndstbk
pú «add oda mindakettöt egyszerre* EAM. 52. || nyK. k^rmnek
«mindahárom* EAM. 62. (acc. EAM. 192.) || nyK. ndlinek «mind
a négy* EAM. 87. || nyK. ^90'z}nek, ^d0'z%nek «mind az öt» EAM.
19. || nyK. kwdSnel «mind a hat» EAM. 58. | kP. kumlo
kuddnek-at édst sime «fekete mind a harminczhat» GEN. 75.*)
347. A kollektív számnevek fölvehetnek birtokos személy
ragokat és határozó ragokat, de ilyenkor csak az -n rag van
rajta. Pl. nyK. md'nmdn kby d'nndn
(plur. 1. pers. -\- gen.) ik
9
k úryd ((kettőnknek egy könyve van» (tk. «kettőnké egy könyv»)
EAM. 52. | nyK. koySnda'yitsdn «mind a kettőtök közül» EAM.
52. || nyK. mdnmán kömUnnan «mind a hármunké* EAM. 62. j nyK.
kSuidúSstdn «mind a hármuké* EAM. 62. | kP. kunidúlandst (dat. -fplur. 3. pers.) «mind a hármuknak* GEN. 11. | kP. pusteden kdska

nap*

*) A jelentésfejlődésre nézve vö. kCar. keédnat ((minden
PORK. 48. (L. 266.)

Nyelvtudományi
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kumdádstdm
«mind a hármunkat agyondobta» GEN. 13. || nyK.
^do'z^nndn «mind az ötünké)) RAM. 19. | nyK. fid0zinyétdlan «mind
az ötüknek RAM. 19. || nyK. kudSnnan «mind a hatunké» RAM.
58. | nyK. kud§ndayitsdn «mind a hatotok közül» RAM. 58.
Megjegyzendők még a 2. személy ilyen dativusi alakjai:
nyK. koysta'nna «mindkettőnknek)) RAM. 52. | nyK. koflan'sét§
«mindkettőjüknek)) RAM. 52.
3 4 8 . Még egyféleképen kifejezhetők a kollektív számnevek,
és pedig úgy, hogy a számnévi határozó után -at «is» szócska
járul; pl. kUr. kum§t§n-at
iktak ulna «mind a hárman
egyenlők vagyunk)) WICHM. 233. | nyK. nind k§'m§t§n-d't
ken&t
«mind a hárman mentek)) RAM. 62. | kE. kokton-at «mind a
ketten», niliten-at «mind a négyen», luun-at «mind a tízen»
BUD. CsT. III. 440.

I I . Az ige.
Az igéről általában.
3 4 9 . Már CASTEÉN és BUDENZ észrevette, hogy a cseremisz
ben kétféle igeragozás van; szerintük azonban csak az imperfectumban s a prseteritumban, s a imperfectumnak is csak az
egyes számában. Pedig nemcsak ezekben, hanem úgyszólván az
összes időkben és módokban megvan a kótfeleség, sőt a tagadó
ragozásban és több esetben a szóképzésben is.
Az egyik csoportban a jelen idő ragja: -em (-em), -et
(-et), -a ('d), -ena (-ená), -eda (-edd), -at (tát). A másikban
-am (?am), -at (-at), -es (-es), ~-§na (tdná), '-58a (-ddd), ~§t (-dt).
Praeteritum három van a cseremiszben. Az I. jele -s; ezzel ala
kul az sem-végü igék múlt ideje. A Il.-é jésítés, illetve a tővégi
magánhangzó redukáltra válása; ez az sara-végű igék képzője.
A III. prseteritumjel -n\ ez előtt az ^em-végű igéknél e hangzó
van, az sam-végűeknél redukált hang, a mely folyékony hang
és magánhangzó után kieshetik. — Az imperativusban az - - » végűeknél redukált hangzós tőhöz járulnak a személyragok, az
;am-végüeknél mássalhangzós tőhöz. Éppígy van a desiderativusban, conditionalisban s a tagadó ragozásban is az előbbi cso-
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portban redukált hangzós, az utóbbiban mássalhangzós tőalak
.-áll a ragozott tagadó ige után.
Az igenevek is föltüntetik ezt a külömbséget; pl. kodén
«hagyva» és kodSn «maradva»; kod§m§ «hagyott» és kotmS ((ma
radt)); kodSmas «hagyás» és kotmas «maradás»; koődte «hagyás
nélkül» ós kotte «maradás nélkül», kod§t§m§ «hagyatlan» és
kottSm§ «maradatlan».
Az elmondottakból világos, hogy itt kétféle tövű igecsoport
tal állunk szemben. Az ;em-végü igék jellemző tővéghangzója
-az e-vel váltakozó redukált hang, az =am-végűeké pedig bizonyos
esetekben eltűnő redukált hang. És pedig, a mely esetben az
•em-Négvi igék ragját e hang előzi meg, az =am-végtieké előtt
akkor redukált hang van. Mikor ellenben az =em-végű igék töve
végződik redukált hangra, az sam-végűek ugyanakkor mással
hangzós tövűek (illetve a magánhangzóra végződő tövekhez köz
vetlen járul a személyrag).
350. Ha most jelentésüket is megvizsgáljuk a két csoportba
tartozó igéknek, az az érdekes jelenség merül föl, hogy vannak
oly igék, melyek mindkét csoportba tartoznak, de az -em-végű
alakjukban tárgyasak, míg az mm-végűben bennható, sőt gyak
ran visszaható és szenvedő jelentésük van. Ilyen igék a követ
kezők : nyK. Silem BAM. 14. kP. (felem SZIL. 279. «fállen» és
nyK. fiilám BAM. 14. kP. fielam SZIL. 279. «fallen» | kP. jörem
«gördít» és jöram «eldől» SZIL. 57. [ K. Ny. kodem «hagy» és
kodam «marad» SZIL. 83. BAM. 51. | nyK. lültem BAM. 72. kP.
löltem SZIL. 114. «fölemel* és nyK. lültám BAM. 72. kP. löltam
SZIL. 114. «fölemelkedik» j kP. pörtem «fordít» és jpörtam ((meg
forduló SZIL. 174. j nyK. kP. temem BAM. 144. SZIL. 245. ((meg

tölt)) és nyK. témám BAM. 144. kP. temam SZIL. 245. «megtelik».*)
Vannak azután -lt képzős igék, melyek --em raggal szintén
áthatok, míg mm véggel szenvedő jelentésűek. (L. 3 7 6 . és

378-9.)
*) Érdekes a kétféle jelentése ennek az igének: nyK.
syndzem, syndzem (RAM. 133.), synzém, nyJar. syndzém, kUr.
sindzé'm, kCar. kM. sinnzé-m (WICHM. FUF. VI. 24.), kP. singem
SZIL. 218. «sitzen, geblieben sein» és nyK. syndzam, syndzám
BAM. 133. kCar. sinjam, kP. singam SZIL. 218. «sich setzen,
bleibenw.
4*
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Ha még tekintetbe vesszük, hogy a -t és -£t-végü művel
tető igék az -em-végűek közé tartoznak s az sem és 'ay(g) kép
zős denominalis visszaható igék (356. 358.) meg =ara-végűek,
világos lesz előttünk, hogy itt eredetileg az sera-végű igék cse
lekvő igék voltak, az ;ara-végűek pedig reflexivumok, s a tőhangzóbéli külömbséget nyilván a visszaható képző okozhatta.
A legközelebbi rokon nyelvek közül a mordvinban a reflexiv képző -v; pl. kadoms «hagy»: kadovoms «marad» | nejems
«lát»: nejevems «látszik». Ez a képző megvan még a lapp, finn
ós vogul nyelvben, nyoma a magyarban is (1. IIA. 92—109.
FÜSpr. 131. és MNyh.4 68—69.), tehát meg kellett lenni az
egész finnugorságban, s valószínűleg ez lappang az ;am-végü
igékben, a mint már BÜDENZ is gondolta (CsT. IV. 62—66.).*)
Ez az eredete a kétféle igeragozásnak, éppúgy mint a
magyarban az ikes és iktelen igék csoportjának. S a mint a
magyarban már meglehetősen összekeveredett a kétféle ige
csoport, úgy történt a cseremiszben is. Egész sereg átható ige
van, melyeket az =am-végű igék szerint ragozunk, s bennható
ige, mely ma az =e/?i-végüek csoportjába tartozik.
3 5 1 . Sőt vannak igék, melyeknek egyes alakjai az egyik
csoportba tartoznak, mások pedig a másikba. így pl. puem «ad»
igének az I. és II. praateritumhoz tartozó alakjai is vannak
(1. 391.). — kP. kajem, nyK. kem és miem «megy» igéknek van
a II. praeteritum szerint való többes 3. személyü alakja is: nyK.
ke(i90 EAM. 44. K. mieve BUD. CsT. IV. 69. (1. 394.) — kE.
sonem «gondol» igének ionét (GEN. 72.) és sonena (POEK. 54.)
alakjai mellett sones (CserPr. NyK. IV. 66.) 3. személye van; s
nyK. popem «beszél» ige pedig popena (EAM. 10.), popeda (68.),
popat (189.) többesszámú alakjai mellett az egyes 2. sz.-ben
popat-nak (EAM. 76.), a 3. sz.-ben pedig popes, de popa-nak is
hangzik (WTED. 133.).
Igeképzés.
A) N é v s z ó b ó l i g e .
352. -í, -d. Jelentése: vmivel ellát. Pl. nyK. 90ma0Z «árnyék»: domd0-ltas «beárnyékol, elsötétít» EAM. 165. | nyK. iwk
*) A § hang kiesésére 1. néhány példát 1 1 4 . c).
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«hang»: imktas «hív» EAM. 34. | nyK. komdds «födél»: ko'md§stas «beföd, födelet tesz rá» EAM. 54. | kP. lüm «név»: lümdem «nevez» GEN. 70. nyK. h0mdds, -en id. EAM. 74. j kP. örtner «nyereg»: örtnerta «nyergel*) GEN. 2. | kP. pgskem «csomó»:
pdikemdas, -en «csomóba köt» GEN. 52. | kP. sordk «sírás»: sordktes «sír» GEN. 34. j kür. sünd'igl «só»: sündéaltend «besózunk»
WICHM. 217. — Vö. ÜA. 123. FUSpr. 133. MNyh.* 72—3.
353. -ét, -est. Vmit tevést jelentő igéket képez: pl. nyK.
Bd0t «víz»: ftdoődo'stás «durstig, dampfig machen» EAM. 18. J nyK.
ia(k)la'ka «síma»: iakle'stdm «glitschen, herausglitschen» EAM.
26. | nyK. kd't'sa «keserű»: kdtse'stás «bittér schmecken» EAM.
41. | nyK. k§8§l «vízhólyag» (elav.): kSfiSle'étas, -es «vízhólyagot
csináb) (elav.) EAM. 61. | nyK. ko «hullám»: koestd'ltds ((hullá
mot kelt» EAM. 51. | nyK. ko'rmSé «Ököl, tenyér»: korme'stás
«ökölbe szorítja (kezét)* EAM. 54. | kP. lap «alacsony, sekélyt):
fiujdiii lap d éta «fejet hajt» GEN. 63. | nyK. pa'ősra «spröde, hart,
unbiegsam»: padsre'stds «krümmeln, zerkrümmeln, bröckeln, kleinschneiden (brot)» EAM. 94. | nyK. so~l§ «tolvaj»: so'lstam «lop».
Azonos az -st gyakorító képzővel. (L. 369.)
354. -t. Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. iaksary§ «pirosa:
iakxsartas «kipirosít, pirosra fest, elpirít» (vö. iaks a'r-ld0pd0
«der rote schmetterling») EAM. 27. kür. joskartales (frequ.)
«pirosít» WICHM. 218. | nyK. idrye'ékd «rund, zilindrisch»: i»ryestem «rund machen» EAM. 30. | nyK. kasa'ryS «hegyes»: kasa'rtas «kihegyez, élesít, fen» (vö. kasa'r-fiandas «spitzbártig»)
EAM. 40. | nyK. kust§'ly§ «könnyű»: kustS'ltas «könnyűvé tesz,
megkönnyíti) EAM. 59. | nyK. kdkd'ryd, -rjd «blaubleich, weisslich»: kdkd'rtds, -en «kékít, szürkít» EAM. 41. | nyK. kd'Sdr «rück"wárts gebogen, krumm»: kd'sartds «den rücken biegen, krumm
machen» EAM. 43. | nyK. pa'dsra «spröde, hart, unbiegsam»:
pa'dSrtas «spröde machen» EAM. 94.
Nyilván azonos a -t műveltető képzővel. (L. 380.)
355. ~kt. Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. ka'isd «keserű»:
ka'isdktas «keserűvé tesz» EAM. 41. | nyK. li'@90 «meleg»: li'8d0ktds «melegít*) EAM. 68. | nyK. sap§ «savanyú»: sapSktas ((sava
nyít)) EAM. 127.
Azonos a -kt műveltető képzővel. (L. 381.)
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356. -m, -em. Jelentése: vmivé lesz. Pl. nyK. a'la «tarka»:
alaie'mas «tarkává lesz» RAM. 2. | nyK. fia'őd «este»: fíade'más,
-es «esteledik» RAM. 9. I nyK. fta£ «gyökér, elágazási): fíazmas
«sich gabelförmig teilen» (ritka) RÁM. 11. | nyK. (tiskddd «hígr
hajlékony*): ftiskddemds «meghigul» RAM. 14. | nyK. drfte'zd«fiatal»: drSeze'mds «megifjul» RAM. 21. | nyK. ywda «rossz»:
•/uőae-mas «rosszá lesz» RAM. 23. ] nyK. i're «tiszta»: irek'mas
«megtisztul» RAM. 25. | nyK. ia'So «jó»: iazoe'mds «megjavuL>
RAM. 29. | nyK. ka'iéd «keserű»: kaise'mas «megkeseredik)) RAM.
41. | nyK. kelyd «mély»: kelye'mds «mély lesz» RAM. 44. | nyK.
kdSyd «vastag)): kdzye'mds ((megvastagszik)) RAM. 48. j nyK. koyo
«nagy»: koyoe'mas «nagy lesz, megnő» RAM. 52. | nyK. kukxé§«száraz»: kukxéemas «megszárad» RAM. 58. | nyK. ku'éS «hosszú»:
kuíemds «meghosszabbodik)) RAM. 60. | nyK. kük*sd «magas»:.
kiikxse'mds «magassá lesz» RAM. 60. | nyK. ma'rS «férfi»: mare'mds ((megférfiasodik» RAM. 77. | kCar. neh «nehézi>: nele'mzd<degyen nehéz!» PORK. 30. | kür. os§ «fehér»: osemes «fehéredik»
"WICHM. 206. kP. osemes GEN. 68. kCar. osenwn (praet.) PORK^
30. | kCar. semd «fekete»: seme'mdn «megfeketedett» PORK. 1.
kCar. sue «ritka, gyér»: sueme's «ritkul» PORK. Aik. III. 122.
BUDENZ szerint eredetileg valószínűleg mozzanatos képző
volt; a cseremiszben azonban deverbális képzőként nem fordul
már elő (ÜA. 145. MNyh.4 76.).
357. --alt, mit. Jelentése szintén: valamivé lesz. Pl. nyK.
par «gőz, pára»: paraltam «gőzzé válik, elpárologó: fJ90t p araltes
tsdskd-yitsdii «a víz elpárolog a tányérból)) RAM. 95. |
nyK. pd0tske'md0s <(sötét, -ség»: pd0tskemd0sd'ltds «besötétül» RAM.
112. kCar. pdékemdsaldas PORK. 10.
Azonos a megfelelő deverbális képzővel (379.).
358. K. -ay, nyK. -ayg, -dyg. Szintén vmivé válást jelentő
igéket alkot; pl. nyK, fiai «gyökér»: fiazar/gas «meggyökeredzik)>
RAM. 11. I nyK. @90t «víz»: @d0ddr)gds «vizes lesz» RAM. 18. |
kCar. (3iir «vér»: fiíiraye's «véres lesz» PORK. 23. | nyK. 9'rd»
(imark, kern (des baumes)»: drddygds «verrosten, rostig werden»
RAM. 21. | nyK. i «jég»: idrjgdé «jéggel bevonódiko RAM. 24. j
nyK. ip «funke»: ipd'ygds «funken sprühen* RAM. 21. | nyK.
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kdrt «jégkéreg a havon»: kdrtá'ygds «jégkéreggel van födve (a
hó)» EAM. 47. | nyK. kom «kruste (des brotes)»: koma'ygas «ge*
wölbt werdeno EAM. 54. | nyK. kö'rfd «belső»: köryd'ygds «hohl
werden» EAM. 56. | nyK. kü «kő»: küáygás «megkövesedik, megkeményül» EAM. 60. | kP. lomdz «hamu»: lomdzaydas, -en (-d
műveltető képzővel) «hamuvá változtat)) GEN. 51. | kUr. lopka
«széles»: lopkayes «széles lesz» WICHM. 212. | küfa odrayden
«dicht machend» (caus.) PAAS. KSZ. II. 201. j kP. sü «szén»:
siaydas, -en (-Ő műveltető képzővel) «szénné változtató GEN.
51. | kUr. ü «vaj»: iig>yes WICHM. 212. kCar. üaye'é POEK. 23.
«vajas lesz».
Kétségtelen, hogy ezek az igék összefüggésben vannak az
-an, 'dn-Yégíí denominalis melléknevekkel (1. 124.), mint ezt
már BUDENZ is észrevette (CsT. IV. 57. ÜA. 153. 154.). A nyK.beli -ayg azt sejtetné, hogy ehhez a képzőhöz valami g ige
képző járult, azonban a képzőbeli K. -y •>» nyK. -yg hangtörvény
szerinti megfelelés. Pl. nyK. (iiygd EAM. 14. ~ kP. fíeye SZIL
180. kCar. peps> POEK. 14. «vő» (több példa 116 4 . alatt). Véle
ményem szerint itt a fgr. -y denominalis képző maradt meg
eredetibb alakban; máskép nem igen lehetne megmagyarázni,
hogy felel meg a cser. -n képző a többi finnugor nyelvek -yjének. Igeképző pedig tkpen nincs is ezekben az igékben, s csak
később elemezte azután a nyelvérzék a képző -y(g)-jét -n (név
szóképző) -f- g (igeképző)-nek. Igaz ugyan, hogy van néhány ige,
a melyben úgy látszik, mintha ilyen szerepű y képző lenne (pl.
nyK. kd'sdr «rückwárts gebogen, krumm»: kd'Sdryds «einen gebogenen rücken bekommen (mensch, pferd)» EAM. 43. | nyK.
kdpr «haarlocke»: kdp'ryaé «sich kráuseln» EAM. 40. | nyK.
ko'yer «das sengen» : koye'ryds, -a «brennen, sengen» EAM. 52. |
nyK. may3ra «bucklig, krumm»: ma'ySryas «sich buckeln» EAM.
76. | nyK. pa'ősra «spröde, hart, unbiegsam»: pa'3§ryas «spröde
werden» EAM. 94.), de valószínűleg ezek oly igék mintájára ala
kultak, melyek -k», -p-végű melléknevekből vannak képezve,
mint pl. nyK. iakJsaryS «vörös»: iakxsa'ryas «elpirul, megvörösödiko EAM. 27. | nyK. idrye'skd «rund»: idrye'skáé «rund (geschliffen) werden» EAM. 30. | nyK. kakd'ryd, kákd'ryd «blaubleich,
weisslich»: kdkdryds, -en «grau, blaugrau, weisslich werden»
EAM. 41. | nyK. kask§ «faul (getránken)»: kaskas «verfaulen,
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schlecht werdena EAM. 40. ( nyK. kustS'lyS «könnyű, gyönge»:
kuát§lyas, -en «leichter werden, gelinde werden» EAM. 59. | nyK.
rd0ma'lyd «dámmerig, dámmerung»: rd0mdlyeé «es dámmert»
EAM. 115. — Ezek u. i. képző nélkül alakulnak bennható igévé.
A fejlődést elősegítette az ellentéten alapuló analógia, t. i. a
megfelelő műveltető igék, melyekben ezek a melléknevek is y
nélküli alakjukban veszik föl a -t képzőt. (L. 354.)*)
359. nyK. dz, kür. d'z ebben az egy szóban: nyK. m§n§,
kUr. mwid «tojás»: nyK. m§ndzas EAM. 82. kür. mund'ía WICHM.
207. «tojik».
Idegen eredetű

képzők.

360. -n. Vmivé levest jelentő igéket alkot. Pl. nyK. fíws§
«sovány»: fíusnas, -en «éhezik, megsoványodik (az éhségtől)*)
EAM. 16. | kCar. fíüt «víz»: singa-d'ema fiüőnales (frequ.) «unsere augenwinkel füllen sich mit tránen» PORK. 50. | nyK. ia'x§
*) A cseremiszben elég gyakori eset, hogy minden képző
nélkül alakul bennható ige névszóból; pl. nyK. dmal «list,
pfiffigkeiti): ama'las «puffig sein, leicht mittel fmden» EAM. 6.
nyK. ion «szerencse, tanács»: iönás, -en «jóvá lesz, kitünteti
magáto EAM. 34. | nyK. iwr iwres «esik az eső» EAM. 34. | nyK.
ka'Ud «keserű»: kat'sas, -en «megkeseredik» EAM. 40. | nyK.
kd'lmdo «erfroren, eisbedeckt)>, kP. kdlme «fagyott, fagy»: kd'lmas
«megfagyw EAM. 46. kdlmem «fázik» SZIL. 80. j nyK. kd'zdrt
«sehr langsam, sehr wenig stockendo: kdzdrtás «langsam sein,
schwer zu machen seih» EAM. 48. | nyK. li'foo «meleg)>: liftds,
-d ((langyos lesz» EAM. 68. J kP. lum lumes «hó esik» GEN. 49.
nyK. l§m Wmes EAM. 73. | kP. sü «genyedség»: süam, süjam
«genyed, rothadó SZIL. 231. | nyK. üprá «szag, illat»: üp'Psem
«szaga van» EAM. 161. | nyK. üstd «hideg, fagyos»: ü'sids «sich
erkühlen, gefrieren lassen» EAM. 161.
Néhány ilyen ige átható, de eredetileg bennható is lehe
tett: nyK. a'ygdr «horog»: d'ygdrds «horgászik» EAM. 7. | nyK.
Upfs «ostor, korbács»: Up'Psas costorral csapkod* EAM. 74. | nyK.
m§sk§ndd «ököl»: m§sk§'ndas «ököllel üt, bokszoló EAM. 83. |
nyK. püd «damm»: püds «einen damm machen» EAM. 107. I
nyK. rd0p<Ps «bölcsői): rd0psem «elringat» EAM. 115. | nyK. éa'kte
«szita»: saktem «szitál» EAM. 125.
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<ipiszok»: iaynas «piszkos lesz, bepiszkub EAM. 26. | nyK.
kakl'a'ka «görbe, meghajlott*: kukl'a'nas «meghajlik, meggörbülő
EAM. 37.
L. a deverbalis igéknél (383.).
3 6 1 . -lan. Szintén vmivé válást jelentő igeképző. Pl.
nyK. ftowr «scheu, wild»: ftoprla'nas «scbeu, nüchtern werden» EAM. 15. | nyK. %wda «rossz»: -/udala'nas «rosszabbodik»
EAM. 23. \ nyK. ia£o «jó»>: ia&ola'naí «megjavuló EAM. 29. | nyK.
iuik «hang»: iw(k)lanas «summen, stimme habén, pfeifen» EAM.
34. | nyK. ha'ffir «büszke»: kaj3§rla'nas ((büszkélkedik*) EAM.
35. | nyK. kai^s «unart, unbándigkeit»: kaisla'nas «sich auszeichnen wollen, stolzieren, sich brüsten, spieleno EAM. 36. kP.
koJ9slanem «mulató SZIL. 84.
Továbbképezve műveltető igévé: kP. kojdslandarem «föl
vidít » GEN. 58. | kP. sáska «virág»: saskalandarás, -en «fölvirágoztat» GEN. 58.
Vö. c s u v . anzdr «keskeny, szűk»: anzSrlan- ((keskenyedik,
szűkül)) PAAS. CsuvSz. 5. ] katfita «csíra»: kalóíalan- «csírázik»,
kalúzalanDdr- «csíráztat» PAAS. CSUVSZ. 56. j kifiz-m «szemérem,
szégyen»: kifiésmlen- «szégyenkezik)), kifizzmlsiiDsr- ((megszégye
nít))

PAAS. CSUVSZ.

73.

362. >l. Vmivel tevést jelentő igéket képez. Pl. nyK. dp'Hat
«kovács»: ap'fsátlds «kovácsol» EAM. 7. | nyK. a'rd «rakás»:
araias «fölhány (rakást)» EAM. 4. | nyK. fii'ndd «csavar»: fii'nddlas, -en «csavarni)) EAM. 14. | nyK. (Htfo «weidenband, rute»:
fiitsdlas «mit rutén bindeno EAM. 15. [ nyK. fid0r «vér»: §d0'rlás
«elájul» EAM. 18. | kP. fokma «rács»: édkmalas, -at (plur. 3.'
pers.) «rácsot csinál vmire» GEN. 17. | kP. cok «áldozat)>: coklas,
-et (2. pers.) «áldoz» GEN. 28. | nyK. %'jd «kölyök)>: lyHás «kölykezik» EAM. 24. j nyK. vskd «ék»: i'skHds «ékkel hasít, éket ver
bele» EAM. 25. | kP. jamde «kész»: jamddlas, -at (plur. 3. pers.)
«elkészít» EAM. 28. nyK. id'mnddlas EAM. 29. | nyK. kdr «hársfakérego: kd'rlás «hársfakéreggel bevonó EAM. 47. j kCar. küftardm
küfíarlem «hidat építek» PORK. 40. 55. | kP. l.ürtnö «vas»: kürtúdlas, -at (plur. 3. pers.) GKN. 43. nyK. kdrtni'las EAM. 48.
«megbilincselő ] kCar. wpé»m vpsa'hn «kalapot tett föl» PORK.
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28. | kCar. iistd «öv»: iista'Un «övezte» PORK. 25. nyK. déta'lás
22.
Vö. c s u v . kanas ((megegyezés, alku»: kanasla- ((megegye
zik, megállapodik vmiben, egyezményt köt» PAAS. CSUVSZ. 57. |
k§s$k «hab»: k§B§kla- «habossá válik» PAAS. CSUVSZ. 69. —
t a t . sij «vendégség)): sijla- «vendégel» BÁL, Nyelvi 82. | j i r
«dal» : jirla- «dalol» BÁL. Nyelvt. 82. | joko «alvás)> : jokla«alszik» BÁL. Nyelvt. 82.

BAM.

B) I g é b ő l i g e .
3 6 3 . -I, g y a k o r i t ó képző, pl. nyK. toldás «megköt
[lovat])): kd'lddlas «odakötözget» BAM. 46. j nyK. kSryS'stas «futtat,
gördít)*: kSry§st§'lam ((ide-, odahengerget, mángoroló BAM. 63. |
nyK. kdZdrtas «lassú lenni»: kdzd'rtdlás id., «lassan dolgozik*
BAM. 48. | kP. kordém «beim opfern den tisch mit einem brennenden kienspan umkreisen, ohne selbst herumzugehen*: korddlam SZIL. 89. j nyK. kot'sSrta'ltas «csikorog, ropog*: kot's§rta'ltSlas ((folytonosan csikorog, ropog» BAM. 56. | nyK. kuzemndas
«meghosszabbító kuzemnddlás «meghosszabbitgat» BAM. 60. j
kP. löktem «megront bűvölésseb: loktdlam SZIL. 114. | nyK. mSye'őds «fölforgat»: mSye'ddlds «egymásra dobál» BAM. 81. | kP.
nőjem «elfárad»: noplam SZIL. 137. | kP. törstem «ugrik»: töstdles
id. GEN. 13. «tánczol» 48.
Vö. ÜA. 13—19. FUSpr. 121. MNyh.4 55.
364. K. ;«l; nyK. -a l, -á l, gyakorító képző; pl. kür.
fiolem (deszáll, leereszkedik, lenyugszik*: ftolales id. WICHM.
218. j kCar. détem «tesz»: dstalam «[házat] épít» PORK. 40. | kP.
joyem «folyik» SZIL. 54: kCar. d'oyales id. PORK. 43. | kP. jiilem
«ég»: jüllales id. GEN. 76. | kür. kaiem «megy»: kaiglam ((men
degél* WICHM. 228. | nyK. kSryS'stas «laufen lassen, rollen lassen, rollen, wálzen*: k§:ry§sta'les» ide-oda futkos* BAM. 63. |
nyK. kdskem «dob, vet*: kdská'las «önt [vizet stb.]» BAM. 48. j
nyK. kiísem «kér, kérdez* : kitsaldm «keres* BAM. 50. j kP. kondem «hoz»: kondales id. GEN. 36. | kür. kostem ((szárít*: kostales
WICHM. 218. j kür. kuem «sző*: kualam WICHM. 236. | kCar.
kucem «fog, tart*: kucalat «bírsz* PORK. 44. kür. kujsg-las ((fog
dosni* WICHM. 237. | kP. kurZem «fut»: kúriaiéi id. GEN. 76. í
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kUr. küzem «mászik»: küzales «[a nap] emelkedik*) WICHM.
218. | kUr. ISstem «csinál* : Ustalam id. WICHM. 224. | kP.
miem «megy»: miales «mendegél*) GÉN. 76. | kCar. nöltem
«emel» : nöltalat «emelsz* PORK. 28. | kP. ongem «tekint»: ongales «néz» GEN. 2. | kP. pdstem «helyez» : pdétalam id. GEN.
28. j kP. puem «fú»: pitales «fujdogál» GEN. 1. | kCar. puem
«ad»: pualam id. POEK. 38. | kP. pun a «fon»: punales id. GEN.
75. | kCar. temem «megtölt»: temalna id. (plur. 1. pers.) PORK.
52. | kUr. tsiem «fölvesz, fölhúz (ruhát)» : t'sudd ((fölhúzta*WICHM. 233. isialas «fclölteni» 218.
Hogy az utóbbi képzőben a nyilt magánhangzó jelentős
elem, az nem valószínű. (A névutókon előforduló -l képző előtt
is így váltakozik az a redukált hanggal; pl. nyK. andzal RAM.
3. kP. oúfcl SZIL. 148. kür. ond'éU WICHM. 228. kCar. onpl
PORK. 55. «eleje vminek, elül levő», küfa onfdlan
«elé» PAAS.
KSz. II. 131. [282.] stb. — Vö. továbbá az -an, -an és -n
denom. képzőt [124—5.], a kicsinyítő képzős p§Ws «fül» szót
s a képzőnek rendes --as, -ás alakját [126.].)
365. -ed, gyakorító képző;*) pl. nyK. (jS'rsem «szid»: (3§rse'őas «gyakran szid» RAM. 17. | kP. keram «szúr»: kereda «szurkál» GEN. 39. | nyK. kostem «szárít, aszal»: kostedás id. RAM. 55. |
kCar. lefiedena «betakarunk)) (vö. lefías «takaró») PORK. 48. nyK.
RAM. 68. [ nyK. IS'pVsas «korbácsol»: Iztp'Pse'dás «sokszor meg
korbácsol)) RAM. 74. | kCar. lukta'm «kihúz»: luktedem id. PORK.
8. j kP. nőjem «elfárad»: nojeőem SZIL. 137. j nyK. paisas ((ki
nyit*): pat'se'dás «nyitogat» RAM. 98. | nyK. pz0iskám «vág»: pdji<Ledás «(darabokra) vagdal* RAM. 113. | nyK. rd0p'Psem «ringat»:
rdop'Hedas «elringat» RAM. 115. | nyK. sd0lSem «köp» : sd0fte'des
«köpdös; közben-közben esik az eső» RAM. 140. küfa, kP. süSedem PAAS. s-laute 33. SZIL. 239. | nyK. édkáé «lök, taszít»: édke'das «kidob» RAM. 130. ] nyK. sSp'Psam «húz»: sdp'Pse'őás «kihúz,
*) Ezekben a példákban — úgy látszik — mozzanatos
jelentése van: nyK. pSnem «fon»: pSne'ríáé «[ein wenig] zwirnen» (ritkán fordul elő) RAM. 109. j nyK. pizám «ragad»: piZe'oás «sich zusammenhaken, zu ringen anfangen* RAM. 101. |
nyK. saktem (([hangszeren] játszik, hangzik*: sakte'dás «[ein
wenig, dann und wann] spielen* RAM. 125.
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huzigáló KAM. 139. | nyK. sitim «üt»: sidas «üt(?), kovácsol));
apusát sida «a kovács kalapáló; oksam si'őás «pénzt ver» EAM.
132. | nyK. t'si'nem «csíp, szúr» : isiyge'öds «csipked, szurkáló
EAM. 158. | kP. cumem «megrúgó: cumedem «rugdosó SZIL. 28.
Vö. ÜA. 19—27. FÜSpr. 122. MNyh.4 55—56.
366. -ddl ( = d-\-l) gyakorító képző; pl. kP. eryem
<• öklelő : eryeddhn «öklelődzve» GEN. 7. | nyK. Up'Has ((korbá
csoló : Wp'Pse'ddliis id. EAM. 74.*)
367. -dal {— d-\-al) gyakorító képző, kölcsönös cselekvést
is jelent; pl. kCar. Sursem «szid»: fíurseda'fost (imp.) ((veszeked
jenek)) POEK. 33. | kUr. düVdmdald »hangot adott» (alapszó: d'ük
«hang»-f-?m denom. igeképző) WICHM. 240. | kUr. d'iires «esik»:
d'ürőatV «esetto WICHM. 242. | kP. eryem «öklelő: eryedalas «öklelődziko GEN. 40. kCar. övreda'hst «öklelődzzeneko POEK. 33. !
kCar. k»rem «üt, ver» : k?reda'hü «verekedjenek)) POEK. 33. |
kUr. kurzem «fut»: kurstalei «szaladgáló WICHM. 217. kCar. kuréddahm «szaladgáltam» POEK. 39. | kCar. nálam «vesz»: naldalam
cvásároló POEK. 35. j kCar. puram «harapo: pureőa'hst ((harap
ják egymásto POEK. 33. | nyK. Ham «üto : sida'las «verekszik»
EAM. 132. I kP. tolam «jön»: t ni dal kolUsdé jon dene «jetzt
kommst du her zur freien zeit» GEN. 69. | kCar. tükem ntaszíto:
tükedo'hst ((taszigálják egymásto POEK. 33. [ nyK. ü§mas «rúg»:
t',s§meda lás «rugdosó EAM. 159. kCar. cumeőa'hst (imp.) «rugdalódzzanako POEK. 33. | kUr. ulam «van»: uldalna, «vagyunk»
WICHM. 243. kP. uldales GEN. 64. kCar. ulőales POEK. 44.
368. -ks. Ebben az egy szóban: K. Ny. puem «ad»: pukéem «etet, enni ad» (tkp. «adogató; vö. md. and§ms, andoms
cenni ad, etető).
Finnugor megfelelői: TJA. 27—34, FÜSpr. 123—4. és
MNyh.4 57.
369.

-ét, gyakorító képző. Elemei valószínűleg az előbbi

*) Némileg mozzanatos jelentés van ebben: nyK. paísam
«kinyito: paíse'odlás «bestándig ein wenig öffnen» EAM. 98.
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-ki és a -ő képző.*) Pl. nyK. ia'dam «kérdez»: ia'ődstam ((kér
dezősködik)) RAM. 26. | nyK. ka'ndas «hoz»: ka'ndSstam «ideodávisz» RAM. 38. I nyK. kerám «befűz»: ke'r9stáé «fölfűz» RAM,
45. | kP. kolam «hall»: kobstes ((hallgatózik, engedelmeskedik»
GEN. 5. nyK. kolstes RAM. 194. j kür. kudalam «fut»: kuőaWstes
((szaladgáló WICHM. 214. | kCar. kurstalam ((futkározó ( < kurzam
«fut»): kurstahste's id. PORK. 27. | kP. kiiam «megérik, megsül,
megfő»: küe'stes GEN. 26. nyK. küe'stas «főz, süt» RAM. 60. |
nyK. nama'las «visz»: nama'lstas «ide-oda visz» RAM. 85. | nyK.
optem «helyez»: optSstas «helyezget» RAM. 92. | nyK. roem «vág»:
roestám «kivág, kiszab» RAM. 114. | nyK. éelam «szúr, megszúr;
széttép, szétvág»: selastam «szúr, megszúr*); se'lstám «hasad*
RAM. 129. | kP. sulam «metsz, szel, szab» SZIL. 234: suldstam
«földarabol» GEN. 51. | nyK. töryem «ugrik»: törye'stás «ugrál»
RAM. 149. kP. töretem ( < *törystem) GEN. 3.
370. kP. -Id, kür. kCar. -lő, nyK. 4t. Valószínűleg az
-l és a -d képző összetétele. Gyakorító képző (sokszor elhomá
lyosodott jelentéssel). Pl. kCar. fiozam «esik»: fíozdlden (praet.)
id. PORK. 40. j kP. jomam «elveszik)): jomdldds (praet.) id. GEN.
77. | nyK. kd'skem «dob, szór» : kdskdltas «dobál, odaszór» RAM.
48. ] nyK. kSt'sem «fog, tart»: k§is9'ltas «festhalten an etw.» RAM.
65. | kÜr. kod#m «maradt»: kbddldds (praet.) id. WICHM. 229. j
kür. koiam «látszik)>: kojalddé (praet.) id. WICHM. 242. | kP. koc
kám «eszik»): fiujzdm sujzo kockdlden
«fejét egy fajdkakas
megette* GEN. 66. J kCar. kuskam «nő» : kuskdlden (praet.) id.
PORK. 87. kür. kuskdlden WICHM. 227. | kP. lekcam «kimegy»:

port onjdlket lej dldem ( < Hektdldem) «kunyhód udvarára ki
megyek* GEN. 79. | kP. modam «játszik» : üZdfor iye yan-ak
moddldem
«úgy akarok ugrálni, mint egy kis pintyőke» GEN.
67. kCar. moddlda «játszik» PORK. 43. | kCar. pückam «vág» :
pück'Aden (praet.) id. PORK. 43. j nyK. sSpVsam «húz»: s§'p'Ps§ltem
((húzogat, ránczigál; dohányoz, fej» RAM. 140. | kP. singem «ül»:
singdlden «üldögélve» GEN. 42. | kCar. socam «születik)) : ayan
*) Vö. mdM. mujSms «talál»: musSndSms, muksSnddms, mdE.
muksnoms (frequ.) | mdM. nujdms «arat»: nus§nddms, nuksdnddms,
mdE. nuksnoms (frequ.) PAAS. ML. 60.
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fiujesdZd tumd socdlden
«a szántóföld végén egy tölgy nött»
PORK. 35. kUr. om ébjsdldd ilz «nem születtem volna» WICHM.
226. | kP. tuyem «tör» : kuydéan tortaée tuydlden
kaja «az
öreg rúdja eltörik» GEN. 10. [ kUr. tu/s&s «látszik»: tü/sdldds
(praet.) id. WICHM. 240. | kCar. fyfiem «csepeg»: édfidldena ((meg
öntözünk)) PORK. 3. | kUr. uzam «lát»: uzSldena «tapasztaljuk»
WICHM.

220.

3 7 1 . kP. -.alt, -ald, kCar. -ald, nyK. -.alt, -alt, gyakorító képző (elhomályosult). Pl. nyK. and£as «néz, tekinti): anAíaltem «ide-oda néz, nézeget» KAM. 3. | kP. asem «üget»: asaltem
id. GEN. 32. | nyK. fia'ktas, -a «csepeg» : fiakta'ltas «csepeg,
cseperegi) RAM. 9. J kP. fiolám «leszáll»: upé&io fioláidén fiojzes «sapkája leesik» (tkp. «szállva esik») GEN. 44. [ kP. kiirlam
«kettétör»: jolas kandraze kúriáidén
kaja ((nadrágtartója elszakad)) (tkp. ((kettészakadva megy») GEN. 4. | kCar. luktant ((kiviszi): luktalden (prset.) PORK. 35. | kP. optem «ugat»: optalta id.
GEN. 32. j kP. ruzem «ráz»: rujéalta «rázogató GEN. 32. | kP.
serem «ir», seraltem «belekarczol» GEN. 74. | nyK. sSmem «élesít,
köszörül, fen»: sSma'ltem «köszörülget» EAM. 139. | kP. éüd9rem
«fon ; húz, vonszol»: üddrzdm sü d9 r alté n koltat «leányát megragadják)) (tkp. «vonszolva küldik») GEN. 6. | kP. tafiem «kapar»:
tafialta id. (vö. tafialam SZIL. 244.) GEN. 13. | nyK. td'slas ((pontosan megnéz, kikutat, kikémleli): tdéla'ltem «kémkedik, leselkedik)) RAM. 146. j nyK. usem ((egyesíti) : usaltem «hozzátoldó
RAM. 160.
3 7 2 . kP. -Idal, kUr. kCar. -Idal, gyakorító képző. Ele
mei: -Id, -IS + -dl. Pl. kUr. d'üam «iszik» : OG d'üldal «nem
iszik» WICHM. 224. kCar. d'üldalza «igyatok)) PORK. 36. i kP.
kockám «eszik»: kockdldales «eddegél» GEN. 36. | kCar. kojam
<dátszik»: koildales id. PORK. 34. | kUr. küam «megérik)): t'súmSryen sude küldalSn
«nem érvén rá, hogy gyümölcsösé vál
jon, már érett» WICHM. 227. | kP. lektam «kimegy»: lektdldales
«üget» GEN. 62. | kP. Ham «lesz»: Hidalna «lettünk» GEN. 72.
kCar. Hidalna PORK. 37. | kP. manam «mond»: mandldales id.
GEN. 76. kCar. maldales PORK. 36. | kCar. modam «játszik»:
moddldales id. PORK. 37. moddldalna (plur. 1. sz.) PORK. 34. |

kP. tolam «jön»: toldidal kajem «elmegyek)) GEN. 70.
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373. -I, m o z z a n a t o s képző; pl. nyK. a"ndz§ktas «mu
tat »:. andzdktdlas «kissé megmutat» EAM. 4. | nyK. @andzas «vízen
átkel»: 8andz§las (mom.) EAM. 10. | nyK. iöram «eldűl»: iö'r9°lás
id. EAM. 34. d"örlam POEK. 22. | kP. keram, keram «szúr»): kerht
«szúrnak)) GEN. 22. | nyK. kdrai «reiben, stossen, ritzen, zerspringen»: kdrd'lai «ein wenig abnehmen, vermindern)> EAM. 47. j
kP. pörtam «fordul, körüljárt): kE. pörtölam BUD. CserSz. 74.
pörtdl- «visszatér» (Uf. Car. 17.) SZIL. 174. j kCar. puram ((ha
rapó: purle's «megharap» POEK. 23. | nyK. sSp'Psam «húz»: éd'pvidlam «kihúz, csak egy kissé húz» EAM. 139. | nyK. tarai ((ki
terjeszt)): tarlas ((kiterjed, kinyílik)) EAM. 142.
Vö. UA. 76—78! FÜSpr. 127. és MNyh.4 62—63.
374. K. -al, nyK. -al, sál, mozzanatos képző; pl. nyK.
fía'stflas «kinevet)) : fiastSla'lai «egyet nevet» EAM. 10. | nyK.
fta'zam «esik, lefekszik)): fiaza'lam ((leülepszik, süllyed» EAM.
11. | nyK. [hodHás ((begöngyöl, fölteker»: @d0dHá'las wkissé be
göngyöl* EAM. 18. | nyK. dygd'rás «nyög (gyermek), bőg, ordít
(állat))>: dyg9rálas «elbődül, egyet ordít)) EAM. 21. | nyK. d'rzdi
«ráz»: drza'les «magát rázza» EAM. 22. | nyK. kelám «kell»:
keldiai «kicsit kell» EAM. 44. | nyK. k3ry§£ai «fut)>: k§rySzálas
«egyet fut» EAM. 63. | nyK. ko'lsstai «hall, engedelmeskedik)):
kolsstamlam «kissé hallgatózik)) EAM. 53. | nyK. lültem «emel,
föleme]»: lültálái «kissé fölemelő EAM. 72. | nyK. maydrem «sír»:
máy9rálas «kicsit sír» EAM. 77. | kP. optem «önt»: optalei ((bele
önt » GEN. 14. | kP. ruem, nyK. roam «vág»: kP. rualam GEN.
48. nyK. roa'lai EAM. 114. «egyet vág» | nyK. id0@em «köp»:
idoftá'las «egyet köp» EAM. 140. küfa iüfig,l(im PAAS. s-laute
33. | kCar. suyem «áll»: ioyalam «megáll» POEK. 44. | nyK.
tala'sas «siet»: talasa'las «kissé gyorsabban mozog» EAM. 142. j
nyK. üőem «vet»: üdá'las «csak keveset vet» EAM. 161.
Lehetséges, hogy mindkettő azonos a megfelelő gyakorító
képzővel. (Vö, az -ed gyakorító képzőt 365.*)
*) Más fgr. nyelvben is van példa arra, hogy ugyanaz a
képző gyakorító és mozzanatos jelentésű (vö. a v o g u l és
o s z t j á k >i es -s képzőt: SZABÓ D., A vogul szóképzés 11. 12.
es 23. 24. SCHÜTZ J., AZ északi-osztják szóképzés 6. 7. és 16. 17.)
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375. K. -lal, zalai, nyK. -lal, -lal, salai, zalai ( = -l, --al -\~-al, -dl), mozzanatos képző;*) f}andéas «folyón átkel»: {3andáala'las EAM. 10. | nyK. ialstem «köt» : ialstalalas «rövid időre
megkötő EAM. 27. | nyK. kartem «egy kicsit leüt, leszakító: kátdla'lds «nagyon kicsit leütő EAM. 43. | nyK. keds ( ~ kP. kajem)
«megy»: kelálás, keálálds «egy kicsit megy» EAM. 44. | nyK.
kd'ldds «lovat odakötő: kdlddld'lds «rövid időre megbéklyózo EAM.
46. | nyK. kSrmem ((kiegyenesítő: kdrmala'las «kissé kiegyenesítő
EAM. 63. | nyK. kfásas «tart, bír; fogó : k§t'sala'las «egy kissé
fog, tart» EAM. 65. | nyK. koskam «száradó: koskala'las «kissé
szárazabb leszo EAM. 55. | nyK. kustem «tánczol»: kustala'laé
«kicsit tánczolo EAM. 59. | nyK. mdjdrds «sír»: mdy9rdld'lds
«kissé síró EAM. 77. J nyK. mondem «elfelejt»: mondala'las «kissé
elfelejtő EAM. 79. | nyK. müőem «beburkoló: müdála'las «kissé
beburkoló EAM. 81. | kP. ruem «vágo : mdú rualalam «ich will
haueno GEN. 3. | nyK. sd'lem «kiold, kiszabadító: sdlala'las «rövid
időre föloldó EAM. 124. j nyK. sirem «íro: sirdlá'lás «csak egy
keveset íro EAM. 121. | nyK. ü'őem «veto: üddld'lds «csak keveset
vető EAM. 161.
3 7 6 . kP. --alt, -ald, nyK. --alt, ~-dlt, mozzanatos képző;**)
zem-végü igék származnak velük. Pl. nyK. arás «útban van,
akadályoz, megfog": árá'ltem «meglep, megfog, megragad, hálót
búzó EAM. 7. | nyK. fíd0d3lás «begöngyöl, föltekero; ^d0dHd'ltem
((kissé begöngyölő EAM. 18. j nyK. fíSrsas «szido: fí§rsa'ltem
(ikissé megszidó EAM. 17. | nyK. d'rzas «rázo : drza'ltem «kissé
rázó EAM. 22. | nyK. iá'mnddlas «elkészítő: idmnddldltem «dann
und wann ein wenig fertiger macheno EAM. 29. | nyK. kuktas
«összekuszál» : kuktaltem «kissé összekuszáló EAM. 58. j kP. murem «énekelő: muraltem GEN. 43. muraldem «egy keveset énekelő
GEN. 43. J nyK. mdndzas «tojik o: m§ndzaltem «hirtelen tojik»
EAM. 82. | nyK. pd0ryds «föcskend»: p90r/á'ltem «kissé föcskenAz -l képző is majdnem az összes rokon nyelvekben megvan e
kétféle jelentéssel.
*) Ezekben talán gyakorító: kCar. d'oyem «folyiko: d'oyalales id. POKK. 37. | nyK. kodem «hagyó: kodalalam id. EAM. 51.
**) BUDENZ szerint a képző második eleme azonos a fgr,
*-t műveltető képzővel (UA. 61.).
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dez» EAM. 111. | kP. pizam «ragad, megfog»: pizdlalda ((meg
ragadó GEN. 15. | kP. ruas, nyK. roas «vág»: kP. rualtem «kap
vmi után» SZIL. 190. pondas9Z9m ru altén
kuca «megragadja
szakállát)) GEN. 2. kCar. rualden PORK. 2. nyK. roaltas «ergreifen, anfassen, mit einem schlag nehmen» EAM. 114. | nyK. sa'las
«kaszál»: sala'ltem «lekaszál» EAM. 116. | nyK. sef3as «üt»: sejdí
tem «egyet üt» EAM. 118, | nyK. s§rem «döf, szúr» : s§raltem
«klopfen, schlagen» EAM. 140. kUfa suraltem «einmal stossen,
stupfeno PAAS. s-laute 135.
377. kCar. kür. -Idal, nyK. -Idal, -lődl,
mozzanatos
képző; =ara-végü igék. Pl. nyK. ia'dam «kérdez»: iaddlda'las
«egy csöppet kérdez» EAM. 26. | nyK. iuiras «esik»: iwrölda'las
«egy kicsit csöpörög» EAM. 34. | nyK. keds «megy» : kelddlás
«egy kicsit megy» EAM. 44. | nyK. koddm «hagy)>: kodSlda'las
«kissé elhagyó EAM. 51. j nyK. kolam «hall»: koWlda'las (-Í9
praet.) «csak keveset hall; valamit fölfog» EAM. 53. | kCar. kúr
iám «fut»: kurz9ldahm (prset.) «futottam egy kissé» PORK. 34. |
nyK. kwskam «nő»: kuskSlőa'las «egy kissé nő» EAM. 59. | nyK.
l§mes «havazik)>: l§m§ldalas «kissó havazik» EAM. 73. j nyK.
lüőam «fél»: lüd*°ldá-lds «kissé fél, remeg» EAM. 72. | nyK. liilds
«gyapjat tisztit, üt»: lühlddias «kissé gyapjat puhít» EAM. 72. j
nyK. m§skas <(mos»: m§sk§lda'las «kissé mos» EAM. 83. | nyK.
nálam «vesz»: nalHŐd'lds «csak egy keveset vesz, vásárol» EAM.
86. | nyK. nelas «nyel»: nehldd'lds «egyet nyel» EAM. 86. | nyK.
édskas «betol, benyom»: S9sk9ldd'lds «kissé szúr» EAM. 132. |
kCar. sin^as «ül)>: éingdldahm «oda ültem)) PORK. 35. | kCar.
suam «odaéri): suldalat «megérkezel)) PORK. 39. kür. suldales
(3. pers.) WICHM. 236.

378. K. nyK. -It; ;am-végű igék, visszaható vagy szen
vedő jelentéssel. Pl. nyK. fia'ktam «lehéjaz, lehánt)): fíaydltes*)
( < *fiakltes< *@akt-ltes) «lehull, kérgét elveszti [fa]» EAM. 9. |
nyK. iörem «ledob, ledönt»: iördltds ((fölfordul, eldől, esik»
EAM. 34. j nyK. keram «befűz, bedugó: ke'rHtds (-9n) ((befűző
dik, belemegy)) EAM. 45. | nyK. möskam «mos)>: m§sk§'ltas «mo*) L. az -alt képzőnél: fíakta'ltas id. 3 7 9 . (vö. még 115 3 . b).
Nyelvtudományi

Közlemények.
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sakodikt) EAM. 83. kUr. muskdltSnam «mosdottam)) WICHM. 224. !
nyK. úyktds «abháuten, schinden»: nrydltás*) «geschabt werden
(von der haut)» : kit nyydlt-ken
«ich habé mir die hand geschurft» EAM. 89. j nyK. pat'sam «kinyitó : pa't's§ltas «kinyílik*)
EAM. 98. kCar, poédltdn «kinyílott» PORK. 40. (továbbképezve:
kP. tumo pocdltal
«tölgy, nyílj meg!» GEN. 28. kUr. ok
potisdltalt «nem nyílik meg» WICHM. 222.) | nyK. s§p(Psam «húz»:
sS'p'Psdltam «gezogen werden, sein» EAM. 140.
379. K. --alt, nyK. mit, -alt. Jelentése mint az előbbié.
Pl. nyK. and£as «néz, tekint)): andza'ltam «nézetik» EAM. 3. j
nyK. áras (pl. 2. sz. ü'rdda) «útba áll, akadályoz, megfogó:
uraltam «meglepetik, elfogatiko EAM. 7. j nyK. fta'ktám «lehánt,
lehéjazo : fíakta'ltas «lehámlik [kéreg a fáról]» EAM. 9. | nyK.
ftasta'ltam «változik, elcserélődik» : aSa'éd ama'lmd-yodSm á'zci
tsort-ton§
fiasta'ltdmd
S'lSn «als die mutter schlief, wurde
das kind vom teufel vertauscht» (vö. fiaéta'ltem «cserél, föl
vált))) EAM. 10. | nyK. fíazmas «sich gabelförmig teilen» (ritka):
fíazma'ltas «sich gabelförmig spalteno EAM. 11. | nyK. @90'd9lás
«göngyöl, fölteker»: fi90ő9ldltam «begöngyölődik, föltekerődziko
EAM. 18. | kP. pólyáltam SZIL. 284. kür. polyaltA

WICHM. 231.

«fénylik, ragyogó (vö. kP. fíolfddo «világos») | nyK. d'rzás «rázo:
drza'ltám «megrázkódik)) EAM. 22. | nyK. ialstem «köt»: ialsta'ltam «köttetik)) EAM. 27. j kP. jörem «gördít*: jóráltes «ledül»
GEN. 1. | kür. keríaltes «függő (vö. kP. keram «szúr, bedug, be
fűző) WICHM. 207. | nyK. ket'sem «függő: ket'sá'ltas «függ, függesztetik» EAM. 45. j nyK. kdisem «fog, tartó: kStsa'ltam ((belekapasz
kodik vmibe, vmi tartja» EAM. 65. | nyK. ko'mddétas «befödő:
komdSsta'ltas «befedetik» EAM. 54. | kP. küzem «fölmászik»: küzaltdm «fölmásztamo PORK. 72. | nyK. Hám (desz, lehetséges*):
lidltüs (-tdn) «sein, gescheheno EAM. 68. | nyK. löpgás «ráz»:
löygá'ltás «schütteln, rütteln (intr.)o EAM. 71. | kP. lupsem a os
torral megütő: si lupsdze lupsaltes
«die silberne peitsche
schwingt sicho GEN. 32. kCar. lupsaltdn (praet.) PORK. 41. | nyK.
palás «tud, ismerő: páláltás «ismert lenni» EAM. 98. j nyK.
pSnem «fon»: pma'ltam «fonódik» EAM. 108. j kP. pujdrem ((ren
delő: pujdraltdn (prset.) ((rendeltetett)) GEN. 72. | nyK. rd0p<?sem
((ingat, ringató: rd^sá'ltás
«elringattatik» EAM. 115. | kP. ruem
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«vág»: sim tusmanem rualtdti
«fekete ellenségem le van
vágva» GEN. 16. | nyK. söp'Psdlam «ausziehen, [ein wenig nur]
ziehen, [eine kuh] melken»: sSpVsdla'ltas «ausgezogen werdenw,
s§psdla'lt-sindzás «gemolken sein» EAM. 140. | nyK. éd'rem «szúr»:
sdra'ltam «beleszúródik» : sindzard'skd kasa'ryS s§ra'lt§n
«ein
stáubchen ist in das auge gedrungen» RAM. 140. | nyK. isü'ktás
«meggyújt»: imkta'ltam «meggyulad» RAM. 158.
380. -t, orrhang után -d, m ű v e l t e t ő képző; pl. nyK.
ama'las «alszik»: ama'ltas «elaltat» RAM. 3. | nyK. fialem ((le
száll, leereszkedik)): Saltem «lebocsát, leejt» RAM. 19. | nyK.
d
[3an z'as «folyón átkel»: ftastas «folyón átvisz» RAM. 10. | nyK.
3d§rem «ás»: §d§'rtas «ásat» RAM. 164. j nyK. dygam «megfakul,
elsápad, elég»: dyőds «füstöl» RAM. 21. kP. eyda ((megtüzesít,
[a nap] süt» GEN. 32. ] nyK.iamam «elvész»: iamndas «elveszít»
RAM. 28. | nyK. iaygSzas «rág, kérődzik)): ia'y§stas «őröl» RAM.
28. | nyK. iylyd&as «fénylik, ragyogw: irlydstas «fénylővé tesz,
ragyogtat* RAM. 32. | nyK. iörem «elalszik»: iörtas «elolt» RAM.
34. kE. jörtem BUD. CserSz. 36. | nyK. kSŐa'les «fut» : kdda'ltas «futtat» RAM. 61. kCar. kudaldem «dob» POKK. 24. kP.
kuőalta id. GEN. 22. 1 nyK. kSrydias «fut»: k§ry§'stas «futtat,
gördítő RAM. 63. kE. kurgustem BUD. CserSz. 29. | nyK. kiiíd'las «fölóbred» : kiúd'liem «fölkelt, fölemel)) RAM. 50. [ nyK. maydrá «sír)>: ma'ydrtas «sírva fakaszt» RAM. 77. | nyK. namalam
«visz, hord)>: namaltas «vitet» RAM. 85. | kP. nörem «ázik» SZIL.
138: kE. nörtem «áztat» BUD. CserSz. 66. | nyK. pá'ygds ((füs
tölög, gőzölög» : pá'ydas «mit rauch aufbrennen, rauch verursachen» RAM. 98. | nyK. pelas «izzik»: pe'ltas «meggyújt» RAM.
99. | kP. parem «bemegy, befér» : purtem «bevezet» GEN. 42. j
nyK. srygem «befér, bemegy» : siyndds «bevezet, beleilleszt))
RAM. 134. | kCar. ioyalam «megáll»: soyalde'm «állít» PORK. 26.
A A; és pvégű igetöveknél a képző előtt kiesik a k ós y
hang, ha előttük mássalhangzó van; pl. nyK. {6§l!d§'ryas «hohl,
blasig werdenw: fidl'dS'rtas «hohl, blasig machen, verpfutschen)>
RAM. 17. | nyK. ia'ySlyas «simává lenni»>: ia'ySltas «kisimít»
RAM. 26. j nyK. ka'fidzyas «szárad»: ka'fíSztas «szárít» RAM. 35. j
nyK. ka'ySryas ((megkeményedik)): ka'y§rtas «keménynyé és szá
razzá tesz» RAM. 36. [| nyK. koskem «szárad»: kostái «szárít»
5*
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55. | kP. kuskam «nő» : kastem «növeszt, fölnevel)) SZIL.
102. j nyK. l§skas «gyöngül»: ISstas «gyöngíts EAM. 74.
Denominalis igékből; pl. nyK. flare'mdas «helyet csináló (vö.
[3ar «hely») RAM. 12. j nyK. {3iskdőemás ((folyékony lesz» (fiiskddd):
ftisk§3emndás «folyékonynyá tesz» RAM. 14. j nyK. katsemas «keserű
lesz» (kaisd): kat'se'mdas «keserüvé tesz» RAM. 41. | nyK. kelye'maé «mély lesz» (kelyd) : kelye'mndás «kimélyít» RAM. 44. |
nyK. kzzye'mds «megvastagszik)) (kdéyd): kd£fe'mndás ((megvastagít* RAM. 48. | nyK* kojoe'mds «nagy lesz, nő» (kojo):
koyoe'mndás «megnövel)) RAM. 52. | nyK. köryá'ygas «megodvasodik» (k'órydn): körya'7)ndas «kiváj» RAM. 56. | nyK. kuzemas
«meghosszabbul» (kivid): ku£emndds «meghosszabbít» RAM. 60. j
kP. poremes «gyógyul» (poro «jó»): poremdem «meggyógyít» GEN.
4. || kCar. üstalam «övez» PORK. 2 5 : kP. üstgm üstaltem
«övet
adok rá» GEN. 48.
Vö. ÜA. 80—87. FüSpr. 129. MNyh4. 65—66.
RAM.

3 8 1 . -kt, műveltető képző. A -k elem BUDENZ szerint
gyakorító képző. (ÜA. 81. Vö. még FüSpr. 130. MNyh.4 67.)
Pl. nyK. and£as «néz, tekint»: a'ndzdktas «mutató RAM. 4. | kP.
fíaksam «kiterít, kipadlóz»: ftaksdktem «padlóztat» GEN. 68. |
nyK. ftdt'sas «vár»: fidtsd'ktas «föltartóztat [az útjában], várat»
RAM. 17. kCar. fíut'sukt§m$ «odottaminen» HAM. 4. | nyK. d'levi
«él»: dh'ktiis «éltet, fölelevenít, fölvidámít» RAM. 21. | kP. jöram
«gördül, eldől»: jördktem «hineinwerfent) GEN. 44. | nyK. iwras
(íregnenx : idm$ iuirdkta
«gott giebt regen» RAM. 34. | kP.
jüam «iszik»: jükta «itat, inni ad)> GEN. 23. | nyK. ka'ias ((lát
szik »: kafktas «mutat» RAM. 36. [ nyK. kastam «jár»; ka'stSktas
«járat» RAM. 40. | nyK. kat'skam «eszik»: kat'sk§ktas «etet»*)
RAM. 41. | nyK. kérő ás «bír, -hat»: ke'rddktas «vkinek erőt, ha
talmat adni» RAM. 45. | nyK. kd'lmds «fagy»: kdlmd0'ktas «fagylal» RAM. 46. | nyK. kiem «fekszik»: ki'ktás ((lefekteti) RAM. 49. [
nyK. koas «sző»: koktas «szöveti) RAM. 52. | nyK. küdm «fő»:
küktem «főz» RAM. 60. j kP. kiizem «fölmászik»: küzdkta «segít
fölmászni, felvisz» GEN. 7. | kP. lefiem «olvad»: lefakta «olvaszt»

RAM.

*) Ritka; rendesen: pukxsem
106.

«enni ad» ( < puem

«ad»)
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GEN. 23. | kP. Voltam «emelkedik»: löltdktem «épít» GEN. 68. j
nyK. lüddm «fél»: lüŐ90ktas «megijeszt» EAM. 72. | kP. öltem
«befűt, begyújt»: oltdkta «befűttet» GEN. 28. J kE. miem «megy»:
miktem «magával engedi menni» BÜD. CserSz. 84. | kP. sinjam
«leül» : singdktem «leültet, marasztal)) GEN. 58. ( kP. socam ((szü
letik*) : soédktem «szül» GEN. 58. kCar. sojsdktd (imp.) HAM. 6. )
küfa suam «megérkezik, kinyújt (kezet), érik» : suktem «eine
sache zu etwas führen, zu ende führen, beendigen; zum reifen
bringen» PAAS. s-laute 16. j nyK. suam «erjed)>: suktas «erjeszt»
EAM. 137. j kP. ciem «fölöltözik»: cikta zfíatam «ruhát fölvesz»
GEN. 38*)
382. kP. -úg ( ~ c), kCar. -nj ( ~ c), nyK. -ndz ( ~ is).
Néhány példában visszaható igék képzője. Ezek; nyK. kdísem
«fog, tart» : k§t'sd'ndzas, -en «sich haltén, sich zusammenhalten,
sammeln, bleiben» EAM. 65. K. kucenza'S «in sich fassen»
,
d
(TROICKIJ) SZIL. 93. | nyK. p»0Ukam «vág» : pd0isk9n zas «zerschnitten werden, sich schneiden, hauen» EAM. 113. | nyK.
püktas «megfojt» : pükt9ndzás «erwürgt werden, sich erwürgen»
EAM. 107. | kP. kojam, nyK. kaiam «mutatkozik, látszik, meg
jelenik)): kP. kongem GEN. 69. kCar. kongem PORK. 14. kE. koncem (EEG.), kojzem (a régi cser. prédikáczióból) BÜD. CserSz. 22.
nyK. kaizas EAM. 36. «mutatkozik, megjelenik)). Teljesebb alakja:
kojongem CserGr. 195. — Valószínűleg ugyanez a képzőjük a
következő, részben hangutánzó igéknek: nyK. iiydndzam EAM.
31. kP. jüy9ngam SZIL. 52. TROICKIJ jegangam SZIL. 52. ((csuk
lik)) | nyK. lomkzsdndzas EAM. 70. kP. loksdngam SZIL. 114. kE.
loksinz- BUD. CserSz. 90. lokfongam (TROICKIJ) SZIL. 114. ((meg
farag, megbárdol» (vö. nyK. loksücmo «bevágást) BUD. CserSz.
*) Érdekes jelentésű műveltető igék vannak a következő
példákban: kE. meii t u n a m t o l o k t e n e m el'e tudom «én
akkor akartam, hogy ő eljone» EEG, CSM. 687. | tudó ménem
olas k a e k t e n e z e «ő akarja, hogy Kazánba menjek (tkp.
eugem a városba menesztene))) 690. j tudó ske-deneze k o c k o k t e n e z e «ő szeretné, hogy ő vele enném» 688. | tudó
ömezem mulanem j ü k t l i k t e n e z e «ő akarja velem a lovát
itatni» 689. — Az utolsó példában kétszer is előfordul a mű
veltető képző.
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90. | kP. newnjem, -a «beken agyaggal)) GEN. 23. | nyK. Urfid'ndzás EAM. 145. kP. türftdúgam SZIL. 264. K. türwüncam
d
(TROICKIJ) SZIL. 264. «prüsszög» | nyK. u'k%sdn zam EAM. 159.
kP. ukfangam, nyhúgam SZIL. 268. kE. uksinzam BUD. CserSz.
13. oksancam (TROIOKIJ) SZIL. 268. «okád» (vö. nyK. ukxgdts-

mas, uk/svUmd «hányás» EAM. 159. kP. uksdé kolta «kiköp [tkp.
hányva küldj» GEN. 3.). Vö. votj. U G. eskmj, MTJ. ó'sini, M.
S. §skini, IslJ. öskiiii «okád» "WICHM. W o k . 17; zürj. Sav. I.
vosni, P. ösni id. WICHM. W o k . 68. f. o k s e n t a a WICHM. VChr. 56.
Vö. még: nyK. üp'fsem «szaglik*: üp(Ps]ndzas «schnüffeln,
einrichem) EAM. 161. kE. tipsinzam «szagol vmit» BÜD. CserSz.
16. (vö. nyK. ü'pVsits [imp. sing. 2. ' sz.] EAM. 161. üpvéitsscirnds «szimatolva megfordult* EAM. 187.)
A képző eredete homályos.
Idegen e r e d e t ű képzők.
3 8 3 . -n. Visszaható igéket alkot. Pl. nyK. 9<pd0'las «fúj (a
szél)»: d<pd0lá'nas «fölfúvódik» EAM. 20. | nyK. d'lás «él»: dlli'nas
«zu lében anfangen, sich bilden» EAM. 2 1 . | nyK. karás «kinyit,
kiterjeszt*: kárnás, -en «kinyújtózkodik)) EAM. 43. | nyK. pasa'ras «összenyom, elkábít*: pasarnas ((összenyomódik, elkábul*
EAM. 96. | nyK. poyes «gytíjt»: pbysna's, -nat (plur. 3. pers.)
((összegyűlik* EAM. 77. | nyK. saras «fordít, fúr*: sárnás ((for
dul* EAM. 118. | nyK. safídrem «fordít*: saftdrnem «fordul» GEN.
69. | nyK. táras ((kiterjeszt*: tamás «kiterjed» EAM. 142. | nyK.
tdkás «tapint»: td'knds, ts'nas ((érintkezik* EAM. 145. j kP. édtdrem «reszket»: édtdrnem «megrendül (a föld)* GEN. 64.
Vö. c s u v . sirBdn- (docscsan, frecscsen* (vö. simdt- «locsol,
locscsant, frecscsent*) PAAS. CsuvSz. 123. | sak- «akaszt, füg
geszt* : éaQ§n- «függ» PAAS. CsuvSz. 129. — t a t . jü- «mos» :
jmven- «mosdik» PRÖHLE 77. j tar- «lát»: kuirén-, kuiruin- ((lát
szik, látható* PRÖHLE 77. || ál «vesz»: dl§n- «vétetni* PRÖHLE 77.
3 8 4 . -tar, -tar, műveltető képző. Pl. nyK. fo08áé «nagyon
gyorsan mozog* : fi90staras «elröpültet* EAM. 18. | nyK. dlanas
«zu lében anfangen, sich bilden*: dXanda'rds «den ersten keim
des lebens gebén* EAM. 21. | nyK. ioyem «folyik*: iokta'ras, -at
(plur. 3. pers.) «folyat, úsztat* EAM. 33. | nyK. io'lfd&as «csillog,
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látszik»: iolyasta'ras «csillogtat» EAM. 33. | kP. jomam «elveszik»:
jomdara «elveszt» GEN. 76. | nyK. kanas «nyugszik, piheni) :
kandá'riis «pihentet)) EAM. 42. | kCar. seryaldaréna «hallatjuk
(dalainkat)» PORK. 56.

A -ívégű igékbe beleolvad a képző; pl. nyK. fii'ktás «kiegyenesít)>: ;3iktarem id. EAM. 14. | kP. pólyáltam «világit»: flolyaltarem «megvilágít)) GEN. 60. nyK. fíalyalta'ras EAM. 9. | nyK.
koestárem «hullámot kelt» (vö. koestá'ltás id.) EAM. 5 1 . [ nyK.
ko'lsstas «hall, hallgatódzik»: kolssta'ras «hallgatóztat» EAM. 53. |
kP. sitem «elég»: sitarem «kielégít)) GEN. 7.
Vö. c s u v . as- «megromlik, kicsapong; őrjöng»: astar«elcsábít*) PAAS. CsuvSz. 7. | kSiiSrbat- «susog, recseg (pl. a
szalma)»: kSstSrDattar- caus. PAAS. CsuvSz. 70. | kün- «feldől,
felborul (szán, csónak))): künDsr- «feldönt» PAAS. CsuvSz. 79. —
t a t . tü «születik)>: tudgr- «szül» PRÖHLE 78. | uis- «nő»: wstér-,
lustuir- «növeszt)) PRÖHLE 78.
3 8 5 . -kai, -kai, gyakorító képző. Pl. nyK. $dza'lem
«elad» : fi3éalka'las «(ein wenig) verkaufen» EAM. 18. | nyK.
dygd'rás «nyöszörög»: dngdrka'las, -en ((folytonosan nyöszörög;
dadog» EAM. 21. | kP. kurkala «fut)> (vö. kurzam id.) GEN. 13. j
nyK. ncilám <(vesz»: nalka'lás ((folytonosan vásárol» EAM. 86. j
küfa surem «(im mörser) stossen, stampfen»: surkalem «wiederholt stossen, stechen» PAAS. s-laute 125.
Vö. t a t . üter- «ül»: üt§ryala- «üldögélő PRÖHLE 78. [ éc«iszik»: éckalá- «iddogál» PRÖHLE 78.
Igeragozás.
Mint fönnebb említettük, az igék kétféle tövüek, s e sze
rint kétféle a ragozásuk is. Az imperfectumban, az -n-es prasteritumban, imperativusban, desiderativusban, conditionalisban a
rag előtt levő magánhangzó más a két igecsoportban, a másik
két prseteritum közül azonban az s'-es csak az =em-végű igéknél,
a jésítő pedig az íöwi-végü igéknél használatos.
386. A s z e m é l y r a g o k . Az igei személyragok — ere
detileg azonosak is lévén •— legnagyobbrészt megegyeznek a
birtokos személyragokkal. Az egyes 1. sz. ragja valamennyi idő-
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ben és módban: -in. — A 2. sz. ragja -í az imperfectumban,
?i-es prseteritumban, desiderativusban és conditionalisban; kP.
-is, küfa, kür. kCar. -is, nyK. -ti az I. és II. prseteritumban.1)
Az imperativusban a tiszta tő a 2. sz.; SETALA szerint lekopott
róla a -k imperativusi jel, mely a mordvinban megvan. (TuM.
139.) A nyK.-ban -ma, -ma alakú különös 2. sz. rag is előfor
dul, mely inkább képző, mivel a többesben még személyrag
járul hozzá.
A többes számi 1. személy ragja -na (-na), -na; a 2. sz.-é
-da (-da), -da (-ta, -ta, -da, -da), mely az imperativus -ma,
-?na-képzős alakjához is járul. Az imperativusban a keleti nyelv
járásokban -za (-za, -sa, -sa) a rag, a nyK.-ban pedig -da (-ta,
-da), -Sa (-ta, -da), a mely szerint a keleti nyjbeli alakok ;£-je,
illetőleg -s-sze «M>ől fejlődött. (Vö. SET. TUM. 139.)
A harmadik személyű alakok nyilván igenevek. Személy
rag csak az imperativusban és desiderativusban fordul elő:
nyK. -zd, -z§ (-sa, -sS); kür. kCar. -£d, -éS (-sd, -s§); kP. -zo
(-so), -ze (-se), -Zö (-sö); küfa -éo (-so), -ée (-se), ~iö (-sö).
Az w-es prseteritumban ragtalan alak az egyes 3. sz., mely
egyúttal határozói igenév is. Az I. és II. prseteritumban és a
conditionalisban a ragtalan prseteritumi, illetve conditionalisbeli
tőalak az egyes 3. sz.2)
A jelen időben az ^em-végű igék ragja a 3. sz.-ben -a
(-$>), -a. Hogy ez is eredetileg igenév volt, a többes 3. sz. mu
tatja, melyben csak a -t pluralis-jel járul hozzá. Az -am (ám)végü igék ragja -es (-es). Egy szóban nyoma van, hogy ez is
névszóképző volt eredetileg: kP. küles, nyK. keies 1. «kell,
szükséges»; 2. «a mi kell, szükséges». (Példákat 1. SZIL. 96.)
A plur. 3. sz.-ben azonban ezeknél az igéknél már ismét a tőalakhoz járul a többesi -t jel, pl. manSt «mondanak)). Egy ige
van csak, a mely az egyes 3. sz.-ben ezt a tőalakot mutatja:
nyK. ul§, kür. kCar. ü'l§, kP. uh, küfa ulo «van», de az nyK.ban §les alak is előfordul.3)
*) Néhány esetben a birtokos szemétyragokban is (1. 185.).
A í > is, ts, t's hangváltozást 1. Hangtan, 8 3 .
2
) WICHMANN nyugati nyelvjárási példái szerint azonban
a conditionalisban is előfordulhat a föntebbi személy rag.

3

) Igenévi használatát mutatják a következő példák: kP.
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Más időkben és módokban is a plur. 3. sz. legnagyobb
részt az egyes 3. sz.-ből alakul a -t többes jel segítségével. így
az I. (s-es) és III. (w-es) prseteritumban, továbbá az imperativusban ós desiderativusban. A eonditionalisban az utóbbi két
mód analógiájára szintén -st a többes 3. sz. ragja, noha az
egyes 3. sz.-nek nincs -zd, -/» stb. ragja (kivéve a nyugati
nyelvjárásokat). — A II. (jésítő) prseteritumban a keleti nyelv
járásokban (kP.) -is, (kür. kCar.) -ts alakban járult a többes jel
az egyes 3. személyű alakhoz (1. Hangtan 83.). A nyK.-ban
-fíd0 alakú rag van, mely valószínűleg nem egyéb, mint igenévkópző, s azonos a finn -va, -pa, -pi igenévképzővel. Föltűnő,
hogy a cser.-ben többesi jelentést vett föl. A kE.-ben is elő
fordul, REGULY följegyzése szerint -ve alakban (CsT. IV. 69.),
mely analogikusán több sew-végti ige ragja is lehet.*) — Ez az
igenévképző a nyK.-ban az imperfectum plur. 3. sz.-ében is elő
fordul -ebes alakban (mindkét csoporthoz tartozó igéknél), mely
ben az -es nyilván az egyes 3. sz. ragja.**)
os kuy'Zanam, ulo kahkso dene, ulo armiaz dene ilahÁehaiasdze kuz(o) ümdrdm .. . paen «fehér czárunknak, minden (tk.
,levő') népével, minden seregével együtt hosszú életkort adván»
GEN. 60. | kCar. mari' uld fiizd őe'nd maiskam fiwi-gdé ruales
«az ember minden (tkp. ,levő') erejéből fejbe vágja a medvét»
PORK. 9. (L. még SZIL. 268.) — Vö. a v o t j á k

van

«van»

hasonló szerepét: van kil'ám disá-pasa, v aúmíz
$ec «minden
[itthon] hagyott ruhám, subám, minden jó» MŰNK. 285. (d.
193. a) | van kigam junta nanmá kamig-kurojo bod^dor-kad'
udaltiti inmara! «összes elvetett gabonámat-életemet termeszd
[olyanná, mint] egy nádszálból álló fal (tkp. nádszálú falként),
inmarom!» 147. j vijám pildn atajez van kalékáz Zená lukasa,
otsé popaz-no üténé kosii «a megölt fiúnak az apja az egész
népséget gyűlésbe gyűjti s oda hivatja a papot is» 88. | so
mil'eském nél-pijosmás vanzá-ik
vijoz «ő megöli a mi gyerme
keinket mind» 89. | Xukam-berd van korkas murtjos tilstijdnpunijan voé véld éuk püstésa vüsaskéné méno «miután össze van
gyűjtve, az emberek minden házból csészével, kanállal a rétre
mennek kását főzvén imádkozni)) 171.
*) Vö. SET. T U M . 25—26. BUD. CST. IV. 68. CASTR. 43.
**) WIED.

134.

387.

Imperfectum.

Egyes szám.
kP.

kür.

1. sz. kajem GEN. 1.
2. sz. %'<?í GEN. 1.

kaiét

3. sz. kaja

kaia

GEN.

11.

kOar.

/caiem

kaje'm PORK. 5.
kaje't POKK. 22.

WICHM.

206.

kaja'

PORK.

26.

nyK.

ke-iem EAM. 172. kem 184.
«megy»
ket EAM. 64. 10.
kea EAM. 4.

1o
eo

Többes szám.
1™í««o
kejena

WTUH
WIED.

1QO
132.

hn-mX
ke'nd

1. sz. kajena GEN. 11. kajna

kaina WICHM. 233.

kaina' PORK. 41. [kE.

27.
2. sz. kajeda GEN. 11.
3. sz. kaját GEN. 6.

fcai&z

kaenaBüD.CsT.IV.66.j E I M . 6.
kaei
keda EAM. 174. 189.
kaid a
kaja't
keat EAM. 174.

GEN.

kaigt WICHM. 215.

g

Egyes szám.
1. sz. il'em
2. sz. iUt

ü'em
iUt

il'e'm PORK. 10,
il'e-t (REG. CSM, 853.)

élem EAM. 188. «él»
dlet EAM. 194.

3. sz. il'a GEN. 2.

üa (l\) WICHM. 207.

il'a' PORK. 25.

üti KAM. 118. Ha 53.

Többes szám.
1. sz. il'ena GEN. 62.
2. sz. il'eda
3. sz. itat

il'ena
lieőa

it$t

WICHM.

211.

ilena (11) PORK. 36.
9Íewá KAM. 175.
iteda'
dleda
il'a't PORK. 22. ilat 14. dldt KAM. 79.

Egyes szám.
1. sz. singem SZIL. 218.

sindz'em

WICHM.

VI. 24.

FUF. singem (sinúzé'm
FUF. VI. 24.)

2. sz. singet GEN. 3.

sindzet

singe't

3. sz. siríga GEN. 31.

sind'za

singa PORK. 24.

WICHM.

smdzem, sindzem

RAM.

133.

synzém WICHM. FUF.

VI. 24. «iil»
sindzet RAM. 134. sindzet
121.
d
sin za RAM. 132. sindzá.
192.

T ö b b e s szám.
1. sz. sing'ena
2. sz. singeda
3. sz. sintfat

sind'éena
sindz'cda
sind'^t

smgena'
singeó'a
singa't PORK. 27.

s?ndzena, sindzena
sindzedá, sindzeda
sindzat RAM. 64. smdzdt
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388. P é l d á k .
E g y e s s z á m . 1. személy: kP. (fölém GEN. 3. kUr. @olem
WICHM. 216. nyK. fia'lem EAM. 9. «leszáll» | kP. fiüdem «vet»
SZIL. 287. | K. dstem, stem SZIL. 45. PORK. 43. nyK. d'stemr
9
ste'm RAM. 22. «tesz, csinál» j kUr. ksrem «ver» WICHM. 216. j
kodem «hagy» SZIL. 83. EAM. 5 1 . | kolem «meghal» SZIL. 86,
EAM. 53. | koltem «küld»

SZIL. 87. PORK. 40. WIED. 133. | kP.

kondem GEN. 22. kUr. kondem WICHM. 239. nyK. kandem BUD.
CserSz. 24. «hoz» | kP. kucem GEN. 46. «fog» | kP. küzem GEN.
47. kCar. küzem PORK. 46. «fölmászik)) | kP. puksem «etet» SZIL.
180. | kP. punem SZIL. 182. nyK. p§nem EAM. 108. «fon» | k P .
purem SZIL. 183. nyK. pfrrem EAM. 109. «bemegy, befér» j kP.
sdndem SZIL. 221. nyK. syndem EAM. 133. «helyez» | kP. singem
GEN'. 3. kUr. sindz'é'm, kM. kCar. sinúzé'm, nyJar. syndzém, nyK.
synzém WICHM. FUF. VI. 23. «tud» j kP. éoyem SZIL. 224. kCar.
soye'm PORK. 11. «áll» ] kM. kUr. kCar. nyK. taptem «hámmern,
schmieden (bes.'áxte, sensen); nieten» WICHM. FUF. VII. 44. j
kM. isiftistem, nyK. tsdfie'stem «kneifen, klemmen, zwicken»
WICHM. F Ü F . VII. 39. | kP. ciktem «öltöztet)) SZIL. 20. | kM.
tsoyé'm, kUr. kCar. tsoyé'm, nyJar. tsa'né'm, nyK. tsa'ngém
«ácsol» WICHM. FUF. VI. 31. | kM. tsumé'm, kUr. kCar. t'sumé'm,
nyJar. ts§'mém, nyK. téd'mém «rúg» WICHM. FÜF. VI. 32. || kCar.
kie'm «fekszem» PORK. 11. j kP. miéin «megyek» GEN. 1. | kP.
ciem SZIL. 20. kM. tsié'm, kUr. kCar. t'sié'm, nyK. tsí'ém, nyJar.
tsí'ém WICHM. FÜF. VI. 29. ((felöltözik.) | kE. lüem BUD. CserSz.
91. nyK. lüem, lüjem CASTR. 66. «ló» | kP. ruem «vág» GEN. 3. I
nyK. suem «dob» EAM. 136.
2. sz. nyK. dlet {dlem «él») EAM. 194. | kP. jöret (jörem
«vmire valów) GEN. 35. | kCar. d'örate't (d'öratem «szeret») PORK.
25. | nyK. kandet (kandem «hoz») EAM. 178. ( k ü r . kuíset (kujsem
«fog») WICHM. 211. | nyK. masa.net (masanem «hisz») EAM. 185. j
kP. müyret (müy9rem <(sir») GEN. 13. | kCar. mure't (murem ((énekel))) PORK. 6. j nyK. mSstet (mSstem «tud, ért») EAM. 185. | kP.
öjy9ret (ojydrem «szomorkodik))) GEN. 2. | kür. ond'éet (ond'íem
<itekinti)) WICHM. 210. | kP. optet (optem «ugat») GEN. 1. | nyK.
pá'let (pdlem «ismer») EAM. 98. | nyK. palset (paliem «segít))}
EAM. 136. | kür. pulaset (puk%sem «etet») WICHM. 212. | k ü r .
sonet (sonem «gondol»>) WICHM. 211. | kP. umalet, malet (nmalem.
«alszik») GEN. 13. || kCar. puet EAM. 27.
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3. sz. nyK. físlsa (fidt'sem «vár») EAM. ISO. | kür. fíida
(fiolem <deszáll))) WICHM. 208. j kCar. ®$ta' PORK. 25. kür. Hta
WICHM. 213. nyK. éta EAM. 15. Hta 22. (détem «tesz») | kür. ila
WICHM. 207. kP. ila GEN. 2. nyK. dia EAM. 118. Ha 53.

{ilem,

ilem, dlem «él») | nyK. nyJar. j§'ld, kM. jil'la, kür. kCar. d'ü'la
«ég» WICHM. FUF. VII. 53. | nyK. ioyd (ioyem «folyik») EAM.
7. | nyK. kSt'sa (kStsem «fog») EAM. 178. | K. Ny. koda (kodem
«hagy») GEN. 3. EAM. 176. | kür. kóla (kolem «meghal») WICHM.
208. | K. Ny. kolta (koltem «küld») G E N . 4 . WIED. 133. | kP.
konda (kondem «hoz») GEN. 27. j kP. küza GEN. 44. kür. küza
WICHM. 208. kCar. küza' PORK. 24. nyK. kwza EAM. 59. (küzem,
kuzem «fölmászik))) | nyK. mdydra {maydrem «sír») EAM. 77. |
kür. mund'éa (mundiem «tojik») WICHM. 207. | kür. mura (murem
«énekel») WICHM. 208. j kP. ojla GEN. 8. ojla GEN. 64. kCar. ola'
PORK. 4. (ojlem «beszélő) | kür. p§sta {pSstem «helyez») WICHM.
209. | kür. poya {poyem «gyűjt») WICHM. 215. | kP. puna (punem
«fon») GEN. 75. | kür. púra WICHM. 214. nyK. p§ra EAM. 202.
(purem, pSrem «bemegy, belefér*) | kür. soya (soyem «áll») WICHM.
215. [ kCar. mala' (kP. umalem <(alszik») PORK. II kP. kia GEN. 4.
kCar. kia' PORK. 23. kür. kiid WICHM. 212. (kiem, kiiem ((fek
szik))) j kP. mia GEN. 3. kür. mia WICHM. 215. nyK. rnili EAM.
201. (miem (imegy») | kÜr. tsia WICHM. 209. nyK. t'sia EAM. 214.
(t'siem ((fölöltözik))) | kP. lüa GEN. 11. lüja 18. (lüem, liijem) ! kP.
rua (ruem «vág») GEN. 3. j kCar. sua' (suem «dob») PORK. 22.
T ö b b e s s z á m . 1. sz. kCar. üdena'*) (kP. ftüdem «vet»)
PORK. 8. | kP. dstena GEN. 80. kCar. dstena' PORK. 21. stena' 23.
nyK. dstena EAM. 2. stena 141. {dstem «tesz») | kür. joyena
WICHM. 238. kCar. d'oyena PORK. 56. (joyem, d'oyem) | kUr.
naygaina (naygaiem «vezet))) WICHM. 233. | kE. kalasena BUD.
CsT. IV. 66. nyK. kelesená (WIED. 134.) [kalasem, kelesem ((el
beszél*)] j kP. kickena (kickem «befog») GEN. 33. j kUr. kodena
WICHM. 230. kCar. kodena' PORK. 20. (kodem «hagyó) j kP. koltena GEN. 72. kCar. koltena' PORK. 15. kolőena 48. kür. koltena
WICHM. 219. {koltem «küld») | kP. kucena (kucem «fog») GEN. 80. I
kCar. kuőalőena' (kudalőem «odadobó) PORK. 20. | kCar. küzena
{küzem «fölmegy») PORK. 52. | kCar. optena' (optem «fölrak»)
PORK. 21. | nyK. palsena {palsem «segítő) EAM. 24. | kP. purena
*) A szövegben: üddna'.
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{purem «bemegy, belefér») GEN. 32. | kP. purtena (purtem «be
visz*)) GEN. 43. | nyK. rofiotaiena (rofíotaiem « dolgozik))) EAM.
189. | kUr. s§ndena (s§ndem «helyező) WICHM. 230. kCar. sdndena"
PORK. 21. j kUr. sofena (soyem «áll») WICHM. 233. [ kP. soktena
(soktem ((hangszeren játszik, hangzik») GEN. 30. | kCar. sonena
(sonem «gondol») PORK. 54. ] kP. suktena (suktem «megérkezik)))
GEN. 67. J kCar. cdfidldena' (cdfidldem «megöntözi)) PORK. 3. || kP.
lüena, lüjena (lüem, lüjem «lő») GEN. 11. | kCar. kP. miena' (miem
«megy») PORK. 21. GEN. 7. | küfa pueng, (puem «ad»)PAAS. KSz.
II. 202. | kE. ruena (ruem «vág») BÜD. CST. IV. 66.
2. sz. kCar. d'örateda (d'öratem «szeret»>) PORK. 36. | kCar.
d'ükteda (d'üktem «itat») PORK. 54. | nyK. isteda (o: diteda) WIED.
134. [nyK. keleseda (o: keleseda; kelesem «mond, elbeszél»)
WIED. 134. | nyK. masane'dá (masanem «gondol*) EAM. 77. | kP.
ongeda GEN. 17. nyK. andzedd RAM. 4. (ongem, andzem «tekint)>) |
kCar. pukseSa (puksem «etet») PORK. 54. ) nyK. pureda (o: p§reda; pSrem «bemegy, befér») WIED. 134. | kP. purtdda (purtem
«bevisz») GEN. 43. | kCar. singed a' (singem «tud») PORK. 2.
3. sz. kUr. fiolát (fiolem «leszáll*) WICHM. 207. | kP. (ludat
{[Sildem «vet») GEN. 38. | kP. dstat (dstem «tesz») GEN. 44. | k ü r .
kaiat (kaiem «megy») WICHM. 215. | kP. kalasat (kalasem ((el
beszél))) GEN. 12. | nyK. kdtskát (kdtskem «befog») EAM. 174. í
kP. kdldat (kdldern «köt») GEN. 6. | kodat (kodem «hagy» GEN.
7. | kP. koltat (koltem «küld») GEN. 5. | nyK. kandat (kandam
«hoz») EAM. 177. kE. kondat (kondem) BUD. CsT. IV. 67.
nyK. kUsat (kdtsem «fog») EAM. 177. kE. kacat (kucem) BUD.
CsT. IV. 67. | kP. küzat (küzem «fölmegy») GEN. 13. nyK. kuzat
(kuzem) EAM. 178. | kP. lujat (luyem «kever») GEN. 36. | nyK.
masa'nat (masanem «hisz») EAM. 77. | kE. ólat (otem «beszéli>)
BÜD. CST. IV. 67. [ kP. pzétát (pdstem «helyező) GEN. 41. | kP.
punat (punem «fon») GEN. 13. | kür. purat (purem «bemegy)>)
WICHM. 208. p§rat (pSrem) EAM. 200. j nyK. rafíotaiat (ra(3otaiem
«dolgozik») EAM. 29. | nyK. sindát (sindem «helyez») EAM. 175.
kP. sdndat (sdndem) GEN. 6. j kP. singat (singem «tud») GEN.
3. | kP. soyat (soyem «áll») GEN. 46. | kP. töcat (töcem «akar»)
GEN. 22. || nyK. miat (miem «megy») EAM. 179. | kP. ciat (ciem
«felölt)>) GEN. 22. | nyK. kP. puat (puem «ad») EAM. 179. GEN.
33. — nyK. istebeá (dstem «tész») WIED. 134. j nyK. keles'ebes
(kelesem ((elbeszél») WIED. 134. | nyK. pogebes (poyem «gyűjt»)
WIED. 134. | nyK. p u r e b e s (p§rem «bemegy») WIED. 134. j nyK.

sínzebes (sindzem «tud» és «íil») WIED. 134.

OC

II.

c

389. E g y e s s z á m .
kP.
1. sz. manam SZIL. 120.

2. sz. manat GEN. 4 1 .
3. sz. manes GEN. 13.

kUr.

kCar.
mana'm PORK. 45.
mana't PORK. 54.
mane's PORK. 37.

manam
manat
manes

T ö b b e s szám.
1. sz. mandna
2. sz. manód a
3. sz. manót G E N . 4 2 .

mandna
manSda
manSt

mandna'
manoda'

PORK. 3 5 .

man d t

nyK.

manam RAM. «mond»
manat
manes, ma'nes RAM. 77.
mandsi}.) RAM. 171. mans(\)
77.
mandna
manSőa
manSt RAM. 5 3 .

td

i
w

tel
o
ö

o

Sí

Egyes
1. sz. ?/a/fl?>i SZIL. 132.
2. sz. nalat
3. sz. nales G E N . 2.

nálam
nalat
nales

szám.
nala'm

PORK. 2.

nala't

POBK. 4 .

nale's

PORK. 2 5 .

nálam RAM. 1 9 3 . «vesz»
na'lát RAM. 1.
ííftZes RAM. 1 1 1 .

T ö b b e s szám.
1. sz. nahna
2. sz. nahoa
3. sz. ?wZaí GEN. 44.

nalná
nalda
nal'tt

nalna' PORK. 21

nalná

nalda' (PORK.) SET. T U M . nalda

naht

[86. náht RAM. 176.
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Egyes szám.
kOar.

kür.

kp.
1. sz. jüam GEN. 51.

d'üam

düa'm

2. sz. jüat
3. sz. jües

d'üat
&ües

d'üa't PORK. 25.
d'iie's PORK. 28.

nyK.
iüam EAM, 35. (CASTR. 38.)
«iszik»
iüat (CASTR. 38.)
iües EAM. 189.

Többes szám.
1. sz. jima
2. sz. jü&i
3. sz. jüdt

diina
d'üőa
d'üt

d'üna PORK. 52.

d'üőa
d'üt

iüná EAM. 10.
iü'őa EAM. 143.
iüt EAM. 175.

td
H
W
H
Ö

ö
o

Egves szám.
1. sz. Ziam GEN. 69.
2. sz. Zíaí
3. sz. lies GEN. 12.

2Í

Ham

lia'm PORK. 44.

liam EAM. 68. «lesz»

Ziaí
lies

iia'í
lie's

Hat CASTR. 44.

WICHM.

206.

PORK.
PORK.

1.
23.

lies EAM. 170.

Többes szám.
1. sz. lina
2. sz. &<?a,
3. sz. Ii9t GEN. 11.

lina
liőíi
lit

lina'
liőa'

PORK.

36.

lina

CASTR.

44.

Hőd (CASTR. 44.)

lit [lijut CserPr.] BUD. lit EAM. 179.
CsT. IV.. 67.

CSEREMISZ NYELVTAN.

ulam, dlam «vagyok» ige ragozása a 3,. személyben nem
szabályszerű; a nyK.-ban azonban -<?s-végű alakja is megvan.
E g y e s sz á m .
kP.

kür.

kCar.

ulam GEN. 6.
ulat GEN. 1.

ulam
ulat

ulam
ula't

ulo GEN. 13.*)

uls WICHM. 207. ú'h

PORK.
PORK.

nyK.

1.
1.

PORK. 25.

dlam EAM. 90.
§lat EAM. 27.
uti

EAM. 160.

§les EAM. 164.
T ö b b e s szám.
ulna WICHM. 221. ubna PORK. 38. §lna EAM. 17.
vlna 18. 46.
ulőa
uhda PORK. 38. §lda
ulda 58.
..,.'.
ül§t
wht PORK. 7.
SlSt EAM. 68.

uhna
uhda
uht

390. P é l d á k .
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. fiojzam, fioéam SZIL. 286.
nyK. (ia'zam EAM. 11. «esik, lefekszik)) | kP. jodam SZIL. 54.
nyK. ia'dam EAM. 26. «kérdez» | kUr. kaiglam «megyek»
WICHM. 228. | nyK. kelam «kell» EAM. 44. | nyK. kerőam EAM.
179. kP. kertam SZIL. 74. «bír, -hat» | nyK. ko'őam «marad»
EAM. 51. [ K. Ny. kolam «hal» EAM. 53. SZIL. 85. [ kCar. kosta'm
«járok* PORK. 24. | nyK. ku'skam «nő» EAM. 59. | kM. kür.
kCar. lefieda'm, nyJar. nyK. lefte'dam «befödi) WICHM. PUF.
VII. 46. [ kCar. lekta'm PORK. 13. nyK. laktam EAM. 67. «ki
megy » | kCar. lukta'm «kiveszd PORK. 13. | kP. nel'am «nyel»
GEN. 5. | kP. pizam SZIL. 166. nyK. piMm EAM. 101. «hozzáragad» | kP. puram «harap» SZIL. 183. | kP. pustam «megöl»
SZIL. 186. [ kCar. sin^a'm PORK. 11. nyK. syndzcim, sindzám EAM.

133. («leül)> | kUfa socam PAAS. K S Z . II. 35. kM. sofsa-m, kür.
kCar. sojsd'm, nyK. sa('tsam, nyJar. sá^tsam WICHM. PUF. VI.
33. «születik)) | kUr. sup'Psam «húz» WICHM. 212. | kP. tolam
«jön» SZIL. 251. | nyK. tiyga'lam «kezd» EAM. 147. \ kM, tsuttsam,
' — ;

'

; —

*) küfa ulo

••

PAAS. K S Z .

'

/

H. 130.
6*

84
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kür. t'sujsá'm, tujsdm, kCar. tujsá'm «megüt», nyK. tsű\tsam,
nyJar. tü\tsam «czélba talál» WICHM. FUF. VI. 32. | kM. tsüjsá'm,
nyK. tsu\tsám «bezár* WICHM. FUF. VI. 28. | nyK. u£am «lát»
EAM. 23. || kCar. mua'm PORK. 8. nyK. moam EAM. 79. «talál» |
nyK. suam «vág» EAM. 136. | nyK. siam «üt» EAM. 132. | kP.
süam, süjam «genyed, rothad» SZIL. 231.
2. sz. nyK. jadat (o: iádat; iadam «kérdez») WIED. 133. |
kP. jütalat (jitfalam «ég») GEN. 69. | nyK. kerdat (kerőám «tud,
-hat») EAM. 179. | kP. kodat (kodam «marad») GEN. 22. | kür.
nyK. kolat {kolam «hall») WICHM. 210. EAM. 22. j kür. lektat
(lektam «kimegy») WICHM. 208. | kCar. poddlat (pod»lam «szörpent») PORK. 43. j kCar. purlat (purlam «harap»>) PORK. 43.
kCar. sin^a't (singam «leül») PORK. 6. | nyK. sarat (saram «szarik»)
EAM. 9. | nyK. tolat (tolam «jön») EAM. 20. | kCar. uéat (uíem
«lát») PORK. 22. || nyK. moat (moam «talál») W I E D . 133. | nyK.
siat (siám. «üt») EAM. 197.
3. sz. kP. fiojées GEN. 3. kCar. ftoze's PORK. 25. nyK.
fiazes EAM. 177. (ftojzam stb. «esik, lefekszik))) | nyK. ia'deé
(ia'dam «kérdez» EAM. 169. | nyK. kelés EAM. 44. kP. küles GEN.
4. «kell» | kCar. kete's PORK. 30. nyK. kerdes (ketam, kerdam
«bír, -hat») EAM. 193. | kür. kodes (kodam «marad») WICHM.
208. | kP. kojes GEN. 22. kE. kojes", koes BUD. CST. IV. 66. (kojam
«látszik») | kür. köles (kolam «hall)>) WICHM. 207. | kP. hostes
GEN. 17. kCar. koste's PORK. 27. nyK. kastes EAM. 182. (kostám,
kastam «jár») | kür. kumales WICHM. 213. küfa kumales (kumalam « meghajol, áldoz, imádkozik))) PAAS. K S Z . II. 129. | kür.
kuráes (kuréam «szalad») WICHM. 215. f kCar. kuske's (kuskam
«nő») PORK. 32. | kür. lektes (lektam « kimegy») WICHM. 210. |
kür. luktes (luktam «kivesz») WICHM. 208. | nyK. mades (madám
«játszik») EAM. 82. | kür. numales (numalam «visz») WICHM.
213. | kür. pides (pidam «kÖt») WICHM. 217. | nyK. pizes (piéam
«hozzáragad») EAM. 101. | kP. poces' (pocam «kinyitó) GEN. 26. \
kP. poremes (poremas «fölgyógyul))) GEN. 28. | kP. singes GEN.
2. kCar. sin^e's PORK. 32. nyK. smdzes EAM. 60. (singam, sind
zam «leül))) | kür. sojses (sojsam «születiko) WICHM. 207. | kür.
toles (tolam «jön») WICHM. 206. | kür. tü-rales (tüj-alam, tüyalam
«kezd») WICHM. 207. | kP. uzes (níam «lát») GEN. 37. || kP. mues
(muam) GEN. 13. nyK. moes (moam «talál))) EAM. 79.
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T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kP. joddna GEN. 56.
jotna'GEN.
61. kCar. d'oddna' PORK. 16. nyK. j a d e n a (o: iaő§na) WIED. 133.
(jodam, iadam «kér») | nyK. kerdena (o: kerddná; kérő ám «bír,
-hat») WIED. 134. | nyK. kolena (o: kofána; koíam«hall») WIED.
134. | kP. kostdna (kostám «jár») GEN. 11. | kCar. kudaédiia (kudasam «lehúz») PORK. 3. | kP. kumahna GEN. 55. küfa kumalna
PAAS. KSz. II. 125. (kumalam «lehajol, imádkozik >>) ] kP. lektdna
(lektam «kimegy») GEN. 75. | kCar. moSdlSalna (moődldalam ((ját
szadozik») PORK. 34. | kCar. ongalna (ongalam «nézeget*)) PORK.
21. | kP. piídna (piéam «hozzáragad*)) GEN. 26* | kCar. pdéialna
(pdétalam «helyezget») PORK. 38. | kP. pörtdna (portám «forog»)
GEN. 86. | kP. soyahna (soyalam «megáll») GEN. 72. | kE. tolona
(o: totena; tolam «jön») BUD. CST. IV. 66. [ kür. tuyalná (tüyalam
«kezd») WICHM. 218. || kCar. muna' (muam «találó) PORK. 21. j
kCar. sina' (siam «üt») PORK. 21.
2. sz. nyK. ka'tíkdda (katskam «eszik») EAM. 143. | nyK.
ke'údldá (kendiám «fölkelő) EAM. 26. | kür. kbdddá (kodam ((ma
rad))) WICHM. 238. | nyK. koleda (o: koUda; kolam «hall») WIED.
134. | nyK. kaáteda (o: kastdőa; kastam «jár») WIED. 134. | nyK.
láktádá (o: láktddá; laktam «kimegy») CASTR. 38. | kCar. mandda
(manam «mond») PORK. 35. | kCar. nalda (nálam «vesz») (PORK.)
SET. T U M . 86. | kUr. sindzdőá {sind'tfim «leül») WICHM. 238. |
kE. toloda (o: tohda; tolam «jön») BUD. CsT. IV. 66. | kCar.
u£9Őa' (uéam «lat») PORK. 13: || nyK. iü'őá, (iüám «iszik») EAM.
143. | nyK. moda (o: moda; moam «talál») W I E D . 132.
3. sz. nyK. fíiht (ftilám «esik») EAM. 14. | kP. ftojédi G É N .
5. kCar; (iozdt PORK. 12. (fiojzam, (íozam «esik, lefekszik))) | kP.
joddt (jodam «kérdez») GEN. 12. | kP. kineldt (kiúdlam «fölkel»)
GEN. 12. | kCar. ke'tdt PORK. 33. nyK. kerddt EAM. 209. (ketam,
kerdam «bír, -hat») | kP. kostdt (kostám «jár») GEN. 12. ) kCar.
kuda'ht (kudalam «fut») PORK. 10. | kP. kudasdt (kuőasam «levet»)
GEN. 32. J kUr. kurdt (küram «kitépő) WICHM. 208. | nyK. kü'skSt
(kuskam «nő») EAM. 59. | nyK. iáktdt (laktam «kimegy») EAM.
176. | kP. luktdt (luktam «kivezet*)) GEN. 6. | nyK. maőSt (madám
«játszik») EAM. 36. | kP. piédt (piáam «hozzáragadó) GEN. 17. |
nyK. paUu (paisam «kinyitó) EAM. 177. | kP. pustdt (pustam
«megöl») GEN. 7. | kP. supht (supsam «húz») GEN. 15. | kP.
temdt (temam «megtelik, jóllakik") GEN. 5. J nyK. to'ldt (tolam
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«jön»JBAM. 3. | nyK. tipgafot (tfiygdldm «kezd»)BAM. 200. | nyK.
uidt (uzam «lát» EAM. 177. || nyK. iüt (iüám <»iszik») EAM. 175. |
kP. Ii9t GEN. 11. kE. lit (Ham) BÜD. CST. IV. 67. nyK. lit (Ham
«lesz») EAM. 179. | kP. mu9t (muam) GEN. 13. nyK. mot (moam«talál») WIED. 132. | kP. éuri GEN. 22. suut (suam) GEN. 5. nyK.
sot (soam «megérkezik))) EAM. 171,. — nyK. wazebes igazam
«esik, lefekszik))) WIED. 134. | nyK. j u e b e s (iüám «iszik») WIED.
134. | nyK. k a s t e b e s (kastam «jár») WIED. 134. | nyK. libes
(Ham «lesz») WIED. 134. | nyK. luktebeé (luktam «kivezet»)
WIED. 134. | nyK, p u s t e b e s (pustam «megöl») WIED. 134. | nyK.

tolebes (tolam «jön») WIED. 163.
•

I. v a g y s-es p r s e t e r i t u m .
3 9 1 . Csak =em-végíi igéknél fordul elő. A prseteritum kép
zője nyilván azonos a nyK. -sd, -s§, kür. kCar. -éd, -s§, kP. ~so,
-sö, -se, küfa -sp, -éö,. -se nomen agentist jelentő képzővel. (L.
144—5.*) A hangsúly soha sincs a személyrag előtt levő ma
gánhangzón, s azért ez redukált hang.
K. kajem,

nyK. kem (keiem)

«megy» :

Egyes szám.
kP.
kür.
kajdhm
kaié§m
kajdsdá
kaiédt's
kaps GEN. 25. kaié

Aíapswa GEN. 6. kaisna
kajdsta
kaista
kapst
.kaiét

kCar.
kai'hm PORK. 11.**)
ka'iédé
kais PORK. 46Többes szám.
ka'isna
ka'ista
kaist

*) SET. T U M . 170.
**) kE. kaesem BUD. CST. IV. 69.

nyK.
keh0m EAM. 20.
keédts
kes EAM. 81.

kesná
kestá
' kést

(WIED.

[137.)

87
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K. ilem,
kP.

ifohm

kür
itdédm

GEN. 69 lidsdts

ihhc
ihs

itdé

nyK. dlem

Egyes szám.
kOPr.
nyK.
i'foédm
dUsd0m
i'foádé
dldédts
i-hs (BUD. CST. IV. 69.) dUs
Többes

ihsna
ihsta
ihst

ildéna
Mait a
lldSt

«él» :

szám.

i'fosna(BUD.CST.IV.70.)

dfosna

i'fosta
i'fost

dldsta
didit

kodem

«hagy» :

Egyes szám.
koddSdm
koddsdé

kbddiSm
kbőSsSts

ko'ddsdm PORK. 48.

köddé

kbdds

ko'ddé PORK. 11.

ködösöm RAM. 51.

ko'ddsdc (BUD. CST. IV. koddédts (WIED.

69.)

137.)
ködös

Többes szám.
koddsna
koŐ9sta
koddét

koddsna
kbdSsta
ködöst

ko'ddéna PORK. 46.

ko'ddsta
ko'ddét
puem

kodösna (WIED.
kodösta
[137.)
ködöst

«ad»:

Egyes szám.
pusdm

pusöm

pwsdm (PORK.) SET.

pusöm

pusdá
pus

püsöt's
pus

pusdé PORK. 8.

pusöts

pus PORK. 11. 35.**)

-pus (WIED. 135.)

TuM. 105*)

Többes szám.
pusna
pusta
pust

pusna
pusta
pust

pwsna
pwsta
pu'st

(PORK.) SET.

TuM. 105.

pusna
pusta
pust

*) Az =am-végűek szerint i s : pum, pué, pu; puna', puda*
97. pueve BUD. CST. IV. 69.
**) kE. pues (o: púdé) BUD. CST. IV. 69.

(PORK.) SET. T U M .
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392.

Példák.

E g y e s s z á m . 1. sz.; kCar. fiasta'lddsdm (ftastaldem
«cserél») PORK. 14. | kP. fiüddsdm (fiüdem «vet») GEN. 48. | kür.
eryvsdm (eryem «öklel») WICHM. 227. | kCar. dstdédm (dstem
«csinál») PORK. 49. | kCar. krskdsdm (kdékem «kidob») PORK.
11. | kür. nyK. kolt§s§m (koltem «küld») WICHM. 217. RAM.
186. | kür. kond§s§m (kondom) WICHM. 232. nyK. ka'nd§s§m
(kandas «hoz») RAM. 172. | kCar. kwédsdm (kucem «fog») PORK.
11. j kP. kudaltdhm (kudaltem «dob») GEN. 36. | kür. kuzdswn
(küzem «fölhág») WICHM. 241. | kP. lüygdhm, (lüygem «inog»)
GEN. 65. | kP. muéeddktdhm (mu&eddktem «jósoltat») GEN. 28. |
kP. oncjdsdm (on$em «tekintő) PORK. 78. | kP. pardsdm (parem
«üt») GEN. 36. | kCar. pe'rndhm (pernem «visszaütődik») PORK.
11. | kür. p§st§s3m (pSstem «helyez») WICHM. 217. | kCar. pdta'rdsdm (pdtarem «bevégezi)) PORK. 29. | kCar. purdhm PORK. 39.
pu'rsdm PORK. 2. kP. purdhm GEN. 27. nyK. p3r3s3m (purem,
jpSrem «bemegy, belefér») RAM. 187. | kP. purt»s9m (purtem ((be
visz*)) GEN. 65. | nyK. sind9Sd0m (sindem «helyez») RAM. 186. |
nyK. sindzdsd0m (smdzem «ül») RAM. 188. | kP. soydédm (soyem
«álló) GEN. 38. | nyK. sokt§s§m (soktem «bevégez») RAM. 187. j
kP. söltdsdm (soltas «főz») GEN. 69. | kCar. süddrdsdm (süddrem
«feszít») PORK. 41. | kP. sütdsdm (sütem <<átfúr») GEN. 27. | kCar.
édkdédm (cdkem «bedug») PORK. 11. | kE. maiesem (o: (u)malSs§m; (u)malem «alszik») BUD. CsT. IV. 69. | kP. lirjdhm (uryem
«varr») GEN. 42. | kCar. üsta'ldds^m (üstaldem «övez») PORK. 25. |
kCar. u&alsdm (uéalem «elad») PORK. 45. || kE. kisim CserGr.
NyK. VI. 209. kisem (Í>: kisam; kiem «fekszik») BÜD. CST. IV.
74. | kP. mihm GEN. 24. kCar. mi'édm PORK. 3. kür. míédm
WICHM. 232. (miem «megy») | kCar. namis'dm (namiem «vezet»)
PORK. 45. | kP. cidfam GEN. 6. kCar. cihm PORK. 39. 48. (ciem
«öltözik))) j kCar. lühm PORK. 38. 45. liédm PORK. 45. (lüeni
<dő») | kCar. kussm (kuem «sző») PORK. 41. | kCar. rusdm (ruem
«vág») PORK. 49. | kCar. su'sdm PORK. 11. nyK. sus§m (suem
«dob») RAM. 187.
2. sz.: iídhc (illem «él») GEN. 69. | kP. kalaédhc (kalasem)
GEN. 35. kCar. kala'sdsdé (kalasem) PORK. 13. nyK. kelesesats
(o: kelesdhts; kelesem «elbeszél*)) WIED. 137. | kE. kodosoc (o:
kodd&t's; kodem «hagy») BUD. GsT.IV. 69. nyK. kodesats (o:
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kod3s§ts) WIED. 137. | kP. koltdsdé (koltem «küld») GEN. 69. | kP.
kucdhc (kucem <(fog») GEN. 27. | kCar. kuda'lddsdc (kudaldem
«'döb») PORK. 13. | kP. muzeddktdsdé (muzeddktem «jósoltat») GEN.
28. | kCar. ondahsdé (ondalem «becsap») PORK. 8. | nyK. pistdsits
{pistem «helyez)>) EAM. 64. ] kCar. pwkédsdc (puksem «etet»)
PORK. 10. | kCar. te'mdsdé (temem (cmegtölt») PORK. 10. | kCar.
tofda'jdsdc (toydajem «eltalál») PORK. 13. || kCar. mi'sdc PORK. 3.
kE. miset' BUD, CST. IV. 69. (miem «megy») | kP. cidsdé GEN. 6.
éihc GEN. 32. | kCar* pums9c (puem «ad»). PORK. 8. | nyK. susSts
(suém «dob») EAM. 196.
3. sz.: kE. estes (o: 9stds; dstem «tesz») BUD. CST. IV.,
69. | nyK. ioy§s (ioyem «folyik») EAM. 195. | kP. kajds, GEN. 25.
kCar. kais PORK. 46. nyK. tó" EAM. 81. (kajem, kem «jön») í nyK.
kastar§s (kasta'ras «megsebez») EAM. 40. | nyK. k§t's9s (k§t'sem
«fog») EAM. 187. | kCar. ko'dds (kodem «hagy») PORK. 11. | kUr.
kbdSldds (kbdSlőas «marad») WICHM. 229. [ kUr. kbvüldds (kbplőas
«látszik») WICHM. 242. | kCar. ko'Us (kolem «meghal») PORK. 25. j
kCar. ko'ldds PORK. 2. nyK. kolt&s EAM. 187. (koltem «küld») j
kCar. ko'ngdi (kongem «mutatkozik)*) PORK. 14. j kP. küstds (küstem «hív») GEN. 44. | kUr. kiizds (kiizem «fölhág») WICHM. 242. I
kP. luskds (luskem «meglazul))) GEN. 22. j kP. pdtds (pdtem ((vég
ződik, elfogy*)) GEN. 1. | kCar. po'yds (poyem «gyűjt») PORK. 11. >
kP. póUds (polsem «segít») GEN. 40. | nyK. sariws (sárnás ((fo
rog))) EAM. 187. | nyK. sepnds (se'pnas «visszaütődik») EAM. 187. |
nyK. swdds (sjndem «helyez») EAM. 187. | nyK. sörd0s (sörem
«akar») EAM. 172. | kUr. túfsüldds (tüjsdldem «látszik») WICHM.
240. || kP. cids (ciem «fölölti)) GEN. 6. | kCar. pus (puem «ad»)
PORK. 11. 35. kE. pues (o: pios) BUD. CST. IV. 69. nyK. pus
{WIED.

135.)

T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. draltdsnd (ará'ltem «fog»)
EAM. 7. | kCar. fíefosna (fielem «elejt, elönt») PORK. 15. | kE.
estesna (D: düdsna; dstem «csinál») BUD. CST. IV. 70. | kP.
jomdarasna (jomdarem «elveszt») GEN. 29, [ kP. kajdsna GEN. 6.
nyK. kesná. WIED. ,137. (kajem, kem «megy») | kUfa kalasdéna
PAAS. KSZ. II. 131. kCar. kalasdéna' (kalasem «mond») PORK.
18. | kCar. koddéna (kodem «bagy») PORK. 46. | nyK. kolesna
(o: kolSsna; kolem «meghal») WIED. 137. ] kUr. koltHna (koltem
«küld») WICHM. 243. | kE. kondusna (o: kond§sna; kondem
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«hoz») BUD. CsT. 70. [ kCar. kuédsna (kueem «fog») PORK. 15. |
kCar. kwstdsna (kustem «nevel») PORK. 14. ] kür. kuzdsna {küzem
«fölhág») WICHM. 240. j kür. UstSsna (ISstem «csinál») WICHM.
243. | küfa ojhéna (ojlem «beszél») PAAS. K S Z . II. 130. | nyK.
p a l e s n a (o: pahsna; palem «ismer») WIED. 137. | nyK. po'mfnssna (pomnem ((emlékszik))) KAM. 190. | kCar. purtdsna (purtem
((bevisz») PORK. 15. | kCar. stakdéna (sakem

«fölakaszt»)

PORK.

15. | k ü r . temdána (temem «megtölt») WICHM. 235. j kCar. üddsna'
(üdém «vet») PORK. 16. j kCar. mahsna ([u]malem «alszik») PORK.
12. || kCar. ki'éna (kiem ((fekszik))) PORK. 12. | kB. misna (miem
«megy») BUD. CST, IV. 70. | kCar. pusna (puem «ad») (PORK.)
SET. T U M . 105. | nyK. susna (suem «dob))) EAM. 181.
2. sz.: nyK. dstd'sta (dstem «tesz») RAM. 172. | kP. sonzsta
(sonem «gondol») GEN. 6. || kCar. pusta (puem «ad») (PORK.) SET.
TuM. 105.
3. sz.: kCar. d'sU$t (dstem «tesz») PORK. 7. | kCar. ci'ktdst
(ciktem «ráad») PORK. 13. || kCar. miét (miem «megy)>) PORK. 7. |
kCar. pust (puem «ad») (PORK.) SET. T U M . 105.
II. vagy j é 8 Í t ő p r 9 e t e r i t u m .
3 9 3 . Az cam (-cimj-végií igék praeterituma. Jésítés csak
az -l és -n-végű igéken megy végbe; más tövűeké csak annyiban
külömbözik az imperfectumtól, hogy a személyrag előtt levő
magánhangzó redukált, mivel a hangsúly nem a szótagjára esik.
A plur. 1. és 2. sz.-ben az -l és -n sincs jésítve.*)
tolam

«jön»:

Egyes szám.
kP.

tohm

GEN.

küfa**)

33. totSm

tohc
toMs
totó 0 m 71. totó

kür.

tbl'dm
tdm's
told

kCar.

nyK.

tohm PORK. 45. to- totdm
Idm HAM. 5.
io-foc(B.C8T.IV.68.) tol9ts
tu-l'd PORK. 11.
told EAM. 187.

*) Fgr. megfelelőit 1. SET. TUM. 8 9 - 1 0 4 . UA. 354—355.
MNyh4. 101. FUSpr. 142.
**) PAASONEN levélbeli szíves közlése szerint.
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Többes szám.
kP.
tolna
tolda
tohc

kOar.
kür.
tolna
to'lna PORK. 15.
tolda
to-lda(B.CsT.lY.QS.)
totdis
to'hc

küfa
tolna
tolda
totdts

nyK.
tolna

tolda
—
tojt/ftj
138.)

kE. tol'e-ve BUD.
CsT. IV. 68.
K. nálam,

nyK. nálam

(WIED.

«vesz»:

Egyesszáni.
kP.

kür.

nahm GEN. 9.
nal'dé GEN. 6.
nal'e

kCar.

Többes
na'lna
na'lda

nalna
nalda
nal'd ts

nalna
nalda
nal'dé

nyK.

naXdm na'fom PORÉ. 3.
nalidt's na'foc PORK. 3.
nal'd
na'l'd PORK. t i . * .

nahm RAM. 187»
náfots
náh

szám
(PORK.) SET.

TuM. 97.

nalna
nalda

kE. naleve BUD. CsT. náleftd0
IV. 69.
manam

«mond»:

Egyes szám.
mandm

GEN.

74. mawm

maihm

WICHM.228.

maridé
mane GEN. 6.

maidts
maid

PORK.

11. majdm mandm

PORK. 46.

maiidé
ma'úd

PORK.

11.

maúdts
ma'úd RAM. 76.

Többes szám.
manna
manda
maridé

manna
manda
mapt's

ma'nna
ma'nda
maúdé
kE. m a n e v e

manna
manda
—
maneSí

*)2
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uéam
-

«lát» :

E g y e s szám.

uidm GEN. 40.
uidé GEN. 12.
úéo

kür.
uzSm
üí§0
üz§

uéna
usta
utec

liéna
usta
üiSt's

kp.

nyK
u£§m
uéSts

kCar.

u'Mdm
W&dé
WÍ9

Többes

PORK. 1 1 .

u£§

szám.

u'zna B. CsT. IV. 69. uéna
wsta
usta
u$dc
—
kE. uzeve
uzefid0

K. Ie kt am, nyK. laktam

«kimegy»:

Egyes szám.
kP.

küfa*)

kür.

kCar.

nyK.

Uktdm GEN. 6. lektdm
lektdé
lektdts
lekte GEN. 6. lekte

lektdm
lektdts
lektd

lekna
lekta
lektdé

T ö b b e s szám.
lekna
le'kna PORK. 10. lakná
lekta
le'kta
lakta
lektdts le'ktdé
—
kE. lekteve
laktefid0

lekng,
lekta
lektdts

K. suam,

í<r/c£3m PORK. 11. láktd0m KAM. 187.
le'ktdé
láktdts
le'ktd POEK. 11. láktd

nyK. soam
Egyes

kP.

kür.

«megérkezik))

szám.
kCar.

sum GEN. 6. sum

sum PORK. 51.**)

suc

sut's

suc

su

su PORK.

suo

GEN. 67.

11.

*) PAASONEN szíves közlése.
**) kE. suum, sum BÜD. CsT. IV. 68.

nyK.

som
so

CSEREMISZ NYELVTAN.

kP.

suna
suda
suc

kUr.

suna
suda,
suts

T ö b b e s szám.
kCar.
suna (BUD. CsT. IV. 69.)
suda
suc
kE. sueve

K. Ham,

nyK. Ham

nyK.
sona
soda
—soefid0

«lesz)>

Egyes szám.
ZwmGEN.2.33. lim
lit's
UdC
lie GÉN. 3.
li

lina
lida
liís

lina
lida
lidé

lim

li PORK.

Slna
dlda

ilda
ihc

SZIL. 39.

§XW

lim
lits
li

51.
51.

T ö b b e s szám.
lina
lina
lida
lida
lic
kE. lieve BUD. CsT. IV. 69. Uefa
—

K. ulam,
ihm SZIL. 39. §ldm
ifoc SZIL. 39. mis
ile GÉN. 36. §Vd

PORK.

lic

nyK. §lam

•

«vagyok»

Egyes szám.
d'hm PORK. 57.

dtdm

d'ldc (PORK.) SET. T U M . 97.

§Úu

3-l'd PORK. 11.

§t» EAM. 203.

Többes szám.
dl'na'
(PORK.) SET. TUM,
dlda'
77."
dht (!)
kE. el'eve BUD. CST. IV.
69.
*

dlna
dlda
Sldts
ylebe WIED.
138.

EAM. 76.

394. P é l d á k .
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. fiucahm (ftucalam.'«várakozik»)
GEN. 73. | kCar. eltafom (eltalam «ölel») PORK. 43. j kür. enetatdm {enetalam «támaszkodik))) WICHM. 243. | kür. ertaldm
{ertalam «jár») WICHM. 239. | kCar. détafom (gstalam «csinál»)
PORK. 43. I kP. ilahm {Halam «éldegél))) GEN. 71. | kCar. kaja-
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hm (hágaiam «mendegél») PORK. 46. | nyK. kasta-föm (kasta'lam
<(merít») EAM. 40. | kP. kepsdHahm (kepsdltalam «békóz») GEN.
70. J kP. kinehm (kinelam «fölkelő) GEN. 65. | kCar. kickahm
(kickalam «befog») PORK. 37. | kCar. ko'hm PORK. 14. nyK.
kol§m EAM. 53. (kolam «hall») | kP. koltahm (koltalam «küldő)
GEN. 78, j kCar. kur£ddahm PORK. 39. kurédloahm (kur£dőalam,
kurédldalam «futkosó) PORK. 34. | kCar. kustahm
(kustalam
«tánczol») PORK. 42- [ kP. kucahm (kucalam «bír») GEN. 62.
kTTr. ku/saldm WIOHM. 239. | kCar. küzahm (küzalam «fölmá
szik ») PORK. 51. | nyK. UdSldaUm (ISdSldalam «kissé olvas»)
EAM. 73. | kP. lildahm (lildalam «lesz») GEN. 72. | kCar. lüahm
(lüalam «lövöldöz") PORK. 38. | kP. lüygahm (lüygalam «lebegő)
GEN. 65. | kCar. mialahm (mialalam. «mendegél») PORK. 37. |
kCar. na'hm PORK. 3.. nyK. nahm EAM. 187. (nálam, nálam
«vesz») | kP. numahm (numalam «hoz») GEN. 23. | kUr. ondíqldm
(ondrég,lam «nézegető) WICHM. 242. nyK. anáéaVvm EAM. 186. |
kP. purhm (purlam «harap») GEN. 24. | kCar. sinfíahm (éiníalam
<(üldögél») PORK. 51. | kCar. soya-hm, (soyalam «megáll») PORK.
11. j kCar. suldahm (suldalam «megérkezik*)) PORK. 51. I nyK.
tárfíánáhm (tarfiándiám «megmozdul egy kissé») EAM. 158. | kUr.
tavnaldm (tainalam «botorkál») WICHM. 243. j nyK. tiygáhm (tiygálám «kezd») EAM. 186. | küfa tol"5m (tolam «jön») PAAS. (levél
beli közlés), kCar. toldm HAM. 5. | kUr. toskaXdm (toskalam «lépdelo) WICHM. 242. | kCar. kP. ciahm (cialam «fölölt») PORK. 43.
GEN. 74. | kCar. cumahm (cumalam «rugdos») PORK. 43. | kUr.
tülaldm (tülalam «megfizető) WICHM. 229. || kP. maúdm GEN. 74.
kCar. maúdm PORK. 11. majám PORK. 46. kUr. maidm WICHM.
-228. (manam «mond») || nyK. askedd0nt (aske'ddm «megy, lép»)
EAM. 187. | kP. fiojédm GEN. 67. kCar. fiozdm PORK. 41. nyK.
fiazSm EAM. 186. (fiojédm, fiazdm «esik, lefekszik))) | kCar. jo'ddm
{jodam «kér») PORK. 10. | kP. kockdm GEN. 37. nyK. kat'skdm
EAM. 195. (kockám kaískam «eszik») | kUr. kbődm (kodam ((ma
radó) WICHM. 215. nyK. EAM. 51. | kUr. kostSm (kostám «megy»)
WICHM. 239. | kCar. kwrzdm (kurzam «fut») PORK. 11. [ kCar.
lefieddm (lefíedam «takaro) PORK. 41. | küfa lektdm PAAS. (levél),
nyK. láktd0m EAM. 187. (lektg,m, laktam «kimegy») ] kCar. lü'ődm
{lúdám «fél») PORK. 11. | kCar. Iwktdm (luktam «kivesző) PORK.
25. | kCar. piddm (pidam «köt») PORK. 39. | kP. poédm (pocam
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«nyit») GEN. 65. | kCar. éi'n^dm PORK. 11. nyK. sindz?0m EAM.
187. sihdzd0m 188. (singani, sindzam «leül») | kP. %£vm (u£am
«lát») GEN. 40. | kP. Mékm (ü&am «hí») GEN. 69. || nyK. iiim (iüám
«iszik») EAM. 195. kE. jüm BUD. CST. IV. 74. | kP. Ham GEN.
2. 33. kCar. lini PORK. 51. (Ham «lesz») | kE. mum (muam «talál»)
BUD. CsT. IV. 68. | kP. kCar. sum (suam «megérkezik))) GEN. 6.
PORK. 51. kE. sum BUD. CST. IV. 74. suum 68.
'
2* sz.: kP. kofoc (kolam •«hall») GEN. 7. ] kCar. na'hc PORK.
3. kP. nahc GEN. 6. [nálam «vesz») | kCar. ongahc (ongalam
•«kinéz».) PORK. 43. | kUfa toldt's (tolam «'jön») PAAS. (levél) [| kE.
vöc (fiozam «esik, lefekszik))) BEG. CSM. 727. | kP. kockdc (kockám «eszik») GEN. 1. | kP. kostdé GEN. 29. nyK. kastdts EAM.
76. (kostám, kastam «megy») | kUfa lektdís (lektam «kimegy»)
PAAS. (lev.) | kP. piickdé (pückam «vág, metsz») GEN. 1. j kP.
4idestdé (sidestam ((megharagszik») GEN. 21. | kP. -u&dc (uéam
«lát») GEN. 12. | kE. üzoc (o: üM's; üz~em «lií») BUD. CST. IV.
69. || nyK. mots (moam «megérkezik))) WIED. 137.
3. sz.: kCar. d'örh (d'örlam «eldűl») PORK. 22. | k ü r . d'ürőáld WICHM. 242. nyK. iuirSldald EAM. 34. (cl'ürőalam, iuirSldalam «esik») | kP. kajale (kajalam «mendegél))) GEN. 70. [ nyK.
kdőald (kSdalam «szalad))) EAM. 187. | nyK. ko'Uldáld (kolSlőa'las
(•kissé hall») EAM. 53. | kür. pUáld (pUalam «elkopik») WICHM.
231. | nyK. t ingáid (titjgálám «kezd») EAM. 187. j kP. toló GEN.
71. kUfa toló PAAS. (levél), nyK. told EAM. 187. [tolam «jön») |
nyK. man§ EAM. 76. kP. mane GEN. 6. (manam «mond») || kCar.
fio'zd- (fiozam «esik, lefekszik))) PORK. 28. | kE. kocko (o: kolskd;
kockám «eszik») BUD. CST. IV. 69. | kP. kodo (kodam «marad»)
GEN. 43. | kP. kop (kojam «látszik») PORK. 46. k ü r . köp WICHM.
240. | kP. kolte (koltam «küld») GEN. 7. | kür. koitál% (koltalam
«küld») WICHM. 233. | kP. kuco (kucam «fog») GEN. 32. | kCar.
le-ktd PORK. 11. kP. kUfa lekte GEN. 6. PAAS. (levél) (lektam ((ki
megy*)) | kCar. lü'dd (Vádam «megijed») PORK. 11. | kCar. lii'ktd
(luktam ((kivezet))) PORK. 2. | kCar. po'ce (pocam «kinyit») PORK.
11. | kUfa pückdlte (pückrítam «befecskendez») PAAS. K S Z . II.
130. | kCar. pu'kéd (puksam «etet») PORK. 23. | kUfa édzalte
{fa faltam «folyik») PAAS. K S Z . II. 130. | kCar. soéd (socam «nö»)
PORK. 48. j kCar. temd (temam «megtelik») PORK. 51. J kCar. uzd
(ufam

<dát») PORK. 11. || kP. lie GEN. 3. kCar. li PORK. 51. (Ham
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•«lesz») | kE. muo (o: mu§ ; muaih «talál») BUD. CsT. IV. 69. |
kP. suo GEN. 67. kCar. su POEK. 11. (suam, «megérkezik»). ,\
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kP. Hidalna (lildalam [freqü.j
«lesz») GEN. 73. | kCar. na'lna (nálam «vesz») (PÖEK.) SET. T U M .
97. | kör.' növalna -{novaiam «megázik») Wicmr.' 243. | kUfa,
kCar. tolna [tolam «jön») PAAS. (levél), POEK. 15. || nyK. kevlná
(kevőám «tud, -hat») RAM. 45. j kUfa kocna (kockám «eszik»)
PAAS. K S Z . II. 131. kE. kotna REG. CSM. 859. [ nyK, kasna
(kastam «jár») RAM. 4U. | nyK. kusna (kaskam «nő») RAM. 59. j
kUfa leiina PAAS. (levél), kCar. le'kna (lektam «kimegy») POEK.
10. | kCar. lukna (luktam «hoz»>) POEK. 14. | nyK. m§sná (más
kam «mos») RAM. 83. | kür. sit'sná (sind'Éam «leül») WIOHM.
240. | nyK saisna (satsam «születik))) RAM. 127. | kür. soyalna
(soyalam «megáll») WICHM. 240. | kE. uéna (tiiam «lát») BUD.
CsT. IV. 69. || kE. jüna (jüám «iszik.)) BUD. CST. IV. 69. | kE.
sima (suam «megérkezik))) BUD. CST. IV. 69.
2. sz.: kCar. na'lda (nálam «vesz») (POEK.) SET. T U M . 97. |
kUfa tolda [tolam «jön») PAAS. (levél) || nyK. kaka (ka'étam «jár»)
RAM. 40. | nyK. kevtá (k evő ám «bír, -hat») RAM. 45. | nyK. kusta
(kukám «nő») RAM. 59. | kUfa lektg, (lektam «kimegy») PAAS.
(levél) | nyK. m§sta (m§skam «mos») RAM. 83. | nyK. saista (satsam
«születikw) RAM. 127. | nyK. sitsiá (sindzám «leül») RAM. 183.
3. sz.: kCar. na'foc (nálam «vesz») POEK. (SET.) T U M . ,97. |
kUfa totdts (tolam «jön») PAAS. (levél) \ kC&r. tüpa'l'dé (tüyalam
«kezd») POEK. 11. \| kUfa • lektdt's (tektg/m «kimegy») PAAS. (levél) |
kP. luktdé (luktam «kihoz») GEN. 6. — kE* el'eve (o: defie;
idam «van») BUD. CST. IV. 69. | nyK. jüebe (o: iüefid0; iüám
«iszik») CASTE. 43. I kE. kodeve (o: koőefid ; koőam «marad»)
BUD. CST. IV. 69. | nyK. koltefo0 (koltam «küld») RAM. 188. :
kE. lieve (ö: Uepd; Uam «lesz») BUD. CST. IV. 69. | kE. mueve
(o: mueftd; muam «talál») BUD. CST. IV. 69. | kE. naleve (o:
nalefld; nálam «vesz») BUD. CST. IV. 69. nyK. nal'ebe (o: náleftd0; nálam) WIED. 138. I kE. pukseve (o: puksefíd; puksam
«etet») BUD. CsT. IV. 69. | nyK. p§refi90 (pSram «bemegy, bele
fér))) RAM. 188. | nyK. sdle'fid^ (sdlam "elrejtőzik))) RAM. 188. j
nyK. smdefído (smdam «helyez») RAM. 188. | nyK. tyngalebe (o:
Uygálefido; tiygálám «kezd») WIED. 138. | kE. tol'e've (tolefid;
tolam) «jön» BUD. CsT. IV. 68. nyK. tolebe (tole(íd0) WIED.

97

CSEREMISZ NYELVTAN.

138. j nyK. uzebe (u2efo0; uéam «lát») CASTR. 43. | kE. üzeve
(o: MeBd; üiam «hív, meghív») BUD. CST. IV. 69.*)
III. vagy n-e s p r a e t e r i t u m .
Mindkét tövű igéknél használatos, különösen az nyK.-ban
gyakran. Jele azonos az -n határozói igenév képzőjével. (L. 169.)

I.
3 9 5 . K. kajem,
kP.

nyK. (keiem) kem «megy»:
Egyes szám.
kCar.

kajenam
kajenat
kajen GEN. 8.
kajenna
kajenda
kajendt GEN. 4.

nyK.

kajena'm
ke'nám EAM. 186.
kajena't
ke'nát EAM. 61.
kaje'n
ke'ien EAM. 203. ken 26.
Többes szám.
kajenna
ke'nna
kajenda
ke'ndá EAM. 192.
kajendt
ke'ndt EAM. 62.
(d)stem
«tesz»:
Egye s szám.
9
stemnám EAM. 68.
Hte'ndt (WIED. 137.)
d'sten EAM. 111.
Többes szám.
Hte'nnd (WIED. 163.)
Hte'nda EAM. 173.
Hte'ndt EAM. 209.

9

stenam
Htenat
Hten
Htenna
9
stenda
d
stendt
K. ciem,
cienam GEN. 6.
cienat
cien GEN. 48.

nyK. isiem
«öltözik»:
Egyes szám.
ciena'm
t'sie'nam
ciena't
ísie'nat
cie'n PORK. 25.
t'si'en EAM. 73.

*) Noha sem-végű igék, mégis van hasonló alakjuk: kE.
kaeve BUD. CsT. IV. 69. nyK. keBd0 EAM. 44. {kajem, kem
«megy») | kE. mieve (o: mieBd; miem «megy») BUD. CST. IV.
69. | kE. pueve (o: pueBd; puem «ad») BUD. CST. IV. 69.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLI.

7
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Többes szám.
kCar.

kP.
cienna
cienda
cijendt GEN. 45.

nyK.

cienna
cienda
ciendt

tsie'nná
t'sie'nda
(sie'ndt
puem

«ad»:

puenam
puenat
puen

E g y e s szám.
puena'm
pue'nam EAM. 52.
puena't
pue'nát (WIED. 166.)
pue'n
pwen EAM. 69.

puenna
puenda
puendt

Többes
puenna
puenda
puendt

szám.
pue'nnd
pue'ndá
pue'ndt

(WIED.
(WIED.
(WIED.

166.)
166.)
166.

396. P é l d á k .
Egyes szám. 1. sz.: kCar. (iiidenam (ftüdem «vezet») POEK.
45. | nyK. 9ste'nam (9stem «tesz») EAM. 68. | nyK. dtle'nám (Stlas
((megszabadul))) EAM. 165. | nyK. iitákáltarenam (iit'skdltáras
((kificzamít») EAM. 32. | nyK. ioyendm, (ioyem «folyik») EAM.
187. | nyK. kenam (kem «megy») EAM. 186. | nyK. keles'enam
(o: kelesenam; kelesem «beszél») WIED. 136. [ nyK. kdngáse'nám
(káygasás «tanácskozik))) EAM. 42. | nyK. kapaienam (kapaiem
«ás») EAM. 187. | nyK. kastare'nam (kasta-ras «megsebesít*))
EAM. 40. | nyK. koltenam (koltem «küld») WIED. 136. | kP. krenam {kdrem ((üt») GEN. 46. | kCar. küzenam (küzem «fölmászik»)
POBK. 46. | kCar. men§ajenam

(men^ajem

«esket») POBK. 2. !

nyK. pál'enam (o: pálenám; pdlem «tud») W I E D . 136. | nyK.
polut'saie'nám (polutsaiem «kap») EAM. 27. | nyK. popendm (popem
«beszél») EAM. 49. | nyK. popazenam (popazas «esik») EAM.
103. | kCar. poslenam (poslem «kezd») POEK. 46. | kCar. sakenam
(sakem «fölfüggeszt*)) POEK. 45. J nyK. suédrte'nam (susertas ((megsebez*) EAM. 137. [ nyK. tsatsenám (tsatsem «akar») EAM. 196.
kP. malenam ([ujmalem «alszik») GEN. 13. || kP. cienam (ciem«fölölt») GEN. 6. | nyK. puenam (puem «ad») EAM. 52. | nyK.
suenam (suem «dob)>) EAM. 127.

CSEEEMISZ NYELVTAN.

99

2. sz.: kCar. asnena't (asnem «tart, tápláló) POEK. 2. | nyK.
fi§íd§rte'nát (fiSl'dS'rtas «verpfuschen») EAM. 17. | nyK. i s t e n a t
(o: 9stenát; dstem «tesz») WIED. 137. | kP. kalasenat {kalasem
«elmond») GEN. 14. | nyK. kenat (kem «megy») EAM. 61. | nyK.
Modenát (kodem «hagy») EAM. 51. | nyK. koltenát (koltem «küld»>)
WIED. 137. | kP. mostenat (mostem «tud, ért») GEN. 12. .1 nyK.
mSndenát (m§ndem «elhagy») EAM. 64. | kP. nojenat (nőjem «el
fárad))) GEN. 3. | nyK. puk^senát (pu&sem «etet») EAM. 174. |
nyK. salye'nát (salyem «megáll») EAM. 53. || nyK. p u e n a t (o:
puenát; puem «ad») WIED. 166.
3. sz.: nyK. fialen (fialem «esik, lefekszik))) EAM. 9. ] nyK.
fiSrsen (fiSrsas «szid») EAM. 17. ] nyK. dlen EAM. 150. kCar.
ile'n POEK. 3. (dlem, ilem '<él») POEK. 3. | nyK. 9'áten (dstem
«tesz») EAM. 111. | nyK. ioyen. (ioyem «folyik») EAM. 182. | kP.
kajen GEN. 8. kCar. kaje'n (kajám «megy») POEK. 2. nyK. ken
(ken) EAM. 26. [és nán-geien (náy-keiem «visz») EAM. 203.] |
nyK. kátén (kdtás «elszakít") EAM. 43. | kE. keten (ketem «bír,
-hat») BUD. CsT. IV. 76. | kCar. kdéke'n (kdékem «befog») POEK.
5. | kCar. kode'n (kodem «hagy») POEK. 2. nyK. EAM. 51. | kCar.
kole'n (kolem «meghal») POEK. 4. kP. GEN. 9. nyK. EAM. 90. |
kP. kür. kolten (koltem «küld») GEN. 2. WIOHM. 234. kCar. kolde'n POEK. 1. | kCar. konde'n (kondem «hoz») POEK. 2. | kCar.
koéte'n (kostem «fáj») POEK. 1. | kCar. kuce'n (kucem «fog») POEK.
2. kP. kucen GEN. 27. nyK. k§£sen EAM. 173. | kP. küéen (küzem
«fölmászik») GEN. 1. | nyK. h0mden (ld0mdem «nevez») EAM. 74. |
kCar. pdste'n (pdstem «helyez») POEK. 2. | kCar. punén (pvnem
«fon») POEK. 6. | kCar. pure'n (purem «bemegy, belefér») POEK.
3. nyK. pSren EAM. 192. | kCar. édnde'n POEK. 6. nyK. sinden
(si'ndem «helyez») EAM. 6. | nyK. s}ndzen (sindzem «ül») EAM.
61. | kCar. soye'n (soyem «áll») POEK. 2. | kCar. süően (süőem
(iparancsol))) POEK. 2. j kP. su£en (suéem «megéhezik))) GEN. 37. j
kP. töcen (tocem «akar») GEN. 3. || kE. kién (kiem «fekszik») BUD.
•CsT. IV. 76. | kCar. mie'n (miem «megy») POEK. 6. | kP. cien
(ciem «fölölt») GEN,, 48. nyK. isién EAM. 73. | kCar. pue'n (puem
«ad») POEK. 3. nyK. EAM. 69. | kP. ruén (ruem «vág») GEN. 27. |
nyK. swen (suem «dob») EAM. 34. | kP. tüjen (tüem, tüjem «szétdarabol ») GEN. 2.
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. i s t e n n a (o: &stenná; 9stem
1*
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«tesz») WIED. 163. | nyK. h0mdenna (h0mdem «nevez») EAM.
74. | nyK. paienná (paiem «meggazdagszik))) RAM. 183. | nyK.
pál'enna (o: pdlennd; palem «tud») WIED. 137.
2. sz.: nyK. 9ste'ndá [dstem «tesz») EAM. 173. | nyK. yudalanenda (%udala'nas «rosszabbul lesz») EAM. 23. | nyK. kandendd
(kandem «hoz») EAM. 192. | nyK. ndygenda (nan-keiem «elvesz»)•
EAM. 192. | nyK. sinzenda (ó: sindzenda; sindzem, sindzem «ül»>
WIED. 138. || nyK. puenda (o: puenda; puem «ad») WIED. 160.
3. sz.: nyK. dlendt EAM. 147. kP. ileridt GEN. 4. (dlem, item
«él») | nyK. 9stendt (9stem «tesz») EAM. 209. | kP. kajendt (kajem
«megy») GEN. 4. nyK. kendt (kem) EAM. 62. | nyK. koltendt (köl
teni «küld») EAM. 173. | nyK. oyg3re'ndt {ongSras «mit stangen
wálzen») EAM. 92. | nyK. öpkalendt (öpkdlem «morog») EAM. 92.
nyK. pal'enet (o: pálendt; palem «ismerő) WIED. 138. | nyK.
pSne'nH (pSnem «fon»)EAM. 108. | nyK. pd0te'ndt (pd0tas «végez»)
EAM. 53. | kP. puksendt (puksem «etet») GEN. 6. j nyK. smde'ndt
(sindem «helyez») EAM. 28. 70. | nyK. éindzendt (hndzem «ül»)
EAM. 97. | kP. suzendt (suiem «éhezik») GEN. 21. | nyK. tsatsendt
(tsatsem «akar») EAM. 176. || nyK. kie'ndt (kiem «fekszik») EAM.
57. | kP. cijendt [ciem «fölölt») GEN. 45. | nyK. puenet (o: puendt; puem «ad») WIED. 166. | kP. ruenat (ruem «vág») GEN.
27. | nyK. sue'nat (suem «dob») EAM. 107. 180.

II.
397. uzam

kP.
uédnam
uédnat
UZ971

uzdnna
uzdnda
UZdYldt

«lát»

kür.
uzSnam
u£§nat
ü^Sn

Egyes szám.
nyK.
kCar.
uédna'm
uéSnam EAM. 123.
uzdna't
uzSnat ( W I E D .
137.)
ué§n E A M . 173.
u'Zm

uzmna
uiSnda
úzdndt

Többes szám.
wédnna
uZSnna (WIED. 137.)
wzdnda
u&dnda (WIED. 138.)
uzdnU EAM. 180.
wzdiidt
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tolam

«jön»:

Egyes szám.
kP.

kUr.

kCar.

tohnam
tolnám
ioldnat GEN. 12. tolnát
tofan GEN. 3. tblSn

tohnna
tohnda
tohndt

tolna'm
tolna't

nyK.

POEK.45.

to'hn PORK. 2.

tolsnam
tolsnat

RAM.

17. tolnám
[5.

tol§n RAM. 10.

Többes szám.
toUnna tolnena'
toWnna (WIED. 163.)
tolSnda tolneda'
tolítnda RAM. 13.
tolnát
to'lnat
tolSnSt (WIED. 163.)
K. nalám,

nyK. nálam

«vesz»:

Egyes szám.
naldnam
nalnam
nafonat
nalnat
nahn GEN. 4. nal§n

nalna'mPonK.^. nalnam RAM. 27.
nalna't 1LOB,K. 11. nalnát
na'hn PORÉ. 2. wafow RAM. 173.
Többes szám.

naldnna
nahnda
naldndt

nalSnna
nalSnda
naln§t
K. suam,

éudnam
sudnat
éuun «
GEN.

sunam
sunat
stidri) sun
28. 29.

waZnewor PORK. 14. náfonná
nalneőa'
náhnda
na'lndt
náfondt
nyK. soam

«megérkezik))

Egyes szám.
suna'm
sonam RAM. 134.
suna't
sonat
sudn PORK. 40. ion RAM. 35.
s%w 25.
T ö b b e s szám.

sudnna GEN. 17. sunna
Amnda
sunda
Jíudndt
sundt

sunna'
sunda'
swndt

sonna
sonda
sonSt
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kP. ; üam,
kP.
jüanam
jüdnat
jiidn G E N . 79.

kCar. d'üam,

n y K . iüam

«iszik»:

Egyes
kCar.
d'üna'm
d'üna't

szám.
nyK.
iünam CASTR. 38.
iünát CASTN. 3 8 .

d'ün

iün

Többes

CASTR.

38.

szám.

jüanná

d'ünna

iünnd

jiidnda

d'ünda

iünda

(és j y n á d á ) CASTR. 3 8 .

jlLdfldt

d'ündt

iündt

( W I E D . 138. CASTR. 38.)

(és j y n á n á )

WIED.

K. Ham,

nyK. Hám

Egyes
lidnam
lianat
lián G E N . 16.

137.

«lesz»:

szám.

lina'm PORK. 4 4 . linám

EAM. 9 9 . 12. linám 8 9 .

lina'i

linát

Un PORK. 1 1 . 5 6 .

Un E A M . 16.

Többes

CASTR. 38*

CASTR. 4 4 .

szám.

lidnna

Unna

Unná ( W I E D . 166.), l i n á n á

lidnda

linda

lindá ( W I E D . 166.), l i n á d á

lidndt

lindt

lindt EAM. 82.

CASTR.

CASTR.

K. u lam , nyK.

44.

44.

§lam « v a n » :

E gyes
kP.
ulnam
ulnat
uhn

kür.
ulnam
ulnat
ül§n

szám.
kCar.
nyK.
ulna'm
d'lnam EAM. J 64.
ulna't
§'lnat
whn
§'l§n EAM. 3 .

Tö b b e s
uhnna
uhnda
uldndt

ülSnna
uhnda
ulSndt

uhnna'
uhnda'
uhndt

szám
§l§nna
§l§nda
§h'nSt EAM. 6 1 .
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