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A magyar magánhangzók történetéhez. 
(Még egyszer az Árpádok korabeli rövid magánhangzók kérdéséről.) 

— Első közlemény. — 

Két ízben szólaltattuk meg a régi elfakult pergamenek 
néma betűit. Először SIMONYI ZSIGMOND 1879 ben, másodszor e 
sorok írója 1895-ben. SIMONYI «A régi nyelvemlékek olvasásáról* 
czímű értekezésében (Nyr. VIII. 481) azt mondta ki: «Az árpád
kori nyelvemlékeknek pontos megfigyelése és összevetése arra a 
meggyőződésre juttat bennünket, bogy majdnem á l t a l á n o s 
v o l t a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k n a k a m a i n á l e g y fok
k a l z á r t a b b k i e j t é s e » . Tíz évvel utóbb pedig «A magyar 
nyelv* czímű munkájának első kiadásában (I. 152) azt mondta: 
« . . . a XI. s XII. században, s nagyrészt még a XIIL-ban is, a 
rövid magáahangzók kiejtése a mainál z á r t a b b volt. Jelesen 
azt látjuk, hogy a mai a ebben a korban o volt, az o u 
volt, az e i volt». Ennek ellenében én «Hogy hangzott a ma
gyar nyelv az Árpádok korában ?» czímű értekezésemben azt 
iparkodtam bebizonyítani, hogy «a m a g y a r h a n g t a n n a k 
a z o n s a r k a l a t o s t é t e l e , a m e l y s z e r i n t az Á r p á 
d o k k o r á b a n a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k k i e j t é s e a 
m a i n á l e g y f o k k a l z á r t a b b v o l t , t e l j e s e n t a r t h a 
t a t l a n . ) (Nyr. XXIV. 205). 

SIMONYI elmélete*) ellen a fönnemlített időpontig a nyil-

*) Voltaképpen E I E D L SZENDE volt az első, a ki az o > a, u > o, 
ü > ö ós i > e hangfejlődést taní tot ta s a rokon nyelvek adataival meg a 
szláv jövevényszavakkal támogat ta (1859-ben megjelent «Magyar hang-
tan»-ában 104—106), de tüzetesen SIMONYI bizonyítgatta először. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 1 



c2 SZINNYEI JÓZSEF. 

vánosság előtt egyetlen hang sem emelkedett. Az enyémnek volt 
része támogatásban is, támadásban is (1. «Középkori nyelvemlé
keink olvasása» ez. értekezésemet: NyK. XXVIL), de a harczi 
zaj hamar elcsitult, és a nyelvészek közvéleménye az Árpádok 
korabeli rövid magánhangzók kérdését másodszor is beiktatta 
az eldöntött kérdések közé. 

Hogy én ezzel az immár két izben is eldöntöttnek tartott 
kérdéssel most újra foglalkozom, annak külső és belső okai 
vannak. A külső okok közé tartozik az, hogy idő közben meg
jelent a Magyar Oklevél-Szótár, a mely nem is tudom hány-
szorta több adatot tárt elénk, mint a mennyit annak idejében 
ismerhettem. Mikor elkészült, éppen érkezésem volt arra, hogy 
az új adatok nagy sokaságával ellenőrizni próbáljam azt, a mit 
sokkal kevesebb adat alapján megállapítottam. A közepe tájáig 
haladtam, mikor ebből az igyekezetemből több esztendőre ki
zökkentettek más tudományos foglalatosságaim, úgyhogy a mun
kát csak a múlt évben folytathattam. A másik külső ok az volt, 
hogy a mi eleinknek Velencze-vidéki olasz írástanítóit, a kikre 
egyrészt támaszkodtam, kérlelhetetlenül elsöpörték MELiCHnek 
meggyőző érvei (Szláv jövevényszavaink. I2. 11—65, stb.). Har
madik okul azoknak az eredményeknek egy része szolgált, a 
melyekre MELICH a szláv és GOMBOCZ a török jövevényszavak 
vizsgálgatása közben jutott. Az ő nyomozásaik olyan tanúkat is 
állítottak elő, a kik az én föltevéseim ellen vallottak. Ezek vol
tak a külső okok. Belső pedig kettő volt: vizsgálódásaim köz
ben észrevettem, hogy az én erősségeim egyike nem egészen 
olyan, a milyennek azelőtt láttam, másrészt meg egy homályos 
dologra előbbi álláspontomból semmikép sem sikerült világot 
derítenem. 

Ezek az okok késztettek arra, hogy az érdekes kérdést 
még egyszer apróra megvizsgáljam és korábbi következtetéseimet 
teljesen elfogulatlanul szigorú bírálatnak vessem alája. Ennek a 
«pörújításnak» vagy inkább önnönmagammal való pörbeszállás-
nak az eredménye itt következik. 
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I. 
Hogy a mai rövid magánhangzók között vannak olyanok, 

a melyek helyett az Árpádok korában (és még később is) zár
tabbakat ejtettek, azt én sohasem vontam kétségbe, sőt határo
zottan el is ismertem (vö. Nyr. XXIV. 197, 205; NyK. XXVII. 
244, 372). De a nyiltabbá válás eseteinek mennyiségére nézve 
homlokegyenest ellenkezett az én fölfogásom a korábbival (vö. 
NyK. XXVII. 378). 

Itt most egyelőre beérem annak a megállapításával, hogy 
a nyiltabbá-válás nem volt általános. Jó csomó olyan szót talá
lunk, a melynek egyik-másik vagy mindenik rövid magánhang
zója az Árpádok kora után nem vált nyiltabbá. Példáim na
gyobbrészt olyanok, a melyek ki vannak mutatva a XI—XIII. 
századból, kisebb részben pedig olyanok, a melyekről eredetük
nél vagy elterjedésüknél fogva föl kell tennünk, hogy megvoltak 
abban a korban, mégpedig ilyen meg ilyen hangalakban. S mi
kor azt mondom az illető magánhangzóról, hogy nem vált nyil
tabbá, ezt úgy értem, hogy vagy egyáltalában nem, vagy leg
alább a magyar nyelvterület legnagyobb részén nem történt meg 
a változás. (A nyelvjárási változatokat meg is említem.) 

íme az én példáim:*) 

o : árboc (arboz ff a, arbosz fa, arboz fa NySz.) < középk. 
lat. arbos (MNyv. I í . 308) | Áron: aanmmortuaya 1266 | Bato-
nya hn.: Batona szn. 1111, Bathona szn. 1113 (M2i. 101) | Bo-
dajk hn.: Bodoctu ANON. cap. 50., Bodoht 1201, Bodoct 1230 
(Bodayth 1476, 1487, Badayth 1498) (Cs. III. 320) | Boglár hm: 
Boclar 1193, 1211 (Baklar 1355 k. Cs. III. 317) | Bogya hn.: Bogha 
1268 (Cs. III. 496) | bolt < ol. Holta « volta) (MELICH: MNyv. 

*) Rövidítések: Cs. — GSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi föld
rajza a Hunyadiak korában. — G. = GOMBOCZ ZOLTÁN, Die bulgarisch-
türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. —• Mv M2. = MELICH 
JÁNOS, Szláv jövevényszavaink. I . k. 1. és 2. r. — Azok az adatok, a me
lyek mellett forrás nincs megnevezve, SZAMOTA-ZOLNAI Magyar Oklevél-
Szótárából valók. 

A következő keltezésekre nézve: 1086/XIIL sz., 1092/1131 k., 1093/ 
X I I I . sz. el., 1095/XII.—XIII. sz., 1135/XIII. sz. köz., 1171/1234 k. vö. 
ERDÉLYI LÁSZLÓ, A t ihanyi apátság kri t ikus oki. 10. 1. és NyK. XXXIV. 
389. 1. jegyzet. 

1* 

J 
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VI. 116) i bor {bar Moldva MTsz.) < tör. *bor (G. 49, 147) | 
Borcsány hn.: Borscan 1113 (M2. 23) | Borsod: Borsod ANON. 
cap. 18. 31. j Borzsova hn.: Bursoa ANON. cap. 14 (vö. HFK. 
412) | borz < tör. *bors (G. 52, 147) | boszankodik, boszant, boszú 
< t ö r . *bos-, *bosan- {Gr. 52, 147, MNyv. VIII. 492) | Bot puszta: 
villa Bot 1280 (Cs. III. 320) | Csopak hn.: Chopok 1277, Sopok 
1093/XIII. sz. el. (Cs. III. 44) | ? csoport {c záport Görcs r 
Máty.: NySz.. czuport MA. PP.: NySz.; csopor, csupor, csuport 
MTsz.)<tör. *copor (G. 61, 147; vö. MÉSZÖLY: Nyr. XLI. 135) | 
Doboka hn.: Dobuca szn. ANON. cap, 11, Doboka, Do&ofcawarfolua 
(kétszer) 1279 (a falu czímszó alatt) | Dubrony hn.: Dobron szn. 
1086/XIII. sz. (< cseh Dobron, M„. 111) j gyom {gyám Lipp: 
PKert.: NySz.; Győr m., Csallóköz M T s z . X tör. *3om (G. 80, 
147) \ holt-: choltat HB., ífo/íWag 1211, Holtwag 1214, Holt-
Wat 1223, Holthw&g 1252 (kétszer), Holthu&g, HolthzsM^ 1275 | 
/poZi/ {IpolyaVfa. Sz. P. Somogy Vben. KRESZN.) : Zpoíí 1141 — 
61 (Ma. 172) | iskola < lat. schola \ Jeromos: Jheronimi 1152, 
Ieronimi Vita S. Ger. 7. (M2. 177) | kántor < lat. cantor \ kocsány 
< t ö r . *&ö<ían v. szl. kocán (G. 97, 147; vö. 182, 227) j Konkoly 
puszta: Goncol 1247 k. (Cs. III. 504) j kopó*) < tör. *kopay (G. 
98, 147) | koporsó {kaparsó Székelyfd. MTsz.) < tör. ¥kopurcay 
(G. 98, 147) | korona (XIV. sz.: coronaia, co\ion}aia KT.) < lat. 
corona \ Koronzo hn. 1267; a XV. sz.-ban is o-val: Koromzo 
1432, 1482, Korwmzo 1447, Koromzow 1480 (Cs. III. 436) | kos 
< tör. Hoc (G. 100, 147) | kovács: ccach hn. 1193 (kétszer); 
koachi hn. 1254, Koachy hn. 1274 < szl. ftomc I Kozma: Cosma, 
Cozma szn. 1211 (NyK. XXXIV. 404), Cozma 1240 k. < szl. 
Kozma (máskép M8. 184) | Mocs hn.: Moch 1208, 1260, 129a 
(Cs. III. 508) | Mohács: Mohach 1093/XIII. sz. el. (Cs. II. 463) | 
moly < szl. molh (M r 141; ASBÓTH, Szláv jövevényszavaink. I. 
81) | monostor: Vsuadsínmonustura 1256 < ? szlov. *monoster (vö. 
szlov. Monoster = Szentgothárd); vö. óbolg. monostyrh, inonastyrh; 
lat. monasterium (M2. 335) | mordály (NySz. MTsz.): Mordal szn., 
Mordar szn. 1211 < kfn. morder, mordaere (LUMTZER-MELICH, 
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 183) j morotva (MTsz.; marotva MA.: 
NySz.): Mortua 1113, 121 1, 1255/62, mortua 1256, R&ronmortuaya 

*) Kérdés, hogy az OklSz. következő adata i : Copou, Chopou 1237, 
Co/?o 1240 k., Kopou 1293, 1293 k. a kopó vagy a kapó, ill. részben a csa/xf 
szóval azonosak-e. A Kopou-n&k kapó-v&l való azonosítása mellett szól 
talán az, hogy Kapou-n&k is van írva &Ő 1293 k. kelt oklevélben (ámbár 
a Kapou alak Kopou-ból [ = ckopó'] fejlődött is lehet \ és talán még inkább 
az, hogy mellette ilyen nevek vannak említve: Lesen, Nuzou, Nueo é& 
Lukén,. 



A MAGYAR MAGÁNHANGZÓK TÖRTÉNETÉHEZ. 5 

1266, Morothwa 1274 | Morva folyó : Moroa ANON. cap. 37. 57., 
Moroua cap. 35 | ocsú < tör. *ocar (G. 108, 147, vö. 182) | 
Monos-Ókor és Okorág hn.: Okur 1183, 1257, 1274 (Cs. II. 
512) i olaj < szl. olej j oMó < tör. *o^a?- (G. 109, 147) | oltár 
(altar Born: Evang.: NySz.): oltarü GyulGl.;*) vö. Oltárcz hn.: 
Oltarch, Oltharch 1239, Oltaruch 1290 k. (Cs. III. 87) < szl. oltarb 
(M2. 349) | oltvány: Oltuan (pomus) 1299, Oltwan (pomus) 1299/ 
1300 j orgona<lnt. organa (Ma. 352) | orr: Orrh 1269, Or 1297, 
Orrothlonheda, 1272 - 90 | Orsova hn.: Ursoua ANON. cap. 44. | 
Osli hn.: OsZ 1230 (Cs. III. 622) 1 Ostoros hn.: ystoros (fluvius) 
ANON. cap. 32. (= a mai ostorosi patak, HFK. 428) | ostya < 
szl. *ostja (vö. ó-horv. ostija) < vulg. lat. ostija, ostja (M2. 355) | 
Pákozd hn.: Paeoztu (mons) ANON. cap. 48. J Paloznak hn.: 
Poloznic 1079—80, Poloznik, 7roXóovix 1109, Ploznic 1086/XIII. 
sz. (Mr 122, 246) | polc < szl. polica (MELIOH : MNyv. VI. 67) | 
Pomogy hn.: Pomog 1271 (Cs. III. 624) | ponyva (vö. Ponyvád 
hn.: panauuadi 1095/XIII. sz. NyK. XXV. 147, MNyv. VI. 153; 
panyó Pozsony m. Olgya MTsz.; panyőka, ponyóka MTsz.)<szl. 
ponjáva (MELICH : MNyv. VI. 68) | Poroszló hn.: purozlou ANON. 
cap. 32.; Prozlaw 1253 (NyK. XXXIV. 140)<szl. Prislav,Proslav 
szn. (MELICH: Nyr. XXXIII. 325) j Porva hn.: Porowa 1260 (Cs. 
III. 248) j •posztó<szl. postav \ prépost: Prepostfélde 1297<szl. 
prépost (vö. M2. 386) | processzió (népiesen: prosécció, prosekció) 
< lat. processio | Rogoz hn.: vö. bolg. rogoz 'mezei liliom' (M r 
5) i Sámson: vö. Sámson (Pray-kód. évj.), Samsonis 1177 < lat. 
Sámson (Ma. 204) | Simon: Simon, Symon 1109, 1111, 1113, 
1141—61, 1086/XIII. sz., 1135 XIII. sz. köz. (Ms. 205) | sors< 
lat. sors 1 Szoboszló: Sobozlou 1209 (WENZEL XI. 103), Sobuslo 
szn. (uo. 220) < szl. Sobieslav szn. (M r 4) | toklyó< tör. Hoklyy 
(G. 130, 147) | Tolna: Tolna 1266 (Cs. III. 412) | topoly: topul 
(arbor) 1289 | W < t ö r . *tor (G. 130, 147) | zsoltár< szl. £oltán> 
<M2. 418). 

u: Bucsa hn.<bolg. 6yie (M r 5) | Buda: budensem 1186 
(Mjj. 152), Buduuar ANON. cap. 1., Budensi 1269 (a plébánia 
czímszó alatt), Ouiwííam 1282 k. | csuka < bolg. stuka, szb.-
horv. scuka, szlov. scw&a stb. (MNyv. VI. 398) I Duna: sí? TÖV 
^oóva^tv 1109, Diínazorma 1229 < szl. Dunav, Dunaj (MELICH: 
MNyv. II. 104) J Dúsnak hn.: Dusnok, Dusnuk 1256, Dusnuk 1271, 
1290 (Cs. III. 48)< szl. dusnik (M8. 244) j Futak hn.: Futogk 1250, 

*) Eeméllem, senki sem ütközik meg azon, hogy az Árpádok korát 
nem zárom le éppen a XIV. század első évével, hanem még a G-yulGL-
ból vett adatokat is az Árpád-koriakhoz csatolom. 
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Futog 1270 (Cs. II. 137) | Gug puszta: Gug 1217, 1238, 1245 
(Cs. III. 500) | Gyula: Jula szn. 1134, Gúla szn. 1095/XII.— 
XIII. sz. (M2. 47, 48) | hazug: Chozug 1095/XII.—XIII. sz., 
Hozug 1211 (kétszer), 1240 k. | hurok (urok NySz. MTsz.) < tör. 
*uruk (G. 84, 148) | kurta: Qurta szn. 1171/1234 k. < lat. curta 
(M2. 188) | kurva < szl. kurva | Kustán (Felső-K. helység és 
Alsó-K. puszta): Kustan 1275 (Cs. III. 75) | Mt ~ kutat: ohut 
cwtarea, mortis uasara huta rea 1055, xxcuta 1184 stb. < tör. 
*kudu (G. 107, 148) | kutya (vö. BÜDENZ, M U S Z . 52, NyK. XXII. 
410; MUNKÁCSI: NyK. XXIII. 343, ÁKE. I. 430) | ludas: Ludos 
1211, 1251/81,1252 | lyuk{as): Mjh&luka 1243, livkeunm 1269, 
hvkaskwy 1297 j LukafaAu (Magyar-L. helység és Nómet-L. 
puszta): Luca 1234—70 (Cs. II. 626); vö. Luca (episcopus) 1157, 
1162, 1171/1234 k . < o l . Luca v. szl. Luka (M2. 191) | Lukács: 
Lucas 1211< lat. Lucas v. szl. Lukac (M3. 191) | Mdtyus: Matus 
1181 (vö. Matheus 1111, Matheus, Mateus 1141—61, Matheus 
1181 (M2. 195) | Munkács: Muncas ANON. cap. 12. j munkás: 
muncas HB. j muszti erdő: Museh 1261 (Cs. II. 630) | muzsika 
(mozsika Székelyfd., Moldva MTsz.) < lat. musica j nyugalom : 
nugulm- HB., Nugulm 1221 (kétszer), nugolm 1293 | Nyulas hn.: 
Nulos 1221, 1270 (Cs. III. 684) | Alsó-, Közép- és Fehő-Pula: 
Pula maior et minor 1225 (Cs. III. 625) | purgatórium (porgato-
riom Nagysz.-k. 330, PESTHY Nomencl.) < lat. purgatórium 
puszta (posztit, posztul, -úl Székelyfd. MTsz.) < szl. pusta, pusto 
(a szóvégi magánhangzóra nézve vö. ASBÓTH, A szláv szók a 
magyar nyelvben 33. 1.) | regula < lat. regula \ ruha (Rohabaih. 
BMNy. IIIa. 6 1 ; róva Hétfalu MTsz.) < szl. ruho \ Sámuel: Sa-
muhel rex (Aba Sámuel pénzein: M2. 204) ] suba: Suba 1290 | 
Sugatag hn.: Sugatagtou, Sugatagwelg 1300 k. [ Suran hn. 1138 
(vö. Swran 1495; ma nincs meg) (Cs. III. 449) I szurdok (sor-
dék, sordik Zala, m. MTsz.): Zurduk (via) 1275, Zurduk 1278, 
Zwrduc (vallis) 1297 I ? szurkos: surkuscher 1075/1217 j tulok, 
vö. ? csag. turuk (G. 132, 149) | Ug puszta: Ugh 1288 (Cs. III. 
257) | ugar < szl. ugar \ Ugocsa: Vqosam ANON. cap. 14. | Ukk 
hn.: Vek, Vk 1268, Vg 1279 k. (Cs. III. 120) | Ung, Ungvár: 
Hungu, Hunguar ANON. cap. 2., Hung cap. 12. 13. | Ung puszta: 
Vng 1251 (Cs. III. 129) | úr ~ urat: uromc, uromehuz, urot 
HB. | út —> utat: qupiswífl 1095/XII—XIII. sz., utót HB., Y&vutha 
1269 stb. | Zsuzsanna: Susanna 1211 (NyK. XXXIV. 413). 

ü: Eskülló' hn.: Esculeu ANON. cap. 27 (kétszer) | Füred 
hn. : Füred 1211 (NyK. XXXIV. 397), fyured 1272, Fyured 
1298 | füzes: Fwzes 1240, füzes (piscina) 1268, i ^ s p a t a k 1293 
NySz., Fyuzes hn. 1297 (vö. aqua fuzeg 1193, uilla Fuzegy 
1211) | Kürt hn.: Kurtu 1138 (MNyv. VI. 152). 
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i: 1. magashangú szavakban: csipke: Chypke 1264, 1270/ 
80, 1284, 1291 | Csitény hn.: TCITOÜ{A 1109 (NyK. XXXIV. 133) | 
dinnye: dinna hn. 1095/XII.—XIII. sz., 1093/XIIL sz. el., Dinna 
hn. 1223, Digna hn. 1240 k. | hideg: Hydegwelg 1276, Hydegseá 
1281, Hydegkuth 1296 | idegen: Idegen 1295 | ige: igen' GyulGl. | 
Igrice hn.: I #nq / 1256, 1271, Igrichy 1273, Í292 (Cs. III. 6 3 ; 
OklSz.) | iker: iforbucur 1095/XII.-XIII. sz., Ykvríoxx 1214, 
Ikurtov 1223, Ycur ozov 1236/39, ykerheeg 1249, Ikurwsn 
1256/73, 1263, y&wku 1262, Ikerwejz 1284 | m i : intetvinec 
HB. j isíew: isten HB. | &«: ki, kic, kinec HB. | kis: Kysíoluá 
1229, Kysnegneá 1252, Kysíoln 1268, kyseiáew 1274, ü>folud 
1277, ífyssumlyod 1279, Kiskneá 1295, Ü>dunad 1297, C s 
ered 1297 | liget: ligoth [így] 1206, liget 1208, Ẑ eZ/c [így] 1261, 
lyget 1275, Zigreí 1279, Ligeth 1292 | m i : mic HB. [ mise(messez-
nek Helt : Krón.: NySz.) < szl. misa \ pince: Pynche 1255/81 j 
sziget (zeget Bécsi-k. 72; szeged, szeget, szögegyihe, szöget, szüget 
Hont m., Esztergom, Dráva mell., Csongrád m., Háromszék m. 
MTsz.): ziget 1055, Scigetfev 1109, Sciget 1186, Mogorsciget, 
Besneusciget, N&ssciget 1225 stb. | tisztes: tistes GyulGl. j vidék: 
Wydekwelge 1291 | vize, vizes: ~WesvYemwyze 1217, Wigne Wise 
1225, GxünuGhuize 1291; IF^eshomorou 1247, Wyzesteluo 1258, 
F^esberek 1280. 

2. mélyhangú szavakban: bicsak < tör. *bycak (G. 45, 
150) | Bihar: Bichar 1111, Bihor 1193, Byhor ANON. cap. 19. 
20. stb. (NyK. XXXIV. 137) | bika: biquakut 1193 | cickány < 
tör. *syckan (G. 66, 150) | Csicsó hn. : ŝ /sow 1172 (M,. 20) j 
Csitór 1113 (Ma. 20) | dió: Gyofa 1264, Marcelney^aí/íi"l288 I 
disznó (gesnov 1266/97, Gesnosei 1336; gyesznó Palóczság, d'észnu 
Vas m., desznyu Baranya m., desztó Bereg m., désztu Vas m. 
MTsz.): gisnav 1055 | Gizella: Gislam. HARTV. V. s. Steph. cap. 
10.<ném. Gisila, Gisela (M„. 141) | -hida (Orrothlon/ieda 1272/ 
90): Barlabas%eZa 1246, Bokonhyda 1257, Zemdyhyda 1293, 
Bud&hida 1294 | himnus <c lat. hymnus \ hitvány: Hyduand, 
Hytuand szn. 1211, Hithwand 1212, Bituand szn. 1171/1234 k. ; 
hivatal: Hiuotol szn. 1211, 1218, Hyuotol szn. 1237 | i#a<szl . 
igo | ildomos<tör. *yldam (G. 87, 150) | imád: Wimagguc, vimag-
guc, uimagguc, uimaggonoc, uimagguc (kijavítva: omuc), uimadsaguc 
HB. | Ipoly: Ypul ANON. cap. 33. 34. | iszap < szl. *isT>p (MELICH : 
MNyv. VI. 401) | Iván, Ivánka: Jwan 1221, Jüan 1237, Iuan 1135/ 
XIII. sz. köz., Scent Jwan 1259, Iwan 1279, IMÍI/I 1290, Ittwi 1293 
k., Jüan 1299; Iwem&a 1263, 1296, 1298 (vö. még Ma. 113) | király 
( < kerály, keral, vö. HORGER: Nyr. XXXVI. 410; ASBÓTH : no. 467; 
MELICH: MNyv. IV. 24; KeraZpotoka 1292, Kerallese 1322 stb., 
keralucnoc KT.): Kyi'alturky 1229, Kyralrevry 1242, Kyralmezey 
1256 stb. | Krisztus < (lat.-)szlov. Kristus (M2. 185) | Zifc: ruuoz 
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licu 1055 | Liptó : Lyptou 1230/83 (a falu czímszó alatt) | Mar
gitét hn.: Zenthmargita 1256, Margytha szn. 1285 | Mária: 
mariat HB., Maria 1171/1234 k., Scenthraan'azygete 1234 | mid 
(NySz. MTsz.): mia HB. | Mihály: Michal 1210, 1221,. Mihal 
1211, 1229, Michal 1135/XIII. sz. köz., Myhal 1252, 1278 stb. | 
Miklós: Miclous 1211, 1240 k., Zentmiklos 125G, Scent???iclos 
1286 j Miké: Mico 1157, 1162, Micou 1171 (Ms. 119), Michou 
1199, Micou 1221, ikftcftotí 1228, ikfycow 1252 stb. | Miskolc: 
Miscoucy ANON. cap. 31. | Nyitra: Nitria 1111, Nitra 1138 (Ma. 
121), Nitra ANON. cap. 33. 35. | piac < ol. piazza (MELICH: 
MNyv. VI. 116) | Piros hn.: P#ros 1237 (Cs. II. 159) | sima < 
tör. Hyrna (G. 117, 150) | Simon: Simon, Symon 1109, 1111, 
1113, 1141—61, 1086/XIIL sz., 1135 XIII. sz. köz. (Ma. 205) | 
sirat (XIV. sz.: syrotiatu[c] KT.) | szil: zilu 1055, scilcuz 1225, 
Scyl 1251,55 stb. | szilva: Sciluasíee, Sciluas 1231, Scilovas, 
Sciloas 1234 | szirony < tör. *syrym (G. 123, 150) | szirt < tör. 
*syrt (G. 124, 150) [ szita <C8zl. sito \ Tihany: Tichon 1055 stb. 
(Ma. 129) | tűé < tör. Hylyy (G. 129, 144) | tik, tilt-: tilutoa, 
tiluvt HB. | tinó < tör. Hynay (G. 130, 144) | Tisza (Teza 
BesztSzj.): Tiscia 1083—95 (M2. 29), Tyscia, Thiscia, Thysiam 
ANON. cap. 9. 11. 16. | világ (velág, vélág, véíág, vélág[?], véíoág 
Palóczság, Dunántúl, Szlavónia, Alföld, Moldva MTsz.): világ 
HB., Vylagus ímons) 1275, Wylagusberuk 1289/91 | Vilmos • 
Wilmos 1211 | virág {verág, verág, verág Palóczság, Csallóköz, 
Baranya m., Moldva MTsz.): Vyragus 1237 j zsidó: Sydou 1244, 
1280 | Zsitva: Sytua, Sytuua ANON. cap. 35. 37. 

Ez korántsem valamennyi adat; van még több is. Teljes
ségre egyáltalában nem törekedtem, még a rendelkezésünkre 
álló adattárakat sem aknáztam ki teljesen. Szükségtelen volt, 
mert a fönnebb elsorolt adatok is elegendők annak a bizonyí
tására, hogy a nyiltabbá-válás nem volt általános. Hiábavaló is 
lett volna, mert valamennyi adat azokban sincs meg, már pe
dig a nyiltabbá-válás megtörténtének és elmaradásának szám
arányát csak valamennyi adat ismerete alapján lehetne meg
állapítani. Valamennyit ismerni pedig teljes lehetetlenség; nem
csak azért, mert nincs mind följegyezve, hanem azért is, mert 
nem mindenik adat néz reánk olyan nyilt arczczal, mint a fön
nebb fölsoroltak, hanem lappanganak közöttük álarczosak is. 
De erről később. Most vegyük sorra a szóbanforgó hangokat. 
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IL 

Tudvalevő dolog, hogy a mai á hang előzőjét az Árpádok 
korában (kevés kivétellel) kétféleképpen jelölték: részint a, 
részint o betűvel. De nem össze-vissza. Vannak olyan mai (vagy 
az Árpádok kora utáni) á-k, a melyeknek r e n d e s jele az 
Árpádok korában az a betű volt, és vannak olyanok, a melyek
nek az előzőjét r e n d e s e n az o betűvel írták. Lássuk most 
először amazt. 

Ha én az a-betűs szavakat minden rend nélkül vagy betű
rendben sorolnám föl és aztán azt kérdezném, hogy vájjon 
minő hangot jelölhetett bennük az a betű, aligha kapnék más 
feleletet, mint azt, hogy az a hangot jelölte; hiszen századok 
óta azt Írják az a betűvel. És meg kell vallanom, hogy nem 
tudok olyan argumentumot, a melylyel ezt a véleményt tartha
tatlanná lehetne tenni. 

De ha az adatokat jól szemügyre veszszük, azt látjuk, hogy 
három csoportra oszlanuk. (Némelyik két csoportba is tartozik.) — 
íme a példák: 

1. A d t a : odutta HB. | A k a r a t t y a (puszta): terra Aka-
ratia 1109 (Cs. III. 219) j - a l j a : ? Terem alia 1225, Folwalya 
1284, SaturaZia 1291 | á r t a t l a n s á g a : artotlonsaga GyulGl. j 
á r u l a t j a : arulatia GyulGl. | á r v a : Arua szn. 1152, Árva 
szn. 1223, Arua szn. 1171/1234 k. | b a r á z d á j a : wvdugbaraz-
daya 1270 | b o c s á s s a : bulscassa, bulsassa HB. | f a : fa HB., 
Feketeu/a 1256, Holo/a 1256/73, machka/a 1286, scyp/a 1272, 
Almafa 1225, agasalma/a 1237, apathalma/a 1237, Alma/a 1252, 
alma/a 1256, Berekene/a 1252, berekne/a 1257, buz/a 1257, 
Bigfa 1193, Bich fa 1243, Byk/a 1252, 1257, bik/a 1259, byk/a 
1299, Cher/a 1275, Cheresna/a 1256, ceresna/a, cheresne/a 1257, 
Gyo/a 1264, eb/a 1297, egur/a 1234, Egur/a, Egur fa 1252, 
Egur/a 1268, eger/a 1293, Egur/a 1294, 1299, feneu/a 1251/81, 
1269/90, fenew fa 1297, feneu/a 1298, 1299 (kétszer), fyz/a 
1287, gertan/a 1236, Gurtan/a 1238, Gertan fa 1252, gertian/a 
1256, gertan/a 1257, 1259, Gertan/a 1261, Gurtan/a 1263, 
Gymulchyn/a 1275; crast/a 1228 k. (NyK. XXXV. 121), harast/a 
1263, Harazth/a 1299, Haas/a 1296; Hindo/a 1211 (NyK. 
XXXIV. 397), iwa/a 1266/74, Jawr/a 1299, Jegenie/a 1247, 
ihor/a 1236, Ihor/a 1251, Yhor/a 1252, yar/a 1257, Ihor/a 1258, 
kerezth/a 1275, Keurus/a 1269, kurtuel/a 1055, Curtel/a 1252, 
Kurtuel/a 1256, Mogol/a 1252, Magyal/a 1276, Munurou/a 1256, 
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monoro/ct 1267, Narpfca 1237, Nar/a 1256, Náár/a 1299, Nyr/a 
1252, 1256, nir/a 1259, nyr/a 1269/70, nir/a 1272, 1298, ra-
katya/a 1249, Eacatya/a 1252, Eeketya/a 1255, zyl/ű 1110 k., 
sil/a 1211, scil/a 1225, Scyl/a 1251, Zü/a 1252 (kétszer), zyl/a 
1252, 1257, Scyl/a 1284, Zyl/a 1291, 1299 (kétszer), Tulg/a 
1251, tulg/a 1252, Tul /a 1252, tul/a 1259, Tulg/a 1263, tul/a 
1267, tuulg/a 1268, tul/a 1299, Cuz/a (o: tuz/a) 1226 k., Tyz/a 
1240, vgu/a, ugu/a 1193 | f á j a : Wuolcan/aya 1211, Pangrach-
faya 1256 | f a l v a : forkos/oZwa 1222, Giegoifolua 1230 (két
szer); Scumur/ofoía 1251 (Cs. II. 528), appaccha/aZwa 1256, 
Karachun/bZtta 1261, Wasar/bka 1274, Charachun/bZwa, Othrochk-
folua 1275, Derspop/oka 1275, Johagfolua 1277, 1277/91, Do-
bokawar/oZwa 1279 (kétszer), Vodos/ofaa 1280, Howk/oZ«a 1286, 
Sutk/otoa, Welchuk/ofaa 1287; Bork/oZaa 1289 (Cs. II. 471), 
Pentek/oZita, Boyrmkfolua, Ba&nfolva 1289 91, Lodomyr/bk>a 
1296 | f i a : Dedjia 1236/39 | f o g a d a t j a : fugadatia GyulGl. | 
f o k a : Tulgus/oca, Tulus focca, Harangud/oca 1211, Buryas/wca 
1231, Zorcos/o/ca 1278 | g a r á d j a : Pasa garagya \^11 | g á t a : 
Seludgatha, M&rcusgatha 1224, Ch&b&guatha 1267, Geigurgata 
1271, Samaraoata 1273; Chfíb&gatha 1296 (Cs. II. 478) | h a l l á 
(*-ja): hadlaua HB. | h a l m a : Wrhalma 1293 | h a r a s z t a : 
Celg horozta 1231, NarduncAora-zía 1231, Tybáharazta 1269, 
Zechun/?arasí/ia 1296 j h a t á r a : Paztbur/wíara 1240 | h á z a : 
Faeregia^a [Fejéregyháza] 1193 (Cs. II. 604), Bodugazun/mza 
1256, Myhal/ia^atetey 1296 ? | h i d a : Barlabas/tt/da 1246, Bokon-
hyda 1257, OrrothlonMa 1272/90, Zemdyhyda 1293, Bndahida 
1294 | h o m o k a : bábu humca 1055, Vsi-phomoka 1239 j i k t a t 
n i a : iochtotniaHB. j j u t v a : ivtua HB. j k i n a ('kínja'): quina 
GyulGl. | k u t a : ohut cutaiea,, mortis uasara kuta rea 1055, 
vicuta 1184, kenezkuta 1232/48, Wrcutha 1252, Alasun&uí/ía-
1269, Detiichkuta 1282, Ketelkuta 1288, vrkuta 1288 [ l a k a : 
ketel lóca 1095/XII—XIII. sz.; Kethelaka 1270 (Cs. III. 238) | 
l á t a t j a : latatia GyulGl. | l y u k a : M.yha>luka 1243 | m e g y é j e 
( < m é g y á j a) : megaia 1055 j M o g y o r ó k a : Munuroca szn. 
1285 j m o l n a : Zereda molna 1247, Hench Molna 1293 | 
m o n d a , m o n dá(*-j a): munda, mundoa HB. | m o n o s t o r a : 
ParadanmemM.síwra 1256 | m o r o t v á j a: aaTonmortuaya 1266 [ 
m ú l h a t j a : mulchotia HB. | o l d a n i a , o l d j a : ovdonia, ovga 
HB. | p a r 1 a g a : Geuden porloga 1265 | p a t a k a: Ketélpotaca 
ANON. cap. 15., Jablampoíoca 1206, Yrmegpotoca 1249, almas-
pataka 1260/71, dolnapaía&ateu 1262, donkpotoka 1264, Corwlus 
potoka, Solumus potoka 1265, Brekene potoka 1268, Hosthou 
pathaka 1269, Medapataka 1279, Benegethopataka 1285, Keurus-
potokatewyn 1285, Knkenespataka 1291, Gyartyanos pataka 1291, 
Keralpoío/ca 1292, Machalaspaíafca 1295 | - r a : Ycia/wcara 1232, 
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Lopuchusíawam 1285 | s a r a : gunusam 1055, orduksara 1075/ 
1217 | s z a b a d í t s a , s z a k a s z t j a : zoboducha, zocoztia HB. j 
s z á r m a : koku zarma 1055, Choc zorma 1211, Dunazorma 
1229, (jymgsorma 1233, yneuzorma, Z&durzorma 1251/81, Ineu-
zorma, Ti&durzorma 1252, Tiymzorma 1297 | s z é n á j a : petre 
zenaia 1055, Kach scenaya 1299 | S z o m b a t k a : Zumbotca szn. 
1198 (M,. 127), Sombotka 1210, Zumbotca 1221, Zumbotcha 
1224, Ziímbotka 1231, 1232 | t a v a : Wensellev towa 1067/1267, 
veyrmur thouua, To&untoua 1211, Foluíoa 1231, Apatíoa 1240 
k., Chekeytova 1256, Keerchen toua 1268, vrtouua 1283, Tumpa-
towa 1299/1300 | t i l t á ( * - j a ) : tilutoa HB. | u n o k á j a : Apat-
unukaya 1263, Moh&runukaya 1283 | u t a : qupiswía 1095/KII— 
XIII. sz., Varwí/m 1269, Besenev uta 1279, Joanvtha 1279, 
Churda uta 1291, Churdauía 1292, Buhtevtha 1294, Hotlounog-
wfa 1295, Warwí/ia 1295 | v á d o l a t j a : vadulatia GyulGl. j 
v a l a : vola HB. (háromszor)] v á r a : Felduara 1211 (NyK. 
XXXIV. 396), Ghakwara 1282 k. | v á s á r a : mortis uasara 1055, 
Mortunvasam 1270, ~Potuasara 1296, Heudtíasarct 1296. 

2. Á b r a h á m : Ábrahám 1079—80 (M5). 152), abraam 
HB., Abraam 1255 | A c s á d : Achad 1255, 1284, 1291 (Cs. II. 
732; III. 315) | a g á r : Agár, agár 1193, Agár 1256; Agár 1275 
(Cs. III. 315) | A g á r d : Agárd szn. 1211 (NyK. XXXIV. 401) | 
a j á n d o k: Aianduc 1141—61 (kétszer), 1152, Ayanduc 1211, 
Aianduc 1211 (háromszor), Hayanduc 1218, Ayanduk 1222, 
Ayandukh 1237 | A l m á d : bírnád 1174, 1227, 1230 (kétszer) | 
a l m á s : almás 1193, Almás 1200 k., 1093/XIII. sz. el.; 1213 
(Cs. III. 492), 1233; 1235 k. (Cs. uo.), 1240 k., aZmaspataka 
1260/71 | a p á c a : appacchaialua 1256, Apachammlo 1266/97, 
Apacha Somlyó 1270 | a p á t : ^paífeereh 1211, Apát 1221, 
apaí/talmafa 1237, Apát toa 1240 k., Apát uo., ^ a í u n u k a y a 
1263, Apath rewy 1293 | a p á t i : apaty 1222, Apáti 1230, 
Appati 1230, Apaty 1231, Apáti 1240 k.; Apaty 1258 (Cs. II. 
587), apaty 1266/97, Apaty 1275 j A r á c s : Aarach, Arad 1211 
(NyK. XXXIV. 394) | a r a t á s : Aratás 1211 | A t á d : Achad 
1279 (Cs. II. 587) | b a r á t ( i ) : Barath 1211 (Cs. III. 545), 1252; 
1261 (Cs. uo.), #ara£sucurov 1262; Barathy 1263 (Cs. II. 589) 
(de: borát 1232, M2. 230*) | b a r á z d a : widugbarazdaya 1270, 
Barázda 1300 | B a r n a b á s : Barlabashyda, 1246; Barnabás 
1211 (NyK. XXXIV. 401), 1252 | c s a l á d : Chalad 1257, Keet-
chalad 1272—90, Chalad 1278, 1300 | C s a t á r : Chatar, Cha-
thar 1233, 1244, 1285 (Cs. II. 741; III. 225, 322) j G a m á s : 

*) Vö. barát Érsekújvár ~ borát Palóczság, Őrség MTsz. 
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gamas, Gamas 1055 (NyK. XXV. 145); 1229, 1234—70, 1261 
(Cs. II. 607) | g a r á d : Pasa garagya 1277 | h a g y m á s : Hag-
mastuh 1211 (NyK. XXXIV. 397), Hagimastuh, Hagymás 1211, 
Hagmas 1262 j h a l á l (és szárm.): Halaldi 1152; Halaid, Ha-
lalud 1211 (NyK. XXXIV. 406), halalnec (kétszer), halalaal, ha-
laíut HB., halalanoch GyulGl. | H a l á p : Halaph 1231; Halap 
1243 (Cs. III. 58) | h a l á s z : halas 1193, Halazu[t] 1231; Ha
las 1235 k. (Cs. III. 501), 1240 k. (a halas ezímszó alatt), Há
lóz 1244/71, Halasz 1245, Halaz 1254, 1256, 1283, 1293, Halaz-
teluk 1293, Halaz 1293, 1297 \ h a l á s z i : Halazy 1231; Ha
laséi 1291 (Cs. III. 330) | h a l l á : hadlaua HB. j H a r s á n y : 
Harsan 1239, 12*9, 1250, 1289, 1296 (Cs. II. 489; III. 501) | 
h a t á r ( o s ) : Beghatar 1240 (kétszer), PazthurAatora 1240, Lean-
hatar, Hatarus- 1265, Cherhatar 1291 (de: hotar 1095/XII.— 
XIII. sz. [kétszer], 1239 [a megye-határ ezímszó alatt]*); a XIV. 
század elejétől fogva mindig a-val írva) I Ka j á r : Kayar 1135/ 
XIII. sz. köz. (Cs. III. 236) | k a l á s z ( i ) : Kalazy 1211 | k a 
n á s z : Kanaz 1141 — 61 | K o m á r o m (o < á, vö. Kamarán 
1316, Kamarum 1343, Kamarun 1367, 1368, Kamaron, oppidum 
Kamaroniense 1373—83, Cs. III. 489): Camarum ANON. cap. 15., 
1075 XIII. sz. (Cs. id. h.), Camarun 1267 (az aranyos ezímszó 
alatt); 1268 (Cs. id. h.) [nb. Comarin 1037 (FEJÉÉ I. 328) hamisított 
oklevélben, vö. KÁKÁCSONYT J. A hamis, hibáskeltű és keltezetlen 
oklevelek jegyzéke 1400-ig, 6. 1.) | k a r á c s o n y : Karachun 
1203/54; Karachyn, Karachon (kétszer), Karachun, Karachen 
(kétszer), Carachon, Karasun 1211 (NyK. XXXIV. 408), Karason, 
Karasun (háromszor), Karachun (kétszer) 1211, Karachan 1225, 
Carachun 1229, Karachyn 1240 k. (kétszer), Karachun 1252, 
Karachuníolua, 1261, Charachuníobio, 1275 | K a r á d ( i ) : Karadi 
1131—41 (MNyv. VI. 153), Karad 1229 (Cs. II. 617) | K a s s á d : 
Kassád 1294 (Cs. II. 494) | L a d á n y : Ladán 1256 (a palota 
ezímszó alatt), 1283 (Cs. III. 337) | p o g á n y (o<á, vö. Pagan 
1417, 1423): pagan 1181, Pagan 1211, paganser 1264 (kétszer), 
Pagan 1299; — szárm.: pagandi 1095/XII—XIII. sz. j p a l á s t : 
Palást 1265 | P o n g r á c z (o < á, vö. Pangracz, Pangoracz, Pan-
garacz 1480 k.): Pangrachf&ya. 1256 | s z a k á c s : Zakac 1240 k., 
Zakach 1286 | s z a k a d a t : zakadat 1055 (kétszer), Zacadat 
1211, Scakadat 1268, Zakadath 1274, Zacadat 1275, Sakadath 
1284, Zakadath 1293 | s z a k á l l ( a s ) : Zacal 1095/XII—XIII. sz., 
Zakalus 1252; Zalonch&zakalus 1267, Zolontha Zakalus (IV. 
László kora), Zakalus 1268, Scakalus 1296 (Cs. III. 512), 1291 | 
S z a n á c s (puszta): Sanas 1138 (Cs. III. 449) | T a m á s i : Tha-

*) Vö. hdtqr Palóczság (Nyr. XXL 172) ~ hotár Moldva MTsz. 
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masy 1281 (Cs. III. 352) | t a n á c s : Tanalchu VKeg. | v a l á k 
('valók'): ivalacnok, walaknok (kétszer) GyulGl. | Z a r á n d : Za-
rand ANON. cap. 52. 

3. Á b r a h á m (< bibi. Ábrahám): Ábrahám, abraam, Ab-
raam 1. 2. | A d o r j á n (< szl. Adrjan, vö. Mr 152): Adrián 
1211 (NyK. XXXIV. 401) | a l m a (< tör. *alma, G. 36 stb.): 
Almacuih 1236/39, Alma 1288, WeresaZiwa 1296 ?, Almafa 1225, 
agasc/iwafa 1237, apathaZwafa uo., Almain, 1252, almafa 1256, 
alma hymu 1296; 1. Almád, Almás 2. j a n g y a l (< szl. and'el, 
M2. 216): angelcut HB. i a p á c a (< szl. opatica. M3. 218): ap-
paccha-, Apacha-, Apacha 1. 2. j a r k a n g y a l (< szl. arkand'el, 
vö. M2. 225): archangelt HB. | á r p a (árpa MTsz.) (<tör . *arpa, 
G. 38 stb.): Árpa 1268 (Cs. III. 493) | b á b a (< szl. baba): 
Baba ozou 1203/54, i?a&a 1229 1 b á n y a (<szl. bánja): Banya 
patak 1258, Banaíexúd 1269, J5arm 1286 | b a r á z d a (< szl. 
brazda): brazda 1095/XII—XIII. sz., Barázda 1300 j b á r k a 
(< ol. harca): Barka 1288 ( B a r n a b á s (< szl. Barnabás, vö. 
M3. 158): Barlabas-. Barnabás 1. 2. | b é k a ( < tör. *byka, G. 
42 stb.): Béka, Bekaiolo 1295 | b e r k e n y e * ) (< szl. brekinja): 
brokinarea, 1055. vodberekina 1298, Berekyna 1299 | b i k a ( < 
tör. *byka, G. 46 stb.): öiguacut 1193, Ui/ca szn. 1198, ? Bicca 
szn. 1211 | c s e r e s n y e (< szl. ceresnja): Cheresnafa 1256, 
Cheresna 1268 | c s ó k a (< szl. cavka): Choucha 1211, Covka 
1240 k. | c s o r d a « szl créda): Churda uta 1291, C/mrrfauta 
1292 j c s u k a (< szl. ftida): C/iam 1210, C/utfca 1240 k. I 
d i n n y e « szl. dinja): dinna 1095/XII —XIII. sz., 1093/XIII. 
sz. el., Dinna 1223, Digna 1240 k. | d o n g a (< szl. d&ga): 
Dunga 1233 | g á l y a (< lat. galaea v. ol. galea): Gálya 1242 | 
g o d o l y a 'dolerus' (BesztSzj.), godola 'dolerum5 (SchlSzj.) (<szl. 
gdula ckörte;: Századok XXVII. 32 i): Gudulamtú 1275, Gudula 
1287, Godola 1300 | h a r a n g (vö. mong. ^aranya, G. 83 stb.): 
Harangud, Harangudíoca, 1211, Harangadihue 1256 I h a t á r 
(hattaros Tih.-k. 49, hattári NySz. < ném. hattert, LÜMTZEE-
MELICH, Deutsche Ortsn. u. Lebnw. 129): -hatar(a) 1240 (há
romszor), 1265, 1291, Hatarus- 1265, 1. 2. | i m o l a MTsz. (< 
szl. imela): imola 1193 | iva**) ( < szl. iva, vö. LUMTZER-MELICH, 

*) Azt hiszem, mindenki természetesnek fogja találni, hogy ebbe a 
csoportba fölvettem néhány olyan szót is, a melynek véghangja ma illesz
kedés útján keletkezett e; ilyenek a berkenye szón kívül: cseresnye, dinnye, 
Neszte, rekettye (de rakottya is, MTsz.). 

**) Hangjelölése és eredete miatt fölvettem, noha a XIII. századon 
túl nem fordul elő. 
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id. m. 142): ad arborem Iwam 1257, Iua 1270, 1271, yua 1289, 
iwafa 1266/74 J k a m a r a (< lat. camera): Camara 1262 | k á 
p o l n a ( < ol. capella, KÖRÖSI S.: Nyr. XV. 453; M8. 308): 
Gapuina 1270 | K a t a l i n {Katerina MargL. 16, 17 stb.): Catrina 
1181 < ol. Catrina (vö. M2. 181) I k o n y h a ( < szl. kuhnja): 
Cuhna hn. 1231 (NyK. XXXIV. 133) | K o z m a (< szl. Kozma): 
Cosma, Cozma, 1. 2. | ? k u n a 'menyét' MTsz.: Cuna szn. II. 
Béla oki., 1086/XIIL sz. <cseh Kuna (M2. 117) | k u r t a (<la t . 
curta, M2. 188): Qurta szn. 1171/1234 k. i L á s z l ó * ) : villám 
Bcentladuzlo 1274< szl. Vladislav (M2. 117) j Luka(falu): Luca 
hn. szn. < ol. Luca v. szl. Luka, 1. 6. 1. | M a r ez el (vö. lat. 
Marcellus, ném. Marzell): Marcel 1211, Marcelneygysija, 1288 | 
M a r g i t a (<ném. Margitta, vö. M2. 193): Zenthmargita 1256, 
Margytha 1285 | M á r i a ( < bibi. Maria): Maria 1171/1234 k., 
Scenthmariazygete 1234 | Mi k ó l a (< szl. Mikola, Mikula, M0. 
119): micula 1095/XII—XIII. sz.; Micula 1086/XIII. sz. (M2. 
119), Michola 1211, Micula 1228, miculamezeu 1251 | M o r v a 
( < szl. Morava): Moroa ANON. cap. 37. 57., Moroua cap. 35. | 
m u n k a (<szl. mAka): Munca 1141—61, Munka 1198, Muncha 
1211, Moncha 1211 (kétszer), Munka 1227, Moncha 1240 k. I 
n á s f a (<szl . nauéhva, ASBÓTH : Izvj. VII. 4, 304; vö. SZARVAS : 
Nyr. V. 208): duas nasvas meas 1235/70, nasuas 1250 k. J 
N e s z t e 'Anastasia' (vö. bolg. Nasta, M3. 153): Nesta 1212 | 
P a l o t a hn. (< szl. polata, palota, palota): Palata 1258 ( p a 
r a d i c s o m (< szlov. *paradiéum, ma paradi£om, M3. 359): 
paradisumut, paradisumben, paradisü HB. | p l é b á n i a (< lat. 
plébánia): Ecclesia beaté virginis Marié . . . voeata plébánia apud 
uulgos 1269 | P o n g r á c (o < d, 1. 2., vö. vei. ol. Pangrazio, 
M„. 203): Pangrachfaya, 1256 | P ó s a (<szl. Pausa, Pavsa, M2. 
122): Pausa 1135, Paussa 1206 k. (id. h.) | r e k e t t y e (ra-
kottya MTsz. < szl. rakita): raquatiaquerec 1193, Rakathia 1225, 
Bakatya 1238, rakatyala, 1249, Requethya 1252, Racatyaia 1252, 
Reketyaía 1255, jRe#w<2íi<zbukur 1258, re&etyakerev 1265, Raka-
thya bukur, Rakathya bukruk 1293, Rakatia 1297, Rakatya-
bokur 1299 | s u b a (< szl. áíí&a): Suba 1290 | S z á l a ( < ném. 
Sala): Sala 1166, ZoZa III. Béla kora ( l í r 149), ZaZawar 1264 
(Cs. III. 26) | S z á v a (< szl. Sava): Zoua ANON. cap. 41. 43., 
iJúwtt 1275 (a karácsony czímszó alatt) | s z e r d a (< szl. sréda): 
#cer<?ífo 1199, Zer«tfa 1211, Sereda 1218, £mvtfa 1227, Zmc/a 
1231, Sereda 1240 k. (kétszer), Scereda 1240 k. (kétszer), Zyrida 
1240 k., Zemfo 1247, Sceretfahel 1261, 1263, Zeredáhel 1283, 

*) Hangjelölése és eredete miat t fölvettem, noha mai alakjában 
nincsen a. 



A MAGYAR MAGÁKHANGZÓK TÖRTENETÉHEZ. 15 

1297 | szolga ( < szl. sluga): Zulgageur 1217, .ZttZwí/ageurienses 
1222, Zwittgageuriensibus 1223, Sculgageur 1223, Zulgageuű 
1237, Sulgagemy 1247, Zulgaiew 1249, Zulgageurensis 1259, 
Zw^aJauriensis 1268, Zulgageur 1270, -ZW^ageuriensis 1273, 
Zw£#ageuriensi 1274, Zw'/^ageurienses 1292, Zulgagewr 1299 
(kétszer) | t a n y a (< szl. tonja): tana 1095/XII—XIII. sz., thona 
1109, Tonya 1148/1291, 1222, thagna 1223, Tonya 1225, Tona 
1237, thuna 1240, Tona 1240, 1254, Tana 1292, Thana 1293, 
Ta/ia 1298 | T a p o l c a (< szl. toplica): Topulucea ANON. cap. 
31., Thapolcha 1255 (a borona czimszó alatt); Topulcha 1272, 
Thaplicha 1290 (Cs. III. 25) | v a r s a ( < szl. vrsa): Varsa szn. 
1211, Varsathxx 1252 | Z a k a r i á s « lat. Zacharias v. szl. 
Zacharias, vö. M2. 209): Zacharias 1211 (NyK. XXXIV. 415) | 
z s o l o z s m a (< szl. sluiba, ASBÓTH: NyK. XVIII. 364, Nyr. XXI. 
374; M3. 414): zulusma 1267/1270, Zulusma 1275, sulusma 1289. 

Az első csoportban eredeti tőszavak és különféle eredetű 
szavaknak ragos és képzős alakjai vannak. Ezeknek végső a 
betűje olyan hangot jelöl, a mely á-búl rövidült; ennek a rö
vidje pedig az illabiális d, és egészen kétségtelen dolog, hogy 
ez volt a közvetítő az eredetibb á és a mai a között, pl. *fá 
(vö. /d-t, fá-k stb.) > *fá > fa. E csoport szavaiban a mai szó
végi a hang Árpádok-korabeli előzőjének annyira rendes jele 
volt az a betű, hogy a sok adat között mindössze kettőben 
találtam helyette o betűt, azt is a korszak vége felé; t. i. egy 
1260-i oklevélben: ( -hat v a n a) : Micuáhotuono és Cukenus-
hotuono.*) 

A második csoport szavainak a betűje olyan szótagban 
van, a melyre á-hangzós szótag következik. Ebben a hangtani 
helyzetben a közmagyar á helyett illabiális d-t találunk a Fölső 
Őrvidéken (Vas m. északnyugati részében), Vág-Király ián (Nyitra 
m.), Bajmokon (Bács m.), a marosszéki nyelvjárásban, az ú. n. 
nyugati székelységhez tartozó keresztúri, sóvidéki és havasalji 
nyelvjárásban, a halmágyi nyelvjárásszigeten és a moldvai csán
góknál (Nyr. XXXVII. 194 — 198). 

A harmadik csoportot olyan jövevényszavak teszik, a me
lyekben az a betű az átadó nyelv illab. d hangjának magyar 
megfelelőjét jelöli. 

*) CSÁNKI DEZSŐ szíves értesítése szerint az oklevélben világosan 
így vau írva a két szó. 
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Ha mindezt tekintetbe veszszük és hozzá még azt, hogy a-
palócz nyelvjárások egy részében (1. Nyr. XXI. 171) a közmagyar 
á helyett általában illab. a-t találunk (1. erre nézve GOMBOCZ 
nézetét: NyK. XXXIX. 232—234), talán most is megállhat az 
én régi föltevésem (Nyr. XXIV. 148—154), vagyis eleink hang
jelöléséből most is azt szabad következtetnem, hogy az illab. d, 
a mely a nyelvtörténet előtti korban közmagyar hang volt, még 
az Árpádok korában is sokkal általánosabban megvolt, mint mai 
napság. (L. MELICH, GOMBOCZ és WICHMANN pártoló szavazatát: 
NyK. XXXV. 113; XXXIX. 233; Nyr. XXXVII. 198). Ezt az 
illab. a-t a nyelvterület legnagyobb részén kiszorította lassan
ként a lab. á. Az d >a hangfejlödés kezdete a nyelvtörténet
előtti korba esik, mert már 1055-ből van rá adatunk (1. 26. s 
köv. 11.); befejeződését — a hangjelölésből következtetve — 
körülbelül a XIV. század végére tehetjük. 

III. 

A mai d hang másik előzőjének r e n d e s jele az Árpádok 
korában az o betű volt. Ez a hangjelölés jóval túlterjedt ezen 
a korszakon; még a XIV. században is közönséges volt, s az o 
betű erről a térről körülbelül a XIV. század alkonyán szorult 
le. Szórványosan még később is találkozunk vele. 

Az a betű, a mely idővel kiszorította, mindjárt kezdetben 
fölbukkan mellette, de •— sajnos — fokozatos térfoglalását az 
adatok gyér volta miatt (1. Nyr. XXIV. 155) a XI. és a XII. 
században nem kísérhetjük figyelemmel. 

Az o betű mellett előforduló a betűre íme egy csomó 
példa: 

XI . sz.— : a s z ó : a z a a, az ah 1055, -ozou 1095/XII— 
XIII. sz., Ozou-, Ozo- 1211, -ózon 1229, -ozo 1231, -ozov 1236, 
ozov 1236/39, -ozo 1240, ozou, osou 1203/59, -ozov, azov, -ozo-, 
•ozou 1265, -ozo-, ozov 1271, -ozou 1276, -ozow 1282, -ozou 
1236/83, -ozou, -osou 1295, Ozo- 1266/97, -azo 1304, Ozou 
1314, -azou 1324, Ozow 1329, Ozou- 1333, Azow 1335, ozow 
1336, Azow 1338 (kétszer), azou 1353, -ozou 1358, Azou-
1358, -hozó 12C9/1364, -azow 1367, 1368, 1380 (háromszor), 
-azou- 1383, Azo 1385, -azo 1386, -aszou 1389 (kétszer) | 
h a l o m (és szárm.): holma 1055 (kétszer), holmodi, holmodia 
uo., -holm, holm 1193 (háromszor), -holmit 1211, -holm 1211, 
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1221, Holrnod 1231, -holma 1252, Holm 1252, -holm 1267, 
1268, 1269, 1270/84, holm 1276, -holm 1282 k., -halma 1293, 
Halum 1303, -Mm 1313, 1317, íMm- 1323, 1324, -holm 
1329, HOZTO 1332, holm 1333, Halum- 1334, -halma 1337, 
- M m 1337, -Mwm 1337/42, -Mm. 1338, M m 1339, M Z m 
1340, -holm 1341, M m 1342, Holm 1344, -Mmt/a 1344, iíoZm 
1345, holm 1346, -halma 1346, -Mm 1346, halm 1347, M/ra, 
-Mm, Mm- 1348, 1323/51, 1355/63, Holum 1358, -halum 
1366, halm, -halma 1368, -holm 1315/70, halm 1374, Hal-
may 1378, -Mm 1315/78, -MZm 1340/89, M m 1390 (kétszer), 
-halma 1393, -halum 1396, -Mma 1303/1422, - M i m 1326/ 
1428, M m 1359/1429 I n a g y (WOÍ/Í/ Moldva MTSZ.): nogu 1055, 
2Vo#í/ 1199, M>0, Nogh-, Nogy-," nog- stb. o-val 1221/1358, 
Nagh- 1358, #ooe- 1223/1359, Noo- 1360, -nog- 1364, iSTô -
1365, Nag- 1312/72, iVoo- 1366, iVoo/i- 1368, Nog- 1368,1375, 
Nag- 1384, Nog-, -nog 1385, ATooa- 1390, Nog- 1391, 1400, 
# a # - 1408, Nog- 1408, 2Vao> 1409, 1411, Nog- 1412, # a . 9 / i -
1412, 2Va£- 1415, 1417, Nog- 1420, i ^ a ^ - , Nag-, nag- 1427, 
1429, 1431, Nog- 1431, # a ö - stb. a-val 1436—76, Nogh 1476 
(ezentúl a-val), ...nog, nogh Tel.-k. 238 | s z a r m (vö. Szé-
szarma, Zardny, MBLICH : NyK. XXXV. 118): zarma 1055, 
zorma 1211, zormu 1222, -zorma 1229, -sorma 1233, -zorma 
1252 (kétszer), 1251/81, 1297, -*orm 1318, 1347, 1208/1359 
(kétszer), Zarm 1385 (kétszer), -zarm 1418. 

XII . sz .—: a k o l (okoly Moldva MTsz.): ocoZ 1095/XII— 
XIII. sz., -okol 1240 k., 1256, Okul- 1291, 1292, -okol 1307, 
Ofcoí 1317, -a/caZ 1346, Akol- 1347, 4/raZ- 1367, Akul-
1380, ...okol, okoly, oki- XVII. sz. NySz. J b a l o g (és szárm.): 
bolug 1095/XII—XIII. sz., Bolug 1086/XIIL sz. (MNyv. VIII. 
246), Bolugd 1230 (kétszer), 1234, Boloc 1250, Bolug 1254, 
Bolugkeveke 1256, Bolug 1296, Balug 1297, Bolug 1327, 1335, 
Bolugh 1338, 1341, Bolug 1343, BoZwfcpeturholmya 1344, Bolug 
1347, BoiupA- 1347,. Bolugsegh 1230 k./1355, £ 0 % 1360 (két
szer), Balug 1362, S a Z o o 1381, Balogh 1391, 1395, 1400/ 
03, 1413, Bolugh 1415, £ a Z ö # 1423, Balogh 1434, £OZOÖ/Í 
1436, . . . vö. bol Tel.-k. 275, kétszer j B i h a r : Bichar, 
Bichari ensi s 1111, Bichoriensis 1135, Bichar iensis 
1186, Bichoriensi 1198, B i W 1193, Byhor ANON. cap. 19. 20. 
50. 51. 52., Bicoriensy cap. 19., Faber Bichor 1086/XIIL sz., 
Bihor 1201, Bichor VEeg. (NyK. XXXIV. 137; M r 105), Byho-
riensi 1283 (a lak czímszó alatt) ( f a r k a s (és szárm.): Forcas 
1146; Forcos 1162 (M r 133), Farkasio 1177 k. (uo.), Far-
cas 1181, far casii 1193, Opa/orcos ANON. cap. 25;/or/cosig 
1095/XII—XIII. sz. (kétszer), Forcos 1210, /orcos 1211 (kétszer); 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIl. 
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Forcasius, Forcos (a fogalmazványban: Far c a s ius, Forcas) 
1211 (NyK. XXXIV. 406), forcost, Farcost 1211, Forcos 1221, 
1222, /orcosfolua 1222, Forcas 1225, Farcasio 1183/1226, 
Forcos 1229, 1238, 1240, 1240 k., forcos 1240 k., forkosholm 
1269, Forcos 1274, Forkosd 1274, farkas 1275, i^or/coslyuk 
1283, î 1 avuasij, Farkasius 1299, i^W&osmolna 1301, 
Farcas- 1325, Farkas- 1329, forcos- 1335, Farkas, 
Farkas-, farkas- 1326/35. 1337, 1358, 1364, 1368, 1381, 
1383, 1399 | Forcudinus 1181, Farkadinus 1206 k. (M r 133) | 
h a v a s (hovas Esztergom vid. MTsz.): Honos, Howos ANON. 
cap. 9. 11. 12., houos 1258, Howos 1285, -hawasa 1294/1334, 
-hauasa 1334, -hauas 1373, -hauasa 1383, 1393 (kétszer), 
-hauas 1394, -choivosa 1231/1397, -haivasa 1399/1406 (vö. 
Houodi 1152) | h a z u g : Chozug 1095/XII—XIII. sz., iJo£w# 
1211 (kétszer), 1240 k., Hazug 1305, Hazugh 1376, Hazug 
1400 j l a k : viZafc 1193; Kethelíoca 1086/XIII. sz. (Cs. IIL 
238), ketel lóca 1095/XII—XIII. sz., scecZoc 1231, Yyloch 1240 
k., Sceplok 1255/61, Bsuumlok*) 1256, Wilok 1259, Zeplok 1261, 
ScepZofc 1265, Lafc 1268; Kethelaka 1270 (Cs. III. 238), Wy-
lak 1273, 1283, ZepZafc 1291, VyZacfc 1266/97, KekZofc 1299, 
ScepZoá, noglok 1313, -iafca 1315, -lok 1321, - l a c a 1322 (há
romszor), -lac uo., -Zofe 1326, Lok- 1328, - Í Ű Í A 1329 (két
szer), Lok- 1333, -ZaA-a 1337, -lak 1338, 1341, Lo/c 1343, 
•loc 1346, -ZoA; 1228/1357, -laka 1358 stb. a-val | m a g (mog 
Bánffy-Hunyad, Moldva MTsz.) és szárm.: Mogd 1135, Mogud 
1199. Magudi 1141—61, Mog 1199, Mogdi, magudi 1095/ 
XII—XIII. sz., Mog, mog 1211, Mogd 1211 (többször). Mogud 
uo., ilfo#d 1244 k., 1252, Mogh 1299, . . . anusmo/e, ienywmok 
XV. sz. vége v. XVI. sz. eleje: Nyr. II. 68, vö. MNyv. I. 35 | 
m a g a s ( m a g o s ) : mogos 1095/XII—XIII. sz. (kétszer), -mogos 
1093/XIIL sz. el., Moqus 1211 (háromszor), -mogos 1222, 1223, 
mogos 1171/1234 k., ' -mogos 1238, 1240 k., Mogus 1240 k., 
1245, -mogos 1245?, 1256, 1272, Mogos- 1278, 1293, -mogos 
1296, Mogos- 1331, 1332, 1336, magas- 1366, -magasa 
1348/69, -magas 1370 (kétszer), Magas- 1377, 1385, magos 
1391, Mogos- 1231/1397, Magas- 1422 | m a g y a l ( o s ) : Mogo-
los 1193, Mogol 1240, Mogolk 1252, Mo#oZ 1265, M a ^ a Z f a 
1276, M o n t u l 1277, Mogol 1249/91, mag el 1291, Mogolfa 
1288/1302, Mogyolmal 1318/20, Mogiol 1233/1345, magal 1346, 
Magyal 1347, -magala 1363, Magyal- 1367, Í372 (két
szer), Magyal 1372, magyal 1344/88, Mo^'aZ 1284/1394, 
Magyal 1408 | m a r a d ó k : M a r a d e c 1141 — 61, 1181, Mo-

*) ZOLNAI GYULA szíves értesítése szerint sajtóhiba Borumlok helyett. 
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rodec 1211; M ar adic, Morodech (háromszor), Morodehc (a 
fogalmazványban: Morodic, Mórodig) 1211 (NyK. XXXIV. 409, 
410), Morodeku 1225 (VEeg.: MNyv. VI. 151), Maradék 1255, 
Morodyk 1265, Morodek 1273, Maradék 1292, Maradyk 
1358, Maradék 1417 | M a r ó t : Maraut 1138 (NyH.2 75), 
Menumorout ANON. cap. 11. 19. 20. 22. 28., Morout 1265 (NyH.4 

71) | p a t a k : Ketelpotaca ANON. cap. 15., Jablampotoca 1206, 
potoc, pótok, -potoc, -potok(a) 1212, 1216/30, 1222, 1225, 1227, 
1230, 1230 ?/83, 1231/57, 1234/43, 1249, 1252, 1256, 1257, 
patak 1258 (kétszer), -pataka 1260/7í, -pótok 1261, -pa
tak a- 1262, -pótok 1263, -potoka 1264, pótok, -pótok 1264 (két
szer), 1265, potoka 1265, 1268, pathaka 1269, -pótok, pótok 
1270 (hatszor), 1271, 1272, 1278, 1279, -pataka 1279, Pótok 
1280, pótok, -pótok 1282, 1284, 1285, -potoka- 1284, poto/e, 
-pótok 1288 (háromszor), -pataka 1291 (kétszer), patak uo., 
-^oío/c 1291, -potoka 1292, -pataka 1295, -_poíoc- 1295, -_poío/c 
1295, 1299, -patak 1300, -jooíok, -_poíoA;- 1300, pathaka 
1301, -pataka 1302, -JSOÍO/Í; 1306, 1311, -pathaka 1312, 
pothoka 1314, -pathaka 1315, -pothoc 1318, -pótok 1319, 
-potak, -pótok 1323, -pótok 1323/30, -pothak-, pothok, -patak 
1326, -patak 1327 (kétszer),-potak,-pótok 1327, -patak 1328, 
1329, -pataka 1329 (háromszor), -patak 1329/35, -pathak 
1331, -pathaka, -pataka (négyszer), -potak 1332 (kétszer), 
-potaka 1332, -patak 1333 (háromszor), -potak 1333, -ya-
íafe(a) 1333/34, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1341, 1345, 
1347, 1347/58, -poíafc 1349, -paíafc(a) 1353, 1355, 1356, 1357, 
1358, -p átok a, -patok, -pótok, -potoka 1358, -patak(a) 
1358/64, 1359, 1363, -poíafc 1364/67 (kétszer uo.), -patak 1365, 
stb. a-val, kivéve néhány átírt oklevélbeli adatot: -pótok, -po
toka 1231/1397, -pothak 1327/1436, -potak 1330/1449 | Kis-
T a v a puszta: Tohu, Tahu 1138 (Cs. III. 453), Thoh 1357 
(uo.) | t a n y a (tonya Székelyfd. MTsz.): thona 1109, tana 
1095/XII—XIII. sz., Tonya 1222, thagna 1223, Tonya 1225, 
Tona 1237, 1240, 1254, Tonya 1148/1291, Tana 1292,-
Thana 1293, T a n a 1298, Tona 1318, T a w i a 1335, Tanya 
1337, tona 1365, Tonya 1367, -tonya (háromszor) 1400, tanya 

no., ...thonat 1584; — v ö . í/mwa 1240 I T a p o l c a : Topulucea 
ANON. cap. 31., Thapolcha 1255 (a borona czímszó alatt); 
Topulcha 1272, Thaplicha 1290, Thapolcha 1328, 1370, 
Tapolcha 1378 (Cs. III. 25) | u d v a r és szárm.: udwory 
1174, -vduor 1193, -uduor ANON. cap. 17., tídon 1211, Vduory 
1214, 1222, TFdtton 1223, Odwon/ 1226, FöWos 1230, TFaW-
1204/31, 1231, Vduorus 1240 k., Vduory 1240 k., -tídaor 1203/ 
54, uduord 1264, Wduornuk 1270, FÖMon/ 1277, Oduornok 1295, 
Vdworus, Vduornuk, Vdiuornuk 1319, Oduoros 1324, Vdwomuk 

2* 
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1326, Wduor- 1330, -udvar 1332, -oduor 1328/34, -vduar-
1263/1347, 0duarnok 1351, -wduar 1353, Vduary 1358, 
vduard 1359, Oduornuk 1367, Oduor- 1373, -uduar- 1376, 
Wduarnuk 1388, Wduar- 1397, Oduor, Oáiíord 1405 j 
V á r a d ( i ) : waradi 1095/XII—XIII. sz., Uarod, Warod ANON. 
cap. 34. 35., JFaradiensi(s) 1211, 1217, 1222, Varad 1240 
k., Warod 1248, 1252, 1251/81, Warad- 1337, -waradiensis 
1346, Warad- 1377 ] v a s (vos Aranyosszék MTsz.) és szárm.: 
Vosod, Vosos 1152, Vosud 1199, uuosos 1201, Vosud, Wosud, 
Vosod, Vosos, Vossos, Wosos, Wuosos 1211, JFossos 1213, JFos-
1214, 1221, Wosos 1229, TFosod 1230, Wosos 1231, JFos- 1233, 
Vosos 1240 k., JFosod 1244, Wos- 1256, IFosos 1271, JFos 
1251/81, Wosos 1292, TFosas, Wasas 1138/1329, Wos- 1329, 
IFas - 1354, Wos- 1355, Fos- 1357, IFos- 1358, Was- 1370, 
IFos 1372, Wasas 1380, F a s a s 1381, Fas- 1389, 1398. 

XII I . sz .—: a d és szárm.: odutta, odút, oggun HB., 
Adou 1210, Odou 1221, Marcadow 1240 k., Marchodov 1268, 
Hodov (a. m. cadó'?) 1270, -adou, -adow, -ado 1353, 1356, 
1368, 1374, 1329/78 | a g y a g ( o s ) : OÍ/OÖWS 1227, Agogus 1252, 
Ogyogus 1269, Agagus 1272, ^ o a a w s u t h 1273. Ogyogos 
1279, Oaoateluk 1288/90, Agogus 1252/1326, Oaí/aolyuk 1330, 
J. a a oasadek 1334, J. a y a g u swth 1338, A g y a g u spatak 1353, 
A g y a g u spotoka 1358, Ogoguerum 1294/1367, Hogagas (a. m. 
'agyagos'?) 1390, agyaauapa 1263/1393, agag 1398, Agya-
gwsberch 1227/1400, stb. a-val | a k a s z t ó : Okozthov 1291, 
a A; a * t h o whegy 1291, Akaztoía 1291, Akazto 1238/92, stb. 
a-val | a l - (ol Göcsej MTsz.), a l a t t , a l s ó , - a l j a : Ol- 1249, 
1256, 1269/75, 1290, 1297, 1298/1305, 1299, 1304, 1313, 1315/ 
23, 1317, 1318, 1327, 1333, 1339/58, 1356, Al- 1412, Ol- 1337/ 
1414, Al- 1436, stb. a-val; -alath 1367; Olsou- 1307, Olso-
1311, Alsou- 1320, Okow- 1335, Olsou- 1353, 1355, OZso-
1356, 1363, Olsow- 1364, OZso- 1394, Alsou- 1400, stb. a-val; 
-aZia, -aZi/a 1225, 1284, 1291, 1304, 1320, 1325/32 (kétszer), 
1332, 1333, stb. a-val (1. 30. 1. jegyzet) | A l á s o n y (Nagy-A. 
helység és Kis-A. puszta): Olosun, Olasun 1240 (Cs. III. 219), 
Alasun 1253 (uo.), Alasunkutha, 1269 (az alacsony czímszó 
alatt), Olasun 1340 (kétszer uo.) | a r a n y (os): Arán-, Oronos 
1267; Oronos 1268 (háromszor: Cs. III. 493), arán- 1324, stb. 
a-val | a s z a l ó : Ozolo 1288, Azalou 1347, 1369 | a s z ú : Oze-
1222, Ozscyu- 1264 (kétszer), Osyu- 1265, Ozy- 1268, Ozev-, 
Ozyu- 1270; Asce- 1276, 1286 (Cs. II. 633), Ozyu, Oziu- 1288, 
Ozzyw- 1300, Ozyw- 1323, . ásyw- 1320/25, O^w- 1323/30, 
Ozyw- 1334, .ásyw- 1338, Azyo- 1356, ^ ^ Í / M - 1377, ^ 2 t o -
1390, Azyo- 1398 [ a s z t a l (osztal Maros-Torda m. MTsz.), 
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a s z t a l n o k : oztol 1293, -aztal 1354, Aztalnak 1382 
•avas (vö. ovad. ovul, ovított MTsz. az ar-kezdetű czímszók 
alatt): Owas 1275, Owos- 1337, -ouasa, auosa 1346, Ouas 
1379/81, A uas 1406 | b a j n o k : Boynoc 1231, Boynuk- 1289/ 
91, Boynuk 1315, 1331/47, 1365, Baynok 1370, Baynuk 
1377, 1380, Baynok 1381, Baynuk- 1385, Baynak 1391 | 
b a r l a n g : ? Borlogv 1248, Barlag 1310, Bo»% 1313, Bor-
Zô f-, porloga 1357, Bariaga 1463 | c s a p ó : Chopov, Chopou, 
Copou, Chopo 1213—1288, C s a p o t t 1351, 1374, Chapo 
1397 | c s i n t a l a n : Chyntolon 1273, Ghynthalan 1348, 
1357, Chintalan 1400 | f a l u ( /ok Moldva MTsz.) és szárm.: 
-/oZw« 1222, -folwd, -fölad 1229, -/oka 1230 (kétszer), -folu 
1230, Fok- 1231, fölad 1232, - /ok 1240 k., -folua 1240 k.; 
1251 (Cs. II. 528), -falua 1256, - /aZwd 1256, folua 1261, 
-/oZw 1268, folu- 1269, -/oka 1274, -/ok 1274, -folua 1275 
(háromszor), -/ok 1275, -folua 1277, -/oZitá 1277, -folua 1279 
•(kétszer), 1280, - /ok 1255/81, Folu- 1282, -/ok 1283. Folw-
1284, -/oka 1286, -/oZw 1286, -folua 1287 (háromszor); 1289 
(Ck II. 471), 1289/91, -folud, -folua 1277/91, -folu 1295, - / oka 
1296, -folu 1297, 1299, -falna 1307, - /oka 1312/15 (kétszer), 
1315, 1321/23, Folu- 1322-24, -fohca 1323, -folu 1325, - /oka 
1330, -falua 1334, -folud- 1335, -folua 1336, 1337, -falua 
1337, -/oka 1338, 1342, 1343, - /oka 1346 (kétszer),' -folua 
1347, -/aÍM 1347, -/oZwa 1348, folua 1350 (háromszor), 1351, 
-falua 1353, - /ok 1353, -folua 1353, 1355, -falu 1355, 1356, 
-folua 1358, -falua 1347/58, 1359, -folua (kétszer), -falu 
1359 (ua. oki.), - /aZu 1363, - / a i w 1366, -falua 1367, 1368 
(háromszor), -falu 1368 (háromszor), -folua 1368, -falu a 
1369, 1373, -/oka 1373 (kétszer), -/aZw 1374, - / a í w 1375, 
-folua 1376, 1379, -falua 1379, -falu 1381 (kétszer), -falou 
1384, - /aZi /a 1385 (háromszor), -/aZw 1388, - / a Zita 1390, 
1392, FaZu- 1393, - / f tb-a 1396, -falwa 1397, -/aZw- 1399, 
-falu a 1400/03, . . . (a-val), -folua 1411, . . . (a val), -folwa 
1428, . . . (a-val), -folwa 1476, . . . (a-val); . . ./oZnagy PPB. | 
g a l a m b és szárm.: Golombus 1210, 1210 k., Golombuk 1265, 
Golomb 1275, 1280, Golombos 1280 k., Golomb 1298, G a Zomb 
1316, G a l a m b - 1321/24, Galambos 1382, Golomb- 1224/' 
1389, Galambos, Galambas 1400 | g y a k o r : Go/cor- 1269, 
gyakur 1339, Gyakar 1364 | h a m i s : homus HB., Homus 
\225 , iforaas- 1231/57, / i « a s 1269, Hornos 1326, ÍZomws-
1224/1389, Hamus 1391 | h a r a g o s : Horoqus 1211, Hara-
gus 1274, 1337 j h a t t y a s : Hathias 1282, Hothyas 1282/ 
1365 (többször), hattyas 1379, Hathyas 1326/1428 i j u h a r , 
i h a r : í/kor 1233, Iftor 1242, t W 1242, I/iorfa 1251, F/iorfa 
1252, 2/arfa 1257, 7 / í a r 1257, IhorisL 1258, / W 1269, 1272, 
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ihor 1275, Ihorfa 1308, 1310, 1327, Johor 1330, jwharfa, 
johárfa 1337, Jhorfa 1339, jhar 1342, 7/ior, Iharfa 1347, 
Juharfa 1366, Juhar 1372, Jhar 1380 | k a k a s (kokas, 
nagy nyelvterületen MTsz.): <7o/cos 1218, Kócos 1275, 1279, 
#O/ÍOS 1302, 1308, 1313, 1314, Kokos, Kakas- 1323, fcoca* 
1325 k., Kakas 1329, 1341, 1353, 1363, Kakas- 1370, Kokasr 

Kakas 1371, Kakas 1374, tfofars 1385, i f a k a s 1391, 1394 | 
k a l a n d o s : Colondus 1211, 1240 k., 1244 k., kalandus 
1348, kalandas 1380 | l a p u ( s ) : Lopuchus- 1285, Lopuhtu 
1324, Lap uhus 1325/32, L á p w M u 1332, Lapuhus 1333 j 
l a t o r : Lotar 1276, Lator 1345, . . . Lothor- 1453 | m a d a 
r a s : Modoros 1211 (háromszor), 1236/39. 1240 k., Madár as-
1337 | m a l o m : -molna, Molun-, -molun, -molum stb. o-val 
1247—1352, Malum- 1353, -molun, -molna, Molum- stb. o-val 
1354—1369, -malun 1370, -maion 1376, Mólon-, -molna stb. 
o-val 1377 — 1405, Malom- 1409, . . . ?uo/noth 1597 | p a p (pop-
Moldva MTsz.): P a p - 1239, Pop- 1269, -pop- 1275, Po?>- 1290, 
1266/97, 1304, 1316, Pop 1335, 1335/42, Pop- 1338, pop, pop-
1338, 1344, Pop- 1349, Pop 1370, Pap 1381, Pop- 1386, 
Pap 1389, p a p - 1390, - p a p 1405, stb. a-val, kivéve egy átírt 
oklevélbeli adatot: pop- 1303/1422 j p a r a s z t (poroszt Moldva 
MTsz.): Parozth, Parazth 1291, Parazth- 1324 J p a r l a g : 
parlac, a l t a l p a r l a c 1258, porloga 1265, -porog 1268, Porlog-
1271, -parlak 1318, parlag 1320, -porloq 1323, -parlag 
1324, PorZo f̂/i 1332, Parlagi 1332, Pari agy 1335, poWoa* 
1339, Parlag-, Porlog- 1320/55 (ua. oki.), parlag a 1363, 
1383, parlag 1389 (vö. purlog 1238; nb. uo. hurozt 'haraszt') J 
s z a b a d és szárm.: Szobodi 1 ^10 (kétszer), zoboducha HB.; Sar-
zabady 1249 (Cs. III. 344), Zobodozow 1282, Zo&octy 1282, 
Zabadi 1314, 1318, Zoood# 1318/i'0, 1326, Z a o o d l o k 1326, 
Zab a di 1329, stb. a-val | s z a b ó : Zooov 1271, Zo6o?t 1292, 
Zabou 1349, Z a ö o 1383 | s z á r a z : Záros- 1227, 122 , 2 a -
r a z - 1256, Zaroz- 1265, Z arr az-, Zarroz- 1295, Zaras-
1266/97, Se aráz- 1299, stb. a-val | s z a r v ( a s ) : Zoruos- 1277, 
Zorwos- 1291, -zanv 1356, Scaruas- 1357, Zorw- 1347/64, 
Zarw- 1365, Zarivas- 1367, Zonv- 1376, Zaruas- 1387, 
Zaru- 1389 (kétszer), Zarw a 8- 1390 (kétszer) | t a g a d ó : 
Thogodou 1211, Tagodo 1288, Tagadó- 1309, Thogodou 
1323, Tagadó 1326, Thagadou 1341 | t a k a r ó : Thocoroa 
1211, Takaró 1369 | - t a v a : thouna, Posuníowa 1211 (a fogal
mazványban : Posoníawa NyK. XXXIV. 399), -íoa 1231, 1240 
k., -íova 1256, -íowwa 1283, - íawara 1285, -íowa 1299/1300, 
-fowa, -íowa 1322/24, -íowa, -íoa 1325/32, -íowa, -íAoa 1333, 
•thoua 1344, -taua 1367, -tawa, -taua- 1371, -íowa 1381, 
1382, - í a w d 1386, -í/ioíí;a 1338/95, -thaiva 1406, stb. a-val | 
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v a r j ú : Worre- 1265, woryou- 1341, Worreiv- 1342, Voryu 
1346, Waryu 1347, Varyu 1355, Woryu 1356, Varyw 
1358, Varyu- 1398 j v a r s a (vorsd Szlavónia MTsz.): Varsa 
1211, Varsa- 1252, i^orsa 1356 | z a b : Zob- 1271, Za& 
1304, 1386. 

XIV. sz. : a p r ó ( d ) : Oprod 1300, Apród 1319, Oprod 
1323, 1324, Aproivd 1333, ^ p r o d 1338, Aproud 1339, 
Aprowd 1342, , 4 p r o - 1281/1347, Apród 1348, , 4p ro - 1354, 
Aproud 1358, ^ p r o d 1360, 1367, 1371, 1378, 1394, . . .Opro-
1304/1464 | b a b o s : Babus 1335, .Boöos 1387 | b a r k ó c a : 
borchowcha 1343, Borcolcha 1372, Barkolcha 1378 (vö. .B^r-
co/c/ia 1257) J b a r n a : J3orrca 1349, barna 1359, 1391 | d a 
r a b (o s) (dórób Szlavónia MTsz.): dorobus 1305, D ar abus 
1335, 1369, 1378, 1385, Darab 1270/1387, D arabus 1390 | 
d a r v a s : doruos- 1367, Daruas- 1368, Daruas 1382 | f ia
t a l : /3/oíoZ, -/yoíoZ 1302, fyatal 1361 | f o g a s : /Í>#O« 1301, 
Fo#os 1325, Fogas 1327, 1357, 1379, 1380, 1388, 1397, 1400 | 
g y a l o g : -gyalug- 1320, golug- 1338, 1340, Gy altig 1371, 
Gyalug- 1340,85 | k a 11 ó {holló Bereg m. MTsz.): fcorZow 1340, 
fcorZo 1342, b í l ü 1345, -kalló u 1349. Cortow 1367 | k o 
p a s z : Kopoz 1312, 1324, 1318/26, 1327,1333, Kupaz 1358, 
K o p a * 1359, 1370, 1371, 1398 | o l d a l ( a s ) : oldol- 1347, 
Oldol- 1347/66, -odalya 1376, Oldalas 1398 | o r d a s (ordos 
Udvarhely m , Moldva MTsz.): Ordos 1334, O r d a s 1338, 1347, 
ordas 1350, Ordas 1356, 1373, 1381, *. . ordos 1667 | p a 
g o n y : Pogun 1338, Pag un 1359 | p a t k ó ( s ) : Pothkoiv 1342, 
Pat'hko 1355, Pathkos 1388. 

Első értekezésemben azt mondtam: «A rövid hangot jelölő 
a betű a latinban és, mint láttuk, a magyarban is, általában 
az illabiális á hang jelölésére szolgált; ha tehát az o betűt 
ezzel az a-val váltogatták, valószínű, hogy az o betű nem a 
mai zárt o hangot jelölte, legalább nem mindig, hanem olyan 
hangot kellett jelölnie, a mely az ei-hoz közelebb állott» (Nyr. 
XXIV. 193). 

Akkor még nem ismertem annyi adatot, mint most, és 
nem láthattam a váltakozásnak sem az arányát, sem az idő
rendjét. A fönnebb elősorolt váltakozások nem erősítik meg 
akkori következtetésemet, s most az a meggyőződésem, hogy 
e z e k b ő l az o betű hangértékére nézve semmit sem lehet 
következtetni. Semmi sem mutat bennük arra, hogy az o meg 



24 SZINNTEI JÓZSEF. 

az a betű ugyanannak a hangnak a jele lett volna. Azokról az 
o ™ a betűváltakozásokról, a melyeket nagyobb időköz választ el 
egymástól, nem is szólok, mert azok legkevésbbé sem alkalma
sak az én régibb föltevésem támogatására. Az egykorú vagy 
majdnem egykorú váltakozások is csak látszólag érnek többet, 
mert nyelvjárási változatok jelei lehetnek. Azok a gyér o ~ a-k, 
a melyek egyazon oklevélben fordulnak elő, szintén nem nyom
nak a latban semmit, mert hiszen ma is megesik, hogy ugyanaz 
az író egyszer nyugot-ot, másszor nyugat-ot ír. 

Nem az o, hanem az a betű hangértékét lehet azokból a 
váltakozásokból kikövetkeztetni. Kétségtelen dolog, hogy ha a 
mai o hang előzőjét a XI.—XIV. században o betűvel találjuk 
írva (1. fönnebb a 3—5. lapon levő példákat), az az o betű — 
legalább az esetek legnagyobb részében •— o hangot jelölt. Azt 
sem vonhatjuk kétségbe, hogy történt o > a hangfejlődés, csak 
az a kérdés, hogy milyen mértékben. Ennélfogva ha mai á 
hanggal szemben a XI.—XIV. században o betűt találunk, meg 
kell engednünk, hogy ez legalább kisebb-nagyobb részében az 
eseteknek o hangot jelölt. Ilyen hangértékű lehetett az o betű 
részben azokban a szavakban is, a melyekben a betűt is talá
lunk helyette. Minthogy pedig az o hangnak közvetlen követője 
az a volt, kétségkívül ezt jelölte az o betű mellett előforduló a 
betű, kivéve talán az a-hangzós szótag előttit. Ez volt tehát az 
a betűnek másik hangértéke. 

IV. 
Menjünk tovább. A Halotti Beszéd után következő két 

összefüggő nyelvemlékünkben ezei:et a z o ~ a betűváltakozásokat 
találjuk : 

GyulGl.: halalanoch, walacnok, walaknok (kétszer) ~ ascun-
nac,fianach, varasanac, tonohtuananac \ koorsagbon ~ tonosagában. 

KT.: ivala, uagu[n], wagun ~ volo ('való'), uog \ maradhas-
sun, mulhas . . . <-«* tudhotiue \ leannac ~ wylagnoc, angol[u]cnoc, 
leannoc, keralucnoc (kétszer), [ü.jngolttcnoc (kétszer), ozuoc, fuga-
dotianoc, asscu[n]noc, 2mkul\ri]oc | tamadatia, aradatia ~ fuga-
dotianoc,mogzotbele\y\] | [ma]lostval«-°scovol | allata^sirotiatu[c). 

Mikor első értekezésemet írtam, a GyulGl. még nem vol
tak fölfödözve. A KT.-ben szemet szúrt nekem a -vei és a -nek 
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rag mélyhangú párjának -vol és -noc írása, s a ragok és a kép
zők magánhangzóinak ismeretes szabályos megfeleléséből azt 
következtettem, hogy a -vol és a -noc ragot így kell olvasnunk: 
-vál és -nák, tehát ezek kétségtelen bizonyságai annak, hogy az 
o betűt az a hang jelölésére is használták (Nyr. XXIV. 
196—197)*) 

Akkori következtetésem helyességéről most is teljesen meg 
vagyok győződve. A magánhangzó-illeszkedésben mindenütt, a 
hol megvan, szabályosságot látunk. Az illeszkedő hang helyébe 
mindig a megfelelő (t. i. a függőleges nyelvállás, az ajakállás 
és az időmérték tekintetében megfelelő) hang lép, ha megvan; 
ha pedig nincsen meg, akkor a hozzája legközelebb álló. Ez a 
lényegéhez tartozik az illeszkedésnek. A -vei és a -nek rag ma
gánhangzója nyilt e; nyíltnak van jelölve a Bécsi- és a Mün
cheni-kódexben is, és hogy annakelőtte valamikor zárt e lett 
volna, annak a föltevésére éppenséggel semmi ok sincsen. A -vel-t 
már az Árpádok korában illeszkedve találjuk (halalaal HB.), a 
-nek-et a XIV. század elején (GyulGL, 1. fönt), tehát ezt is 
abban a korban, mikor a nyilt ^-nek pontos megfelelője, az 
illab. á valószínűleg még sokkal általánosabban megvolt, mint 
mai napság. E szerint első illeszkedett alakjuk nyilván -vál és 
•nák volt, s ebből lett a későbbi -vál és -nák. Talán nem csa
lódom, ha a KT. -vol ~ -val és -noc ~ -nac írásában ennek az 
átmenetnek a nyomait látom. Az a-betűs alakok a régibbek, az 
o-betűsek az újabbak; minthogy pedig a -vol és a -noc minden 
bizonynyal -vál- és -nák-n&k hangzott, a -val-í és a -nac-ot 
valószínűleg -vál- és -waTc-nak ejtették. (Természetesen korántsem 

*) Értekezésem fölolvasása után SIMONYI közölte velem, hogy a 
NyK.-nek már kinyomtatott és legközelebb megjelenendő füzetében a KT. 
-vol és -noc í rása alapján ő is azt a nézetét fejezi ki, hogy az Árpádok 
korában az o betűvel a hangot is jelöltek (1. Nyr. XXIV. 196, jegyzet) . 
A NyK. XXV. k. 48. lapján azt mondja: «A -nek és -vei ragok mélyhangú 
párja i t t -noc és -vol. Vájjon lehet-e ezeket o val olvasni"? akkor a magash . 
alakokat így kellene képzelni: -nek, -vei, holott tudjuk, hogy eredetileg 
így ejtették: nékem, vélem. Úgy látszik, a -noc és -vol í rás -nak és -val 
ejtést jelölt, tehát az Árpádok korában az o betű nemcsak o, hanem a 
.hangot i s jelölt, s ezen kétértelműség elhárí tására alkalmazták az a hangra 
az a betűt*. 
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vonom kétségbe annak a lehetőségét, hogy az a-betűs alakok 
hangzása -vdl és -nak is lehetett.) 

A bizonyítékok közül nem kell kirekesztenünk a KT.-nek 
azokat a szavait sem, a melyekben a -noc ragot a-hangzós szó
tag előzi meg (ivylagnoc, leannoc, fugadotianoc). Dunán túl s 
részben a Csallóközben és a Mátyusföldén is az a-hangzós után 
következő szótagban d helyett o-t vagy a-t (BALASSA J. A m. 
nyelvjár. oszt. és jeli. 122), továbbá Szilváson és vidékén (Nyitra 
m.) és Fogarasban o-t (Nyr. XXL 171; XLII. 108) ejtenek, pl. 
Pápo, sárgo, fanok, házba v. Pápá stb. De a fönnebb idézett 
szavakban aligha szabad ezt a jelenséget keresnünk, mert 1. a 
KT.-ben az o-betűs ragok nemcsak a-hangzós szótag után álla
nak; 2. viszont uo. á-hangzós szótag után is következik a-betüs 
rag (leannac); 3. az a-hangzós szótag utáni d > o hangváltozás
nak régi volta nincs kimutatva, s hogy a XI.—XIV. században 
meglett volna akár csak valamely részén is a magyar nyelv
területnek, annak nincsen semmi nyoma. E szerint mármost az 
o betű á-hangértékének a KT.-ben levő bizonyítékaihoz hozzá
csatolhatjuk a GyulGl.-nak -noch, -nok és -bon ragját is, noha 
«-hangzós szótag van előttük. A -bon magánhangzójára nézve 
mindaz áll, a mit fönnebb a másik kettőéről mondtam. 

Az eredmény tehát az a kétségbevonhatatlan tény, hogy 
két egymástól teljesen független XIV. századbeli nyelvemlékünk
ben vannak o betűk, a melyekkel d hangot jelöltek. Hogy pedig 
ez a hangjelölés nemcsak az imént említett esetekre szorítko
zott, azt a következő adatok bizonyítják: 

1. o betű vagy o <--> a betű váltakozás az átadó .nyelv illab. 
a-jával szemben : 

A l a p (ma Alsó-A., Eét-A. helységek, Felső-, Közép-, 
Püspök-A. puszták) < tör. alp, alip chekT: oZwjohelrea 1055, 
OZt^tulma ANON. cap. 8. 10. 14. 15.; Olup 1235 k„ Olop 1352, 
Alaph 1360, ZentpeteroZ^ 1361, Alap 1364, 1376, 1395 (Cs. III. 
316, 544) (MELICH: NyK. XXXV. 123) | A l b e r t < ném. Albert: 
Olbert XIII. sz.-i oklevelekben (MELICH: NyK. XXXV. 123) | 
A m a d é u s , vö. lat. amare: Amadeus 1163 (MELICH: NyK. XXXV. 
122); Omodaeus 1292, Omodaei 1295, Omodei 1307, Omodeus 1310 
(FEANKL V. A nádori és országbírói hivatal 80, 81), Omodey 1318/ 
20 | A m b r u s , vö. szlov. cseh Ambroz, lat. Ambrosius (M2. 153): 
? Ombreus 1211, Ombruus 1240 k. | a s sz o n y < oszét a/sin 
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(MUNKÁCSI, ÁKE. I. 146): ahchyít 1150, achscin HB., Asscun, 
Ohzyn-, Ohsun- 1240 k., asctmnac GyulGL, asscu[n]noc, asun[a]-
huz, asscu[n) KT., Azun- 1307, Azzun 1309, stb. (a-val), Oxun-
1268/1347 | B a l a t o n < s z l . Hlathn (MELICH: MNyv. VI. 443): 
bolatin, balatin 1055, Bolatin 1157 (Nyr. XXIV. 154), bolotun 
ANON. cap. 49., Bolotin, Bolotun 1211 (NyK. XXXIV. 395), 
Balatyn 1135/XIII. sz. köz. (Nyr. XXIV. 154), Bolotum 1282 k. 
(KÉZAI) I B a r a n y a < szl. brana: boronam, borona ANON. cap. 
37. 47., Barona 1221 (VBeg.), Brana 1227, Borona 1257 
(GOMBOCZ-MELICH : MNyv. VIII. 292), Barana 1264 | b a r o m < 
tör. *barym (G. 41): Borumlok 1256, bormnc KT., Borunúak 
1338, Borom- 1386 | F a n c s a l , vö. ol. fanciullo, ráto-rom. 
Fancello: Fancel 1055, Fanzal 1137, 1138, Fonsol 1086/XIII. 
sz., Fonsol (II. Béla bakonybéli ítéletlevelében) (MELICH : NyK. 
XXXV. 116; M0. 168) | h a r a s z t (és szárm.)<szl. hrast, chrast: 
Horosth 1225, horost 1227; chrast, crastfa 1228 k. (NyK. XXXV. 
121), horozta, -charasta 1231, Hurozt 1238, Harazty 12 0 k., 
horost 1257, harast 1258, harastfa 1263, horozth 1267; Horozt 
1268 (Cs. III. 501), Harasty 1268, -harazta 1269, Aorosí 1269, 
íforosí 1270, harozt 1271, W a s í 1280; Harazti 1284 (MNyv. 
IX. 132), Harazthy 1294, -harastha 1296, Harazthíz, 1299, 
•horozth 128-V1334 | h a t á r (és szárm.) < ném. hattert (LUMTZER-
MELICH, Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 129): -határ 1240, -határa 
1240, -/irt/ar, Hatarus- 1265, -/lafar 1291, stb. a-val, de : hotar 
1095/XII—XIII. sz. (kétszer), 1239 (a megye-határ czímszó alatt) | 
k a p u < tör. *kapur (G. 90): Cvcopu 1216/30, Copou 1288, 
kopu 1319/22, Kapurew 1344, kapu 1347 j L a d o m é r < szl. 
Wladimir (HFK. 406): Lodomer, Lodommensis, Lodomer'mm és 
Ladomerienais ANON. cap. 11.; Ladamér 1235 k. (Cs. III. 506); 
Lodomyrfolwa 1296 (a fala czímszó alatt) | L a p i n c s folyó, 
neve 865-ben Labenza és ma németül Lafnitz (HFK. 449): 
loponsu ANON. cap. 48. 49., Loponch 1257, Ü 6 3 (MELICH: NyK. 
XXXV. 122) | m a j o r < ném. meier (vö. osztr.-bajor maid\ 
szepess. maeer) v. szl. majer, major, majur (LUMTZER-MELICH, 
Deutsche Ortsn. u. Lehnw. 172): moynr 1332, Moyorhele 1359, 
Mayor 1364 | M a j t é n y < n é m . Machtin szn.: Mochtin 1332— 
37, Mahtyn 1387 (MELICH: MNyv. II. 57—58) j M a r t o n , vö. 
szl. Martin, lat. Martinus (MELICH: NyK. XXXV. 123; M.. 194): 
Mortun 1211, 1240 k. (háromszor), 1247, mortun 1135/XIII. sz. 
köz., Mortun- 1270, Mortun 1299, -marton 1339, Morthun 1342, 
-martun 1347, Marton-} Morton 1358, -marton 1376, Morton-
1377 | o l a s z (és szárm.) < szl. *ulasi, *ulasi (MELICH: MNyv. 
V. 433; VI. 16): uloz 1181, Oloz 1257, Ölozy 1258, Olazy 1349/ 
51 | R a d v á n y < s z l . Radovan (dalmát oki.-ben 1070: Rada-
uanus): Rodowan 1137 (nem ered. oki.), Rodoan (II. Béla ba-
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konybéli ítéletlevelében), 1086/XIIL sz. (M r 125; Nyr. XXXII. 
412); Rodoan 1211 (NyK. XXXIV. 412); Rodoan, Roduan 1252, 
Rodvan 1260, Radowan 1267, Rodouan 1268, Roduan 1300, 
Radwan 1341 (Cs. III. 511, 556) | S a l a m o n , vö. cseh Sülö
mön, lat. Salomon: Salomoni rex (Salamon király pénzein), 
Salomon 1141 — 61, Solomun 1186 (Ma. 204) | s a r l ó (és szárm.) 
< tör. *a-hangzós alakból (G. 114, 140): Sorlous 1109, Sorlow 
1295, Kyussarlou 1347, Sarlou 1353, Sarlow 1355 j S z á l a < 
ném. Sala: Zala 1141 — 61, Sala 1166, Zola (III. Béla kora) 
(MELICH: NyK. XXXV. 123; M2. 149) | t a n ú < tör. *tanur (G. 
140): tartóságában GyulGl. | t a r < tör. *tar (G. 140): Thorku, 
Thorkueley 1315, Tharkw 1347 | t a r l ó < tör. *tarlay (G. 127, 
140): Beseneuthorlou 1234, Yrm&ndtorloa 1233/1345, Kender-
torlou 1294,1367, NadtarZa 1381, TaWowfalua 1385. 

Ezek közt vannak régibb és vannak újabb átvételek. A ré
gibbekről egész határozottsággal s a fönnebbiek (9—16. 1) szerint 
az újabbakról is legalább nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy 
illab. d-val kerültek át a magyar nyelvbe. Mai d hangjuk ennek 
az illab. d-nak az utódja. Az a kérdés mármost, hogy közvetlen 
utódja-e. Az egykori illab. d és a mai a közé eső időnek egy 
részében o betűvel találjuk a hangot jelölve. Ha ezt a betűt az 
o hang jelének veszszük, akkor vagy á>o>á, vagy d>d>o>d 
hangfejlődést kell föltennünk. Egyik sem valószínű, mégpedig 
azért nem, mert a fönnebb (9—15. 1.) idézett illab. a-hangzós 
szavak története azt mutatja, hogy ennek a hangnak közvetlen 
utódja nem az o, hanem az d hang volt, és ez a hang élt tovább 
és él mind e mai napig. Hozzátehetem még azt is, hogy a mely 
esetekben (későbbi időben) a > o hangváltozás történt, azokban 
ez az o meg is maradt és nem változott vissza á-vá (vö. po
gány, Magdolna, Borbála, Ágota, Pongrácz, rovás, portéka, orgona, 
Olt stb.*) Ennélfogva az átadó nyelv illab. d hangjával szem
ben álló o betűt az á hang jelének kell tartanunk. Nem mon
dom, hogy okvetlenül egytől-egyig valamennyi példában; mert 
elvégre nem lehetetlen, hogy a hangfejlődés egyes esetekben 
itt-ott már az Árpádok korában tovább haladt, vagyis az á-ból 
o lett, és ezt jelölheti az o betű. Megengedem, hogy igaza lehet 

*) A későbbi korban történt a > o liangfejlődésre nézve 1. NyK. 
XXXV. 126 (MELICH). 
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annak, a ki pl. az Olbert-et, Ombruus-t Olbert-nek, Ombrus-nak 
olvassa; de reméllem, ő is megengedi, hogy ezt a hangváltozást 
minden egyes esetben mégsem lehet föltenni. (Abban az esetben 
is, ha egyik-másik szónak csakugyan volt ilyen o-hangzós vál
tozata, azt tartom, hogy a mai á-hangzós nem ennek az utódja; 
vagyis ha pl. az egykori Albert-bő\, Ambrus-ból lett Albert, 
Ambrus mellett volt is nyelvjárási Olbert, Ombrus változat, a 

o o 

nyelvterület legnagyobb részén az Albert, Ambrus élt tovább és 
él ma is.) 

2. o betű vagy o ~ a betüváltakozás a görögbetűs írás 
a-jával szemben: 

T a k s o n y és T a s : KONSTANTINOS PoRPH.-nál Tá£is és 
TaaTjc; (HFK. 128): Tocsun, Thocsun ANON. cap. 55. 57.; terra 
Toxun 1281 (Cs. I. 35), Tocsun KÉZAI (HFK. 481) és Tosu, 
Thosu ANON. cap. 6. 21. stb. (vö. Nyr. XXIV. 195; NyK. XXV. 
273; XXXV. 120) | ? m a g y a r : KONSTANTINOS PoRPH.-nál Ma-
Cápouc (HFK. 115; a. m. 'magyar5?): mogerii, hetumoger, Dentu-
moger ANON. bevez., cap. 1. 3. 5. 7. stb.; Mo<?orsciget 1225, 
Mogorreun 1288/1357, Mogioríolu 1230/83, Magyarmezev 1275, 
Mogyoríolu. 1283, Magorioln 1286, Maghor 1323, Magár 1329, 
Magyar 1333, stb. a-val (vö. NyK. XXV. 273; XXXV. 117; 
DARKÓ J. A magyarokra vonatk. népnevek a bizánczi íróknál 
55.*) | H a r á m (vár és vármegye): görög íróknál ypa.\L: castrum 
horom ANON. cap. 44., Horom 1239, Harám XIV. száz. (TÚRÓCZI-
nál : harám); ez a szó az előbbi pontba is tartozik, mert ere
detije — mint már SZABÓ KÁROLY megjegyezte — a szl. chram 
(MELICH: NyK. XXXV. 117) | F a d d : awcaSl 1109. oki. (MNyv. 
VI. 152): fotudi 1055 (NyK. XXV. 145), Fotud 1211 (a hazug 
czímszó alatt és NyK. XXXIV. 397). 

Az a-val mint az illab. a jelével szemben álló o betűt az 
előbb elmondottak szerint szintén az a hang jelének kell tar
tanunk. 

3. o betű mint eredetibb a-ból rövidült hang utódjának 
a jele: Micudhotuono, Cukenmhotuono 1260 (1. fönt 15. 1.). — 
Ezeknek végső o betűjét szintén nem tarthatjuk egyébnek, mint 
az á hang jelének. 

*) Az arab írók madzyarijje szavára (HFK. 145) azért nem hivat
kozom, mert az első és a második szótag magánhangzója nincs meg
jelölve. 
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Mindez azt bizonyítja, hogy az a hangnak o betűvel írása 
nemcsak a GyulGl. és a KT. írójának egyéni sajátsága volt, 
hanem írták így mások is, mégpedig nemcsak a XIV., hanem 
már a megelőző századokban is. 

Ezek után talán nem fog nagy merészségnek tetszeni, ha 
némely o betű hangértékére nézve következtetést vonok az ilyen 
váltakozásokból is : 

( s z a k a d a t ) zakadat 1055 (kétszer), Zacadat 1211, Sca-
kadat 12ü8, Zakadath 1274, Zacadat 1275, Sakadath 1284, 
Zakadath 1293 ~ ( s z a k a s z t j a ) zocoztia HB. | ( h a l á s z ) halaz 
1193, Halazu[t] 1231; Halas 1235 k. (Cs. III. 501), 1240 k. (a 
halas czímszó alatt), Halaz 1244/71, Halasz 1245, Halaz 1254, 
1256, 1283, 1293, HalaztoluV 1293, Halaz 1293, 1297; (halászi) 
Halazy 1231; Halaséi 1291 (Cs. III. 330) — ( h a l a s ) Holostou 
1269, Holosthow 1283 | ( h a l á l és szárm.) Halaldi 1152; Halaid, 
Halalud 1211 (NyK. XXXV. 406); halalnec (kétszer), halalaal, 
halalut HB., halalanoch GyulGl. ~ ( h a l o t t ) HoZwíuuag 1214, 
floZwíWag 1223, Holuthwng 1251/81, Holuth 1299 (Holuth 
1422) (a holt czímszó alatt) | ( va l ák ) walacnok, walaknok (két
szer) GyulGl. <-»•» (va la , v a l ó ) vola (kétszer), uola, uolov HB. 

Ha áll az, hogy az Árpádok korában az á—á helyetti 
á—á ejtés a mainál sokkal általánosabb volt, akkor föl lehet 
tenni, hogy a zocozt-, mind a két hol- és a vol-, uol- szavakban 
az o betű az a hangnak a jele volt, mert kétségtelen dolog, 
hogy az a-hangzós szótag előtti nem eredeti illab. d-nak köz
vetlen előzője csakis a lehetett.*) 

Száz szónak is egy a vége: a XI.—XIV. században az o 
betűt nemcsak az o, hanem az a hang jelölésére is használták. 
Ennek az a magyarázata, hogy a latinbetűs írás első alkalmazói
nak latin kiejtése, vagyis a római katholikus egyházi kiejtés az 
olaszországi vulgáris latin kiejtésben gyökerezett, a vulgáris 
latinságnak pedig kétféle rövid o-ja volt: zárt és nyilt (vö. 
MEYER-LÜBKE, Gramm, der rom. Spr. I. 52, 53), s a nyilt o és 
az á nagyon közel áll egymáshoz.**) 

*) Talán a fönnebbi esetek közé tartozik: (-alja) -alia, -alya 1225— 
(mindig a-val) ~ (al-) Ol- 1249—1356, Oho- (utoljára) 1394, t. i. ha -alia, 
-alya azért van mindig a-val írva, mert az -alján, -diját, -áljárá-féle ala
kokból való elvonás következtében -álja-nak hangzott. 

**) Vö. NyK. XXVII. 252. — Tanúja voltam egyszer annak, hogy 
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V. 

Az előbbi fejezetben elmondottakból az a tanulság, hogy 
nem szabad vakon bízni az o betűben, vagyis nem szabad min
dig o-nak olvasni. Ki tudja, hány a hang rejtőzködik az o betű. 
mögött! De viszont a másik szélsőségtől is óvakodni kell, t. i. 
pusztán a XV.—XX. századbeli közmagyar a hangra támasz
kodva nem szabad a XI.—XIV. századbeli o betűnek á hang
értéket tulajdonítani. 

Melyik o betűt olvassuk hát o-nak, melyiket á-nak ? 
Azt lehetne talán általános szabályul fölállítani, hogy ha 

az o-val írás a XV. században is vagy még későbben is előfordul, 
vagy ha a közmagyar á helyén itt-ott ma is o-t ejtenek, akkor 
a XI.—XIV. századbeli o betűt o-nak lehet olvasni, hacsak nin
csen valami nyomós ellenbizonyíték. Arra az ellenvetésre, hogy 
a későbbi szórványos o-ból — ha ugyan nem újabb keletű -— 
a korábbi századokra nézve is csak szórványos vagy legföllebb 
részleges előfordulást szabad következtetni, az lehetne a feleiét, 
hogy itt bizonyosságról úgysem lehet szó, hanem csak való
színűségről. 

A másik fogantyú a szavak eredete lehetne. 
Az e r e d e t i magyar szavak a hangjainak GOMBOCZ meg

állapítása szerint (NyK. XXXIX. 229—274) négyféle finnugor 
alapnyelvi előzőjük volt. A XI.—XIV. században előforduló 
(o-val vagy o ~ a-val írt) szavak részint az a-, részint az o-, 
részint az w-hangsorba tartoznak. 

1. Az á-hangsorba tartozik: ad, al-, gyalog, hal (in.), vad, 
varjú. Mind a hatot o-val is, a-val is találjuk irva. Ha a rokon 
nyelvek tanúskodása a kérdés eldöntésénél latba eshetik, akkor 
ezeknek o-val írt alakjait a-val lehet olvasni. 

2. Az o-hangsorba tartozik: az, tava-, hal- (ige), val-. Az 
első csak o-val írva fordul elő (HB., GyulGl., KT.) | tava- a 
XIV. század második feléig o-val; az első a-betűs alak 1367-ből 

egy finn ember magyarok előtt több ízben kimondta az uhko (nyilt o!) 
szót, s azok így mondták utána: ukh&. MUNKÁCSÍ és KANNISTO vogul hang
jelölésének egybevetéséből kiviláglik, hogy az előbbi a nyilt o hangot 
"a-nuk hallotta. 
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való, de o-s alak még PPB.-ban is található | hal- és mZ-ra 
nézve 1. a fönnebb (30.1.) mondottakat; hozzá: o-val írt alakok 
a XVI. században és o hang bizonyos helyzetben még ma is 
(volt, volna, holt-). Tehát az első kettőnek régibb írása meg
felelne az eredetüknek; de a két utóbbinál ellenmondó adatok 
is vannak. 

3. Az M-hangsorba tartozik: had, hat, a melyek csak o-val 
írva fordulnak elő (így még a Vitk.-k.-ben is); továbbá kall-, a 
melyet o-val is, a-val is találunk írva. De ugyanebbe a cso
portba tartozik két olyan szó is, a mely csak a-val írva fordul 
elő: fa és hall. Az első háromnak az eredete az o betűnek o 
hangértéke mellett szól, de a két utóbbinak az írása és az ere
dete között ellentét van. 

Tehát —• ha ugyan egyáltalában szabad a finnugor alap
nyelvi hangállapotból a XI.—XIV. századbeli magyar hangálla
potra következtetni — az eredmény az, hogy az o betűnek a 
hangértéke hat szóban a, öt szóban o lehet, kettőben pedig 
kétséges. 

A t ö r ö k jövevényszavak közül az Alap, barom, kapu, 
sarló, tar és tarló régi írott alakjának o betűjéről már fönnebb 
(28. 1.) valószínűvé iparkodtam tenni, hogy a hangértéke a volt. 
Az apró(d) szó á-ja eredetibb o-ból fejlődött (*opray G. 37, 148), 
ennélfogva a következő adatokban: Oprosir 1304/1464, Oprod 
1300, 1323, 1324 stb. a szókezdő o betűt o-nak lehet olvasni. 

N é m e t jövevényszó — olyan, a melyben az eredeti o-nak 
megfelelő hang o-val van írva — csak kettő fordul elő, t. i. bak 
és lator ( < kfn. boc, loter, LUMTZEB-MELICH, Deutsche Ortsn. u. 
Lehnw. 63, 167): Boch [a. m. cbak5?] 1240 k., Bokfy& 1312/15, 
Bok 1321, 1335, 1337, 1343, Bokbiz 1329, Bokhel 1357 (később 
is : Bok 1422) | Lotur 1276 (később is: LoíWwar 1453). Ezeket 
is o-val lehet olvasni. 

A l a t i n és az o l a s z jövevényszavakkal nincsen dolgunk, 
mert azoknak az o-ja*) ma is o. 

A s z l á v jövevényszavak o-jával szemben a mai köznyelv
ben részint d-t, részint o-t találunk. E kétf éleségnek az okait 

*) A szókezdőt és a szóközépit értem; a szóvégire nézve 1. a 34. 
lapon levő jegyzetet. 
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még homály borítja. A szóbanforgó korszakban a szláv o-nak 
megfelelő hang legtöbbnyire o betűvel van írva, és e mellett a 
XIII. század végéig csak nagyon gyéren akad a betű; de fontos 
az, hogy mégis akad (1. fönnebb az o «•*»» a betűváltakozás példái 
között a következőket: Bihar, tanya, pap, szabad, patak, Ta
polca, paraszt, parlag). Van azonban olyan szó is, a melyben a 
szláv o-nak megfelelő hang a XII. és a XIII. században több
ször van a-val, mint o-val írva, s a XlV.-ben már csakis a-val, 
t. i. szl. somár> Zamard 1171, Somardy 1211 (kétszer), Somard 
uo. (a fogalmazványban : Somardi, Somard, Zamad NyK. XXXIV. 
399), Zamard 1229, Samard 1233, 1240 k., ZamarYÍh 1269, 
Zawarwar 1292 (kétszer), Zamard 1292, 1295 (kétszer), Zamar-
kuth 1336, Zamartelek 1357, Zamarku 1368. Sőt olyan szavak 
is vannak, a melyek legrégibb előfordulásuktól kezdve*) mindig 
a betűvel vannak írva. Ilyenek: 

szl. bogát (bolg. bogát, horv. Bogát, M3. 105; NyK. XXXIX. 
35) > bagat 1055 («igen gyakori személynév*), mondja SZAMOTA 
NyK. XXV. 145), Bagath KÉZAI (M2. 105) | ? szl. Komárno > 
Camarum 1075 XIII. sz., ANON. cap."l5., Camarun 1267, 1268, 
Kamaron 1316, Kamarum 1343, Kamarun 1367, 1368, oppidum 
Kamaroniense, Kamaron 1373—83 (1. fönnebb 12. 1.) | szl. 
ponjava > panauuadi (Ponyvád) 1095/XII.—XIII. sz. (1. fönnebb 
—. 1.) | szl. opat>Apat-, Apát, Apath, Apath-, apath- 1211, 
1221, 1237, 1240 k., 1263, 1293, 1318/20, 1323 stb.; apaty, 
Apáti, Appati, Apaty, Apathy 1222, 1230, 1231, 1240 k., 1258, 
1266/97, 1275, 1306, 1327 stb. (1. fönnebb 11. 1.) | szl. opatica 
> appaccha- 1256, Apacha- 1266/97, Apacha- 1270, Apacha-
1347 stb. | szl. sokac>Zakac 1240 k., Zakach 1286, 1354 stb. | 
szl. okov > acones 1226 k., 1233, 1325/34, akonem 1335 stb. 

Mindez azt bizonyítja, hogy az o > á hangváltozás már az 
Árpádok korában folyamatban volt, és minthogy első nyomát 
(bagat) már 1055-ben találjuk, megindulását a nyelvtörténet 
előtti korba kell helyeznünk. Azon ugyanis lehet vitatkozni, 
hogy a legutóbbi példákban (kivéve az akó-t) az a betű az a 
vagy az á hangot (tehát az o > á > á hangfejlődésnek második 
vagy harmadik állomását) jelölte-e, de hogy az a betű akár 

*) Egy van köztük, a mely csak egyszer fordul elő. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 3 
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ezekben, akár egyebütt az o hang jele lehessen, azt bizonyára 
senki sem fogja állítani.*) 

Más nyelvek (pl. az angol, a franczia, a görög) hangfejlő
désének és helyesírásának története arra tanít bennünket, hogy 
a hangváltozással korántsem jár mindig együtt a betűcsere, ha
nem a régi írás nagyon sokáig, még évszázadokon át is meg
maradhat azután, hogy a régi hangból más lett. De azt mond
hatom GoETHÉvel: «Warum in die Férne schweifen!» Hiszen 
mi nálunk is vannak példák arra, hogy az írás a kiejtéstől el
marad. A -ból, -bői, -tói, -tői, -ról, -ró'l ragokat a magyarságnak 
igen nagy vagy talán legnagyobb része u ü vagy ú íí magán
hangzóval (Z-vel vagy l nélkül) mondja, de írni a régi kiejtés 
szerint ó o betűvel írja. A legtöbb magyar azt mondja: kézit, 
eszibe, —• kiráj, hej, s ezeket mégis az egykori kiejtés szerint 
így írja: kezét, eszébe, — király, hely. Stb. 

Mármost vonjuk le a következtetést. Az o > á hangfejlő
désnek már 1055-ben van nyoma; másrészt láttuk, hogy az o 
betűt a XI.—XIV. században az á hang jelölésére is használták. 
Ha ehhez hozzáveszszük azt, hogy a toll emberei a hagyományos 
helyesíráshoz mindenütt és mindenkor szívósan ragaszkodtak, 
bízvást föltehetjük, hogy a mi eleink helyesírása is részben ha
gyományos, vagyis az élőbeszédtől elmaradott volt. Nevezetesen 
föltehetjük azt, hogy az eredeti o hanggal szemben álló o betűk 
egy része nem az o, hanem a belőle fejlődött á hangnak a jele 
volt. (Erre gondoltam én, midőn fönnebb több ízben a «lehet 
olvasni» kifejezéssel éltem.) 

És most vissza kell térnünk az a betűre. Láttuk, hogy 
jelöltek vele á hangot és minden valószínűség szerint illab. á-t 
is. Az á>á hangfejlődésre már 1055-ből van adatunk (1. 26. s 
köv. 11.). Ebből az a tanulság, hogy a következetesen alkalma-

*) Szó végén mindjárt az átvételkor hanghelyettesítés történt, mert 
akkor a magyarban rövid o-ra végződő szavak már nem voltak. Szláv 
eredetű szavak végén nem is találunk o betűt írva; vö. Chuda 1198, 1228, 
Ákana 1222, Acna 1197/1337, -okna 1390 (kétszer), Muchula 1229, 1258, 
Machala- 1252, machala 1277, Borda- 1269, Scena 1323, vö. zenaia 1055 
( < szl. őíido, okno, mocilo, brdo, séno). — Az olasz stallo-ból mindjárt az 
átvételkor stálló lett; így kell olvasnunk az 1291-ben előforduló Stallo-t 
(vö. Stallou 1352). 
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zot t a be tű t (9—15. 1.) sem szabad kivétel nélkül az illab. d 
h a n g jelének ta r tani . 

Hogy melyik o betűt olvassuk o-nak, melyiket á-nak, és 
melyik a be tűt a-nak, melyiket a-nak, azon a legtöbb esetben 
el lehet vitatkozni, míg a világ világ lesz; véglegesen eldönteni 
nem lehet a kérdést soha. Az esetek legnagyobb részében két
féle olvasást kell megengednünk, s legföllebb annyi t mondha
tunk , hogy az egyik vagy a másik olvasás ezért meg ezért 
valószínűbb. 
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A magyar nyelv régi torok jövevényszavai. 
[ZOLTÁN GOMBOÖZ : Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in der ungarischen 
sprache. Helsinki 1912 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mé-

moires de la Socióté Finno-Ougrienne) XXX.] 

Az ismertetendő munka részben átdolgozott s egyszersmind 
lényegesen bővített kiadása ugyanazon szerző magyar nyelvű 
munkájának, a mely 1908-ban «Honfoglaláselőtti török jövevény
szavaink)) czímmel mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványainak 7. száma (különnyomat a Magyar Nyelv III. kö
tetéből) jelent meg. Hogy az új német átdolgozás mennyivel 
gazdagabb tartalmú, kiviláglik abból is, ha a két kiadvány lap
számát összehasonlítjuk: a magyar kiadvány 108 lapjával szem
ben a német 251 lapra terjed. A Szójegyzék nagyjában azonos 
tartalmú — az Előszóban a szerző meg is jegyzi, hogy ez a 
rész voltaképpen a magyar kiadás Szójegyzékének második ki
adása —, de már a hangtani összeállítás a német munkában 
sokkal terjedelmesebb és részletesebb (a német kiadásban 47 
lap, a magyarban csak 8). Egészen új és szívesen látott fejezet 
a kérdést tárgyaló vagy érintő régibb munkák részletes és kri
tikai áttekintése («Frühere arbeiten», 1—34). Sok újat nyújt 
végre a «Kückblick. Folgerungen» ez. fejezet is (186—208. 1.); 
míg a magyar kiadás csak egészen röviden, két lapon csoporto
sítja a tárgyalt jövevényszavakat nyelvtani és jelentéstani kate
góriák szerint, s éppoly röviden utal a legfontosabb hangtani 
kritériumokra, a melyek csuvas nyelvalakra vallanak, az új ki
adásban a szerző nemcsak hogy e kérdéseket pontosabban és 
részletesebben tárgyalja, hanem azonkívül egy összefoglaló rész
ben kimutatja azt is, hogy a kérdéses jövevényszavak mennyi
ben világítják meg egyfelől a magyar, másfelől a csuvas hang-
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történetet, s végezetül a megállapított nyelvi és műveltségtörté-
neti tényekre támaszkodva érdekesen világítja meg a régi török
magyar érintkezések történeti hátterét. 

Mivel legalább az előbb említett magyar nyelvű tanulmány 
kétségkívül ismeretes e folyóirat olvasói előtt, s azonkívül már 
a német kiadásról is jelent meg magyar nyelvű részletes ismer
tetés,*) azt hiszem, felesleges volna az ismertetendő munka 
tartalmát bővebben tárgyalnom, hanem arra szorítkozhatom, 
hogy a következőkben, a munka saját beosztását tartván szemem 
előtt, sorra ideiktassam pótlékaimat s előadjam azon észrevéte
leket, a melyekre e munka nékem alkalmat ád. 

I. (Korábbi dolgozatok.) 

A munka első fejezete, a mely a kérdés régibb irodalmá
nak biráló áttekintése, szemmelláthatólag pontos ós gondos 
munka eredménye; arra, hogy minden részletében a források 
felhasználásával átvizsgáljam, persze nem volt alkalmam.**) 

E rész végén a szerző alaposan tárgyalja azt a kérdést, hogy 
Tannak-e a magyarban mongol eredetű jövevényszavak, mint 
a hogy ujabban több magyar kutató állította; a szerző é fel
tevést még a MuNKÁcsi-formulázta alakban («Hunnische Sprach-
denkmáler im Ungarischen», KSz. II.) sem fogadja el, hogy 
t. i. a mongol 111- hunn eredetű szavak nem közvetlenül, hanem 
a bolgár-török v. csuvas, MUNKÁCSI terminológiája szerint az 
ugur v. ugor-török nyelv közvetítésével kerültek át a magyarba. 
Megengedi, hogy magában véve nem volna ugyan lehetetlen, 
hogy a régi bolgárok érintkeztek a mongolokkal (hunnokkal), s 
ez utóbbiak nyelve is hatott amazokéra, de másrészt kiemeli, 
hogy e feltevés kényszerítő voltát eddig nem sikerült igazolni. 

*) NÉMETH GYULA, Nyelvünk régi török jövevényszavai, 
Nyr. XLI, 398—401, 452—5; HORGER ANTAL, Bolgár-török jö
vevényszavaink, MNy. VIII, 446—58. 

**) Kis figyelmetlenség van a 23. lapon, a hol a szerző 
VÁMBÉRYnak a NyK. VIII. kötetében megjelent «Magyar és török 
szóegyezések» ez. értekezését bírálva, a benne található helyes 
egyeztetések között a kar szót is felemlíti, a mely azonban 
nincsen meg a szerző saját egybevetései között. 
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A szerző részletes bírálat alá veszi a hölgy, hiúz és hagyma 
szavakat, a melyek véleménye szerint egyedül érdemelnek figyel
met a MUNKÁCSI feltevése mellett felhozott bizonyítékok közül, 
s erős hangtani érvekkel bebizonyítja, hogy azokat a mongol 
nyelv segítségével sem lehet megfejteni. A szerző nyilvánvalólag 
már nem vehette figyelembe WicHMANNnak a hölgy s alulírott
nak a hagyma szóról írt czikkét, a melyek a Nyelvőr 1912-iki 
évfolyamában jelentek meg, s a melyeknek eredményei után 
már teljesen kizártnak tarthatjuk a szóbanforgó szavak mongol 
eredetének lehetőségét. Mindamellett lehetséges, hogy a mongol 
jövevényszavak kérdése még nem érett meg arra, hogy levegyék 
a napirendről. Két szóval, a homok és harang szavakkal szemben 
pl. talán még lehetnének kétségeink; a magyarban csupán e 
két szó kezdődik h-val, s így átadó nyelvi /-kezdetű alakokra 
utal, holott az őstörök *k nak (GOMBOCZ szerint összesen 17 eset
ben) a magyarban is k- felel meg, a miből G. a 47. §-ban azt 
következteti, hogy a *£- > X~ változás a csuvasban a magyar-török 
érintkezések után ment végbe. Figyelembe veendő az is (bár 
magában véve nem sokat nyom a latban), hogy az előbbi szó a 
mai csuvasban ismeretlen; 'homok' csu vasul yjjdr. A harang 
esetében meg a magyar szó jelentése az, a mely csak a mongol 
szóéval egyezik (mong. Kow. -/aranya 'une grandé cymbale 
d'airain'), míg ellenben e jelentés a csuvasban és a többi török-
ségben tudvalevőleg ismeretlen, habár a szó széltére el van ter
jedve (csuv. -(oran, /urán; oszm. ad. csag. krim. kaz. mis. kirg. 
bar. alt. tel. uor. leb. szag. kojb. kacs. tar. EADL. kazán 'késsel5,, 
kún chaxan 'caldarium'). A mi a hangmegfeleléseket illeti, a. 
mai csuvas n lehet ugyan korábbi n képviselője, s ez a hang a 
keleti fgr. nyelvek régi csuvas jövevényszavainak tanúsága sze
rint az ócsuvasban még megvolt (vö. WICHMANN, Die tschuw. 
Lehnwörter in den perm. Sprachen = SUS. Tóim. XXI, p. 22—3); 
csakhogy az ilyen esetekben, úgy látszik, az eredeti 2?-hang a 
többi török nyelvekben is (vagy legalább egyikében-másikában) 
előkerül, míg ellenben a szóbanforgó esetben az egész török 
nyelvterületen csak n-t találunk.*) Nem túlságosan valószínű. 

*) Vö. cDer Name der Stadt Kasán» ez. czikkemet, FUK 
VT. 1 1 1 - 4 . 
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tehát egy ócsuv. *%aray alak megvolta, a melyből a magyar 
harang alakot esetleg megmagyarázhatnék, feltévén, hogy a ma
gyarban az akkor már idegenszerű ^-hangot yg-ve\ helyette
sítették.**) Ocsuvas -ng-\égü. alak felvétele viszont egyértelmű 
volna azzal, hogy az illető szó mongol nyelvalakból került a 
csuvas nyelvbe. — Külömben talán a kérdéses török és mongol 
szavak egyáltalában nem is tartoznak össze! 

II. (Szójegyzék.) 

Az a fejezet, a mely a jövevényszavak jegyzékét tartal
mazza, az új átdolgozásban már külsőleg is külömbözik némileg 
magyar elődjétől. A szerző az újabb kutatóktól származó, de 
véleménye szerint elfogadhatatlan egyeztetéseket, a melyek 
a magyar kiadásban, zárójelbe téve, a többiek közé voltak 
besorozva, külön jegyzékbe állítja össze, s ezt az eljárását 
csak helyeselhetjük. Újítás az is, hogy a szerző az általa he
lyeseknek tartott magyar-török egybevetéseknél első helyre 
rendszerint a kikövetkeztetett ocsuvas alakot teszi. Ez az el
járásmód kétségkívül tanulságos és hasznos az olvasóra, külö
nösen azokra, a kiknek nem volt alkalmuk közelebbről meg
ismerkedni a török nyelvek hangtörténetével; mindamellett, noha 
kétségtelen, hogy a szerző kikövetkeztetett alakjai általában 
szerencsések, az efféle rekonstruálásnak tudvalevőleg vannak 
gyenge oldalai is. Tagadhatatlan, hogy az az «ocsuvas» gyakran 
nagyon is dogmatikus benyomást tesz. A tárgyalt egybevetések 
közt sok olyan szó is van, a melyeken nincsen semmiféle 
ocsuvas nyelvalakra utaló hangtani kritérium, a melyek tehát 
magukban véve épen úgy származhattak volna más török nyelv
ből is. A szerző maga sem tagadja (197. 1.) annak a ((történeti 
lehetőségét)), hogy a kazár nyelv is hatott a magyarra, s a VI. 
lapon is megjegyzi, hogy a kún-bessenyő jövevényszavak kér-

*) Ha mindezek ellenére megengedhetőnek tartanok egy 
ocsuvas -y végű alak feltevését, a kérdéses szó kronológiai tá-
masztópont volna a magyar hangtörténetre nézve, mert azt bizo
nyítaná, hogy a magyar-csuvas érintkezések korában az eredeti 
?7-hang már nem volt meg a magyarban, mivel az átvett ocsuvas 
szó szóvégi -??-jét -^-vel helyettesítették. 
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dése még több tekintetben tisztázatlan. Hiszen a magyaroknak 
mai hazájukba való beköltözésük előtt annyi bajuk volt a bol
gárokon kívül más török népekkel is, hogy szinte csoda volna, 
hogy más török forrásból is nem merítettek volna.*) Talán leg-
tanácsosabb lett volna az ócsuvas alak rekonstruálásában csupán 
azon esetekre szorítkozni, midőn az illető szónak kétségtelen 
csuvasos hangjellege van. s egyébként megelégedni a tényleg 
meglévő török nyelvalakok felsorolásával; egyébként a szerző 
több esetben maga is csak ezt teszi. Egyúttal azt a kérdést is 
felvethetnők, hogy ebből a szempontból volt-e ok arra, hogy a 
szerző a tanulmány régi czímét («Honfoglaláselőtti török jöve
vényszavaink))) megváltoztassa («Die bulgarisch-türkischen lehn-
wörter in den ungarischen sprache»). 

Egyébként a magyar kiadás szójegyzéke lényegesen nem 
változott. Néhány czikk elől elmaradt a kérdőjel, vagy (ritkáb
ban) kérdőjel került eléje; néhány szó az elfogadhatatlan egyez
tetések közül az elfogadhatók közé került: 17. sz. (béke), 20. 
(bér), 109. (kanyaró) ül. kérdőjellel: 157. (özön), 45. (csákány), 
01. (czégé), vagy ellenkezőleg az előbb helyeselt vagy legalább 
figyelmet érdemlő egybevetések táborából átköltözött az elfogad -
hatatlanokéba, mint pl. a következők: acsari, botorkál, csérla, 
egyéb, int, ír, mogyoró, tömlő; csibe; ez utóbbi csak a Nachtrag-
ban, a hol másrészről a magyar kiadásban a helyes egyeztetések 
közé sorolt busz, kantár és teknő is újra kegyelmet nyertek. 
Mindebből csak az látszik, hogy a szerző milyen gonddal vizs
gálta át újra meg újra anyagát. A bölcs, csök (?), csökik, gyűr (?), 
igér (?), kor, köldök, szemölcs, szesz, szongor, üdül (üdít) szavakat 
a magyar kiadás egyáltalában nem tárgyalta; — a szirony szó
ról most új magyarázatot találunk. 

Hadd jegyezzem meg egyúttal, hogy az új munka magyar 
elődjétől gyakran lényegesen eltér, a mi az egyes szavak iro
dalmának idézésmódját illeti. Mindenekelőtt a szerző az egyes 

*) A szerző később, a hangtani részben, mintha maga is 
kételkednék a szójegyzékbe felvett szavak csuvas eredetében; 
pl. a 173. lapon megemlíti, hogy a bicsak, csabak, csök, csék, 
kobak és köpenyeg talán későbbi kún jövevényszavak. Miért éppen 
kún, s miért nem kazár? 
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czikkek végén rendszerint, bár nem mindig következetesen, meg
elégszik azzal, hogy felemlíti azt a kutatót, a kitől az illető 
egybevetés származik, s mellőzi a későbbi írókat, a kiknél ugyanaz 
az egybevetés szintén előfordul — tehát eltér a magyar kiadás 
berendezésétől.*) Igaz, hogy ez utóbbiaknál gyakran semmi 
sincs, a mi a kérdést új megvilágításba helyezné, de talán még 
sem ártott volna a teljesség kedvéért ez egyébként olyan gondos 
tanulmányban következetesen utalni minden kutatóra, a kiknél 
a kérdéses egybevetés előkerül, annál is inkább, mert hiszen 
az idézetek már legnagyobb részben készen voltak a magyar 
kiadásban is, s a munka ezzel nem lett volna lényegesen ter
jedelmesebb. Több czikk végén a szerző egyáltalában nem említi 
a korábbi (a magyar kiadásban felsorolt) kutatókat, a kiknél 
ugyanazon egyeztetés szintén megvan, pl. a német átdolgozás 
5, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 33, 44, 87, 96, 165, 210. sz. czik-
keiben. Igaz, hogy a szerző arra utalhat, hogy az első részben 
(«Frühere arbeiten») mindig meg van említve legalább is az, a 
kitől az illető egybevetés származik (bár véleményem szerint 
nem mindig teljes pontossággal), csakhogy gyakran ott sincs 
közelebbről megvilágítva.**) 

A szóegyeztetések közül nékem a következők adnak meg
jegyzésekre alkalmat. 

2. Az agár szóról a szerző kétségtelennek tartja, hogy egy 
ócsuvas *agar alak átvétele, s felsorolja az egyes török nyelvek--
bői ismert alakokat: csuv. aGar, tel. árjár, bar. igár stb. A szerző 
sem itt, sem a «Vertretung der laute» ez. fejezetben nem 
tulajdonít fontosságot annak, hogy a régi csuvas jövevényszavak 
között ez volna az egyetlen eset, hogy az ostorok *a-nek a 
magyarban a felelne meg. Mint a 151—6. lapon kitűnik, az 

*> A német kiadásból kitűnik, hogy egy-egy szóegyeztetés 
az irodalomban már korábban felmerül, mintsem a magyar ki
adás idézeteiből gondolni lehetne; ez a tény is mutatja, hogy 
a szerző a második kiadás előkészítésére minden tekintetben 
milyen rendkívül nagy gondot fordított. 

**) Túlzott pontosságnak tetszik e mellett, ha a szerző he
lyenként kötelességének tartja idézni a DoNNERtől és BiJDENztől 
származó nyilván elavult egyeztetéseket — sőt olyanokat is, a 
melyeket szerzőjük később maga visszavont, pl. 71. 1. (68. sz.), 
76. 1. (81. sz.), 94. 1. (118. sz.). 
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első szótagbeli tör. tí-nek a magyarban számos esetben palatális 
magánhangzó felel meg, a kéttagú szavakban rendszerint e (=e) , 
s a szerző ebből le is vonja a 154. lapon azt a határozott kö
vetkeztetést, hogy «kétségtelen, hogy az *d > a hangváltozás a 
csuvasban a magyar-török érintkezések után ment végbe». Ha 
még ehhez hozzáveszszük, hogy a magyarban g van a várható k 
helyett (vö. az 50. §.), a szó csuvas eredetét több mint kétséges
nek kell mondanunk. 

9. ártdny (artan OklSz., NySz.), vö. sor. EADL. arlan 
'castrirt', a. at cWallach\ ebből: arla- ccastriren' = alt. RADL. 
arla- 'reinigen, sáubern, rein machen', vö. szag. kojb. RADL. 
arda- < '? sor., szag., oszm., ujg. RADL. ary- fsich reinigen, rein 
werden, sich rein haltén'. 

Az egybevetés, mint a szerző maga is megjegyzi, MUNKÁCSI-
tól (NyK. XXXII, 275) származik, a ki a feltett -rl- ~ -rt- hang
csere példájaképen az alt. RADL. drtd- <-«•» tuba RADL. arld-
'satteln' szóra hivatkozik. A szerző maga sem kisérti meg a 
feltett csuvas alak -rí-jét máskép magyarázni meg; pedig abból, 
hogy egyes keleti török nyelvekben és a jakutban az eredeti 
török -rl-, úgy látszik, -rd- ill. -rt-xé változott (vö. RADLOFF, 
Phon. 412., 421., 423. §.), éppen nem következik, hogy ez a 
hangcsere megvolt a csuvasban is, a melyben éppen ellenkező
leg, a mint RADLOFF (422. §.) is megjegyzi, az eredeti -rl- hang-
.csoport változatlanul megmaradt.*) De a csuvasban, úgy lát
szik, másféle származékigét lehet feltenni, a melyre a magyar 
szó csakugyan visszavezethető, t i . : *art- < *artt- < *ar-l-t- (vö. 
oszm. aryl- cgesund werden'), vö. csuv. ihr? 'élő, élénk', íhvdl-
'fölelevenedni', tfort- < ihrtl- < íhr-l-t- megeleveníteni' ~ kún 
RADL. tiri (ujg. tar. tirik) clebendig, lebend, belebt'; kirg., kún, 
ujg. stb. tiril- 'lében; wiederaufleben', kirg. tirilt- (sor. tirit-) 
'beleben'.**) Ilyen korábbi csuvas *artt- alakra utal a mordvin 
(mdM.) ar't§- ccastriren' alak is (saját gyűjtéseimből), a mely két
ségtelenül csuvas jövevényszó : mdM. -r't- < *-rív- (-*ríí-), nem 
pedig <*-r í - , vö. md. kardo, karda Viehhürde' < csuv. karDa< 
*karta u. a. vö. zürj. karta. 

*) Vö. gyarló (78. sz.), tarló (199. sz.). 
**) Vö. még ASMAEIN, MaTepiajiH ^JIH H3CJI. ÍVB. H3., 303—4.1. 
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21. bertü "globulus aureus, goldkorn' stb. < ? *bürtüy, 
vö. kaz. BÁL. bőrtok 'krümmchen, körnchen' stb. A felsorolt 
török alakokhoz tartozik még a megfelelő csuvas szó i s : csuv. 
pdrfih, p'érfií'é; pdrfiídk, p'érfií'ék 'magszem, gabonaszem5 (vö. 
ASMARIN, BojtrapH H ^yBamn 40 és MaTepiajiu 99—100). 

A 31. czikkben a szerző sok magyar szót sorol egy szó
családba: borít cdecken', borid 'niederfallen; versinken; (von 
wolken) überzogen werden', borong 'überzogen werden5 stb. stb., 
a melyek véleménye szerint mind a feltett ócsuvas *bur- igére 
mennek vissza, vö. oszm. ZENK. bur-, buru-, bür-, bürü- cen-
velopper, couvrir, obscurcir'; csag. KÚN. borka- "einhüllen5; 
kaz. OSTR. börká-, kirg. tob. bürkei-; alt. pürká-; jak. bürüi-
"verdecken5.*) Mindenesetre feltűnő volna, hogy a magyarban 
egy török jövevényszónak ennyi s egymástól jelentésre is ennyire 
eltérő származéka volna, azonkívül, mint a szerző a 193. lapon 
határozottan kijelenti, az átvett igéknél a magyar igető, a mely 
egyszersmind az egyesszám 3. személy, megegyezik a török ige
tővel. A nélkül, hogy valamennyi idesorolt magyar szó etymonját 
közelebbről vizsgálnám, csak azt szeretném megjegyezni, hogy 
a magy. borul- 'niederfallen, versinken5 stb., a mely kétségtelenül 
elválasztandó a 'betakar, betakaródzik5 jelentésűektől, az én 
véleményem szerint is, a mint már régebben BUDENZ (MUSZ. 
495. sz.) tette, a zürj. pör- "falién, umfallen5 igével vetendő 
egybe, valamint a hasonló jelentésű mordvin pra- < *para- (1. 
Mord. Lautlehre 52 kk.) igével is; nem lehetetlen, hogy meg
felelőjük megvan a balti-finn nyelvekben is, vö. különösen észt 
•pörmna "schüttern, erschüttert werden', ara pörund 'erschüttert 
(mit nachteiligen folgen), verstaucht5; ara pőrund laps czu früh 
geborenes kind, abort'; pörutama 'erschüttern5, moha pörutama 
"niederschmettern5. 

32. borjú < ócsuv. *burayu. A hangalakok viszonyát, a 
mely pedig magyarázatra szorulna, a szerző sem itt, sem a 
hangtani részben nem tisztázza, sőt nem is utal, mint az ilyen 
esetekben rendszerint tenni szokta, a hangtani nehézségekre. 
A szerző, úgy látszik, a borjú tövet tartja eredetibbnek («akk. 

*) Pótolható még: csuv. pdrGd-, p'érGd- "borítani, betakarni 
(tatár kölcsön szó)'. 
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neben borjút auch háufig borját, plur. borjúk und borjak, poss. 
borjas, wahrscheinlich unter der analogisehen einwirkung der 
M-stámme, wie faggyú <̂> faggyat, faggyas, hosszú «•* hosszan, 
fattyú «*«» fattyak stb., 1. TMNy. 347—9.») s így a m. j - t a török 
?- megfelelőjének. Hogy magyarázzuk akkor a magyar szó szó
végi hosszú sí-ját ? Hiszen a szerző megállapítása szerint a 
magyar zárt tővégi magánhangzók (vö. ócsuv. *burayu) már a 
magyar-török érintkezések után vesztek el (38—41. §. és 187. 
1.). — Ugyané megjegyzések vonatkoznak a 77. czikkre i s : 
gyapjú < ócsuv. *3apa?y. 

49. magy. csecs 'blattern, pocke' < ócsuv. *cac, vö. oszm. 
ZENK. cicek cblume, blüte, blattern, pocke'; kaz. BÁL. cdcák id.; 
csuv. tSs(ó£ek, t'sst't'se id. stb. •— Megjegyzem, hogy megvan a 
mordvinban is, nyilván mint csuvas jövevényszó: mdB. íseísa 
fblume\ 

52. csihol [alakv. czihel, csehel SzD., czihol, csahol, csohol 
MTsz.] ffeuer schlagen' < ócsuv. *cak-. A szerző egybevetését 
megkérdőjelezi, de nem magyarázza meg, miért. Az egyeztetés 
csakugyan több okból is nagyon valószínűtlen: figyelembe veendő 
a magy. ige -l képzője, pedig (a 193. 1. szerint) a török igető 
a magyarban változatlanul jelentkezik; hozzá még kivételesen 
a magy. hangzóközi -h- török -k-nak felelne meg, a melynek 
pedig szabályos megfelelője k, 1. 167. 1., 50. §. 

56. cs íka 'dohle5. A szerző szerint < ócsuv. ¥cauka. A szó, 
a mint a szerző idézeteiből kitűnik, a többi török nyelvben 
magashangú: kaz. BÁL. cáüka [VOSZKR. id., ra;iKa a.], bar. BADL. 
cdüká, bask. PRŐHLE saüká, tob. BADL. cüká. Mivel az á > a 
változás a csuvasban a magyar-csuvas érintkezések után történt 
(1. 154—5. 1.; 23—5. §.)•, a magyar szó ócsuvas eredete nem 
valószínű; a csuv. An. t'savGa alak nyilván tatár jövevényszó, 
az eredeti csuvas alakot a mai csuv. Virj. ASM. (361, 368) isayoa, 
kurm. ASM. i'sana képviselik, vö. a szó votják és cseremisz alak
ját (a hová kétségtelenül a csuvasból került): votj. tsana, tsana, 
saya; cser. tsayga, cápa (WICHMANN, SUS. Tóim. XXI, 112). — 
Később a 182. lapon a szerző — igaz, hogy bővebb megokolás 
nélkül — lehetségesnek tartja a magyar csóka szláv eredetét is. 

68. A felsorolt magyar igék aligha tartoznak valamennyien 
össze. 
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75. gyaláz, vö. kun jala: jala iabadir fcalumniat'; kaz. 
BÁL. jala 'verleumdung5, jala jabmak 'verleumden5; kirg. EADL. 

gála fdas fehlerhafte, das unrechte; der ungerechte verdacht; 
die verleumdung'; alt. VERB. jala cstrafgeld, busse5; -— mong. 
Kow. jala cfaute, crime, peine, amende, punition'. — Ez az 
egybevetés, a mely MuNKÁcsitól (KSz. VI, 379) származik, két
ségkívül helyes. Csak azt jegyzem meg, hogy a felsorolt török 
szavakon kívül még ide tartozik a csuv. silfy cbűn, sünde3 is, 
a melynek etymonjára eddig tudtommal nem mutattak rá. Ez 
esetben tehát a magyarban a felelne meg az őstörök *a-ból ke
letkezett csuvas j-nak, éppúgy, mint a 78. czikkben is : gyarló 
«*»•> csuv. sirlay- (1. alább),*) nem pedig i (< **), mint több más 
esetben: ír **•* csuv. sir- stb. (1. 1, 6. §.). Ebből az következik, 
hogy vagy nem olyan régi a csuvasban az a > i változás, mint 
a szerző az i. h. felteszi, hanem csak a magyar-török érintke
zések ideje alatt ment végbe, vagy hogy a felsorolt szavak nem 
csuvas nyelvalakból való átvételek. 

66. disznó. A szerző a felsorolt Árpád-kori adatok alapján 
megállapítja, hogy a magyar szó eredetileg gy-kezdetű volt, s 
hogy később a nyelvterület egy részén depalatalizáczió történt, 
tehát gyisznó > disznó, nem pedig megfordítva, mint régebben 
gondolták, s a magyar szót ő is, habár kétkedve, a hasonló je
lentésű csuv. sisna szóval veti egybe. Mivel néhány esetben 
(habár ritkán) a csuv. s- valószínűleg eredeti ű-re megy vissza 
(pl. csuv. sSl 'fog' r*> kaz. t9i, ujg. alt. stb. tis), a szerző szerint 
nem volna lehetetlen, hogy a csuv. sisna is ócsuvas *tisnay alak 
képviselője volna, de egyúttal egészen helyesen megjegyzi, hogy 
az ómagyar gyisznau (> disznó) palatális szókezdő mássalhang
zója így is magyarázatlan maradna. A magyar és a csuvas szó 
hangalaki viszonyát tehát a szerző nem magyarázza meg. Ez 
bátorít arra, hogy én kísértsem meg megvilágítani. 

A régi magyar alakok alapján a mai csuvasban ilyen ala
kot várnánk: sisna (< *jisna). Figyelembe vévén mármost, hogy 
a külömböző nyelvekben a mássalhangzók a jésítés tekintetében 
könnyen engednek asszimilácziós vagy disszimilácziós hatásoknak, 
elvileg nem volna lehetetlen az a feltevés, hogy a mai csuvas 

*) Vö. még m. dara ~ esuv. tir§ (64. sz.). 
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sisna korábbi *sisna alakból keletkezett, s a szókezdő */- a 
szótagzáró s hasonító hatása következtében vesztette el jésítését, 
vagy más szóval, változott s-szé. Ilyenforma eset csuv. süzs 
'fransen', a mely az oszm. csag. sacak id. szónak felel meg 
(PAAS. CSUV. szójegyzék 144); itt tehát megfordítva a következő 
palatális hang hatása alatt vált a szókezdő s- hang s'-szé. 

E feltevést megerősíti a cseremisz is. A kérdéses szó 
t. i. megvan ebben a nyelvben is, vö.: cserH. sasna; cserE. 
sösna (POBKKA, BEGULY), sdsna (TROICZKIJ), cwcHa (o: sSsna), 
sösna (VASZ.), sisna, sösna (Ucsebnik); cserK. sösna, sisna (Ucseb-
nik), sösna (ufai korm., saját följegyzéseim); sösna, sösna (permi 
korm., GENETZ szerint, 1. SUS. Aik. VII, 48, 66).*) A cser. szó 
tudvalevőleg jövevényszó a csuvasból,**) s elterjedéséből követ
keztetve nagyon régi átvétel. Ha mármost figyelembe veszszük, 
hogy a csuvas jövevényszavak s'-ének általában s felel meg, a 
keleti nyelvjárásokban helyenként s is, mint a hogy a szóban
forgó esetben is (1. PAAS. S-laute 119), míg ellenben a csuvas 
s-nek rendes megfelelője s (az s > s változás a cseremiszben a 
csuvas hatás után ment végbe), úgy e szó alakváltozataiban 
kétségtelen bizonyítékát láthatjuk annak, hogy a csuvas szó 
kezdő mássalhangzója akkor, mikor a cseremiszbe átkerült, s volt. 
A mi a szóbelsei s-hangot illeti, a cser. s természetesen itt is 
eredetibb s'-re mutatna, mindamellett nehéz eldönteni, hogy 
vájjon az átvett csuvas alak *éisna volt-e, vagy hogy talán a 

*) SziLASinál (204 1.) hibásan sösna, sösna. 
**) Hogy az átvétel nem megfordítva történt — a mi 

már magában véve is nagyon valószínűtlen volna —, bizonyítja 
az -sn- hangcsoport a cseremiszben. Mint már BUDENZ, Ueber 
die Verzweigung der ugrischen sprachen, 36. 1. megjegyzi, a 
cseremiszben az eredeti n sziszegő (s, s) után í-vé változott, 
pl. cser. (íiste, ftiéte, fíiste f 'tönköly' «-«•» f. vehna; cser. siste, 
sist9 'harkály' ~ f. háhna, fE. cihn, IpK. cáiéne stb.; cser. piste, 
pistd 'hársfa' «v fE. (déli nyj.) pdhn 'alté linde, rüster'. E vál
tozás a litv. jövevényszavak átvétele után történt (mert egy 
ide tartozó szóban még tükröződik: cser. süstö, hstd 'szij, öv5 

< litv. szikszna ledér, riemen'), de mint a fentebb tárgyalt 
csuvas jövevényszóból kitűnik, a c s u v a s - c s e r e m i s z érint
kezések előtt, tehát valószínűleg időszámításunk első száza
daiban. 
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cseremiszben a szókezdő s- asszimilálta a következő s-hangot.*) 
Ily módon tehát világos a magyar és a csuvas szó hangviszo
nya : gyisznau (> disznó) < csuv. *§imay ill. *<%isnay. 

78. gyarló < ócsuv. *$arlyy, vö. kún jarle stb. 'pauper, 
niiser' ; csag. jarly, jarlyg 'arm, bettler'; kaz. BÁL. jarly 'arm, 
armselig'; csuv. jy/rl§ 'arm'; kirg. $aryl- 'verarmen' stb. 

A csuv. jurl§ a szókezdő j miatt persze tatár jövevény
szónak tekintendő. De van a csuvasban egy ige, a mely úgy 
látszik a felsorolt török szócsaládba tartozik: csuv. sirla/- 'irgal
mazni, könyörülni, sich erbarmen' (ZOL. MMOBaTb, ma^HTb), 
vö. kaz. BÁL. jarlyka- 'sich erbarmen, gnádig sein5; RADL. 

jarlyka- 'amnestiren, verzeihen'; ótör. RADL. ujarlyka- vagy ? 
jarylka-)) 'gnádig sein', oszm. RADL. jarlyya- 'verzeihen, die 
sünden vergeben (von Gott)', («R.») jarylya- 'vergeben (von 
Gott)'. RADLOFF (S. v. jarlyka-) a török igét a tör. jarlyk cver-
kündigung, befehl' [vö. ujg. jarlyya- 'einen befehl erteilen, 
ein dekret erlassen, gnádig sein, zu reden geruhen (von einem 
höheren gesagt)'] névszóból akarja származtatni, de ez legfeljebb 
az ujg. jarlyya- igére illik (jelentése: 'einen befehl erteilen'; 
figyelembe veendő, hogy a jarlyk 'befehl' RADLOFF szerint csak 
a keleti nyelvekből: alt. leb. tel. kumd. ujg.-ból ismeretes). — 
A jelentós szempontjából a latin miser 'elend, arm' <̂> 'misereri 
'sich erbarmen, bemitleiden' szavakra hivatkozhatunk. — A magy. 
a ~ csuv. % megfelelésre 1. fentebb a 75. czikk birálatában. 

83. sz. gyenge < ócsuv. *3ápga, vö. csag. jayi, jáygi 'neu, 
jung', etc. — Nem akarnám ez egybevetést, bár nem tartom 
teljesen meggyőzőnek, elvetni, mert nem tudnék helyette jobbat 
ajánlani. Csak azt akarom megjegyezni, hogy a szerzőnek a 78. 
lapon (s már régebben a NyK. XXXIII, 197. lapján) kifejtett 
vélekedése, hogy a vog. námdk 'weich', osztj. namdk stb. 'mild 
(vom wetter); weich, zottig (z. b. von den haaren)', a melylyel 
BÜDENZ, Verzweig. 68. 1. és MUNKÁCSI NyK. XXV, 264 a magyar 
szót egybevetették, szamojéd jövevényszó, nem egészen bizonyos, 
tekintetbe véve, hogy megfelelője, mint FUF. III, 113 megjegyez
tem, megvan a lappban i s : IpS. nemok 'mollis'. 

*) A magyar -szn- természetesen ócsuvas -sn- és -én- hang
csoportnak egyként megfelelhet. 
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92. gyürií. A szerző feltevése, hogy a cseremisz sárgás, 
sirgas 'fingerring' szónak is valami köze van a csuvas sere, édrd 
szóhoz, nagyon erőszakolt; hisz a csuvas s-t a cseremiszben 
rendszerint s diai. s képviseli (vö. föntebb 46. 1.), egyébről nem 
is beszélve. 

95. harang, vö. föntebb 38—39. 1. 
96. hír «>J csuv. ximr 8^°' — Az egyeztetetés helyességében 

még a szerzőnél is jobban kételkedem. 
117. kép <. ócsuv. *káp. A szerző a török nyelvekből egész 

sereg megfelelőt idéz, de figyelmen kívül hagyja a csuvast, nem 
tudom, tévedésből-e vagy azért, mert az illető egybevetést nem 
tartja elfogadhatónak. Mint ASMARIN MaTepiajiH 209. 1. meg
jegyezte, a magyar szót már SCHOTT (De lingua tschuwaschorum 
egybevetette egyebek közt a csuvas psk, pak r-ként, mint, als, 
wie, gleich, áhnlich' (1. PAAS. CSUV. szójegyz. 95 ; ASMARIN 209—10, 
348) enklitikus partikulával, a csuvas szó alakját hangátvetéssel 
magyarázván.*) Hogy e szó az ócsuvasban mint névszó, eredeti 
(nem hangátvetéses) alakjában volt meg, azt bizonyítják a keleti 
fgr. nyelvek is, a melyek szintén régi időben vették át, cserH. 
kap 'körper', cserE. kap 'körper, statur' (TROICZK. pocTt, TyjiOBHme; 
"VASZILYEV TÍJIO) ; cserK. kap 'körper'; permi (EOGOV) kab 'bocskor-
kaptafa'; votj. kab 'kaptafa'; kut-k 'bocskor-kapta' stb. (vö. 
WICHMANN, FUF. XII, 130—1, a hol a zürj.-votj. szó csuvas 
jövevénynek van magyarázva).**) 

*) SCHOTT, p. 15 : «Manifesta litterarum transpositionis 
exempla vides in . . . particula Tschuwaschica bek 'sicut, instar', 
quae est Turc. kip (kipi, gibi). Huic Particulse primis initiis 
forsan i m a g i n i s significatio inerat; certe vim istam etiamnunc 
habét Substantivum Hungaricum kép, si sonum spectemus, 
Particulae Turcicae simillimum». 

**) Ugyané szó megvan az óbolgár nyelvben is, a hol nyil-
vánvalólag maradvány a protobulgárok nyelvéből: óbolg. kaph 
'sl'ScoXov, síxwv (bálványkép)'; az óbolgár alak, épen úgy mint a 
magyar kép is, szemmelláthatólag magashangú török *kap alakra 
megy vissza (vö. L, nem pedig %!). — MIKLOSICH, Etym. Wbuch 
p. 111 az óbolgár szó eredetéről nem tud felvilágosítást adni; 
BERNEKER EtWb. p. 486—7 két nemsikerült indogermán ety-
mologiát is ajánl, a melyekben azonban, úgy látszik, maga is 
kissé kételkedik. 
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123. kobak (kabak, kobag MTsz.) 'kürbisflasche, lagena 
cucurbitina5 SL; (metonym.) cschádel\ — A szerző ócsuv. *kabak 
alakot tesz fel, s a kún cabuc (o: kabak) 'cucurbita5, oszm. 
krim. csag. kaz. kabak ckürbis5 szavakra utal. Később — s nem 
ok nélkül — maga is kételkedni kezd a magyar szó csuvas vol
tában (1. 167, 173 1.), azt vélvén, hogy talán későbbi jövevény 
a kunok nyelvéből. Vájjon nem lehetne-e még fiatalabb jövevény
szó? Megjegyzem, hogy a kérdéses szó megvan az oroszban és 
a kisoroszban is (kabak, DALJ, ZEL.), S 'kürbis' jelentésón kívül 
ugyanolyan metonimikus jelentése is van, mint a m. kobak-nsík, 
t. i. 'fej5 (vö. VASMER, Eocznik slawistyczny T. IV, 183; szerinte 
az orosz szó az oszmán törökből). 

132. köd 'nebel5. A szerző hajlandó azt hinni, hogy régi 
török jövevényszó, s a mongol Kow. küdey 'brume, brouillard 
épais5 szóra utal, bárha e szó a török nyelvek közül csak a 
jakutban van meg, a hol mongol jövevényszó: jak. BÖHTL. 
küddn 'leichter nebel, zittern der luft, nebel, staub5. MUNKÁCSI 
ÁKE. 417*) egyeztetetése ellen: köd ~ votj. -k§d: é§p- k§d, egy
ket (cen crauch5) a szerző megjegyzi, hogy mivel a votják szó 
csak az emiitett összetételben fordul elő, jelentését nem lehet 
teljes bizonyossággal meghatározni. Szerintem ez túlzott pon
tosság jelentéstani tekintetben; nyilvánvaló, hogy az említett 
összetételben — az efféle kapcsolatok rendkívül közönségesek a 
fgr. nyelvekben, vö. BEKÉ, Übereinstimmende zusammensetzun-
gen in den finnisch-ugrischen Sprachen, KSz. XIII, 99. kk. — az 
utótag eredeti jelentése vagy ugyanaz, mint a magyar köd szóé, 
vagy annyira közel áll hozzá, hogy a miatt nem kell az egybe
vetés helyességében kételkedni. Megjegyzem még, hogy a sza
mojédban is van egy olyan szó, a melyet a votják és a magyar 
szóval egybe lehet vetni: Tavgy kinta crauch5. 

136. köldök 'nabel5 < ócsuv. *kindik, vö. kún, oszm. alt. 
stb. kindik id. — A szerző szerint köldök megelőző *köndök 
helyett való, s magyarázata támogatására egy német jövevény
szóra utal, a melyben ellenkezőleg n van az eredeti l helyett: 
zománcz < zomálcz < kfn. smalz; ez az utalás azonban aligha 

*) Vö. SZINNYEI, NyH.3 145; a 4. kiadásból a szó ki van 
hagyva. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLI1. * 
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alkalmas a magyar köldök l-jenek magyarázatára, mert a német 
jövevényszóban az l > n változás a megelőző orrhang (m) 
hatása alatt történt. 

142. kőro (Baranya m.) cmürbe, zerbrechlich' < ócsuv. 
*kaiüráy, vö. oszm. gevrek 'fragile', sor. kábrák stb. — Hogy 
a szó valaha csakugyan megvolt a csuvasban is, arról tanús
kodik a megfelelő cseremisz szó alakja: cserK. kaura (ufai korm.) 
cspröde, zerbrechlich5, cserH. EAMST. kard 'sich splitternd, spröde' 
(nem tudom eldönteni, hogy vájjon a cserE. (PORKKA) karura 
'törékeny, spröd5 esetleg ugyanaz a szó-e; aligha, vö. cserH. 
EAMSTEDT kar§rras chart werden (vom Felde)'; ndriiygd kar§rra 
'das Féld wird mager und trocken5). 

178. szapu < ócsuv. *sapar, vö. kaz. saba lederschlauch' 
stb. — A szerző idevonja még az abak. VERB. sapcak reimer5 

szót, a mely azonban különválasztandó, mert eredetileg c kez
detű, s azonos a tel. alt. krm. kaz. EADL. capcak ceimer, fass, 
zuber5 szóval, s megfelelője megvan a csuvasban is: süpse "nagy 
kivájt, fedéllel ellátott bocska v. kád, melyben fehérneműt tar
tanak (hajdan vajat is)5, vö. PAAS. CSUV. szójegyzék, 144. 

183. szemölcs stb. Verruca, tuberculus, warze'. A szerző 
szerint a szó forrása ócsuv. *simis, vö. gyümölcs (90. sz.) < ócsuv. 
*$imis, vö. csuv. éimds cspeise5, j§v§s-éim9s fobst, frucht'. Meg
jegyzendő azonban, hogy e szó az egész török nyelvterületen, 
úgy látszik, csak kollektív értelemben használatos (tehát nem 
jelent egy darab gyümölcsöt): kaz. gimU 'frucht, obst5, kara 
3. cgetrocknete pflaum e n5; kirg. gemis 'frucht5, baksa Remist 
c gar tenfrüchte 5 , kSr gemísí cfeldfrüchte5 stb. (1. EADL.), — 
éppen úgy, mint a régibb magyar nyelvben is a gyümölcs szó 
(NySz.); ily módon a > Verruca5 jelentésváltozás nem látszik 
éppen valószínűnek. A nyelvjárási alakváltozatok szőcseny, szőcsin 
(Sopron, Vas, Győr m., Székelyföld, MTsz.) szintén nem nagyon 
illenek össze a szerző magyarázatával, hogy a szemölcs török 
jövevény; e változatok, úgy látszik, az eredeti gyönge alakot 
képviselik (< *8Zgvsc8-)f azt pedig alig-van okunk feltenni, hogy 
az m ~ v váltakozás a magyarban a legrégibb török hatás ko
rában még élő váltakozás lett volna. 

185. szérű ctenne\ Mint az előbb tárgyalt czikkben, a szerző 
itt is felteszi, hogy ugyanaz az ócsuvas szó két alakban is át-



A MAGYAR NYELV RÉGI TÖRÖK JÖVEVÉNYSZAVAI. 5 1 

terült a magyarba: szérű< ócsuv. *sürüf ~ gyürű<.óc8uv. ^gürü?; 
vö. csuv. éörd, sere, sírd 'ring', oszm. jtizük id. stb. Azt hiszi, 
hogy a szó eredeti jelentése a magyarban valószínűleg 'ring' 
Tolt, s bizonyítékul PÁZMÁNY (Préd. 749) következő mondatára 
u ta l : «az állóvízbe ha egy kovetskét vetünk, elsőben kisded 
kerekded szűrűt indít.» Nem értem, hogy az idézett mondatnak 
mennyiben volna bizonyító ereje; ha a szüríí szót itt PÁZMÁNY 
'gyűrű, karika5 értelemben használná, akkor mire való a kerekded 
jelző; — a gyűrű csak nem lehet szögletes! 

200. teker rdrehen, winden' < ócsuv. *tdkár-, vö. oszm. 
kirg. PIADL. dávir- 'drehen, wenden, umkehren, zurückkehren'; 
•csuv. tav§r-, tar- 'wenden, umkehren, aufrollen5 stb.; mong. 
Kow. teyere- 'tourner, retourner, revenir sur ses pas5. — A szerző 
egyáltalában nem veszi figyelembe, hogy ez egybevetést meny
nyire megnehezíti a magy. -k-, a mely itt egészen kivételesen 
az őstörök *-g- képviselője volna, vö. a könyv 54. §.-t. Az 
ócsuv. Hdkdr- erőszakosan szerkesztett alak. 

211. tőr 'schlinge, fallstrick5 < ócsuv. Höyür, vö. csag. 
VÁMB. ujg. tar. oszm., KADL., kkirg. KSz. III, 117 tor 'netz 
zum vogelfangen'; kirg. tora id.; mong. Kow. toyur, tor 'filét, 
grille, treillis'. — Megjegyzem, hogy a szó megvan a mordvin
ban is, nyilván mint csuvas jövevényszó, s így a mellett bizo
nyít, hogy a csuvasban a szó valamikor csakugyan megvolt: 
mdM. tuvSr, mdE. tuvor, tuvur fogó, kelepcze rókák, nyulak stb. 
fogására' (a szó megvan már EEGULY moksa-mordvin gyűjtései
ben is, 1. BÜDENZ, Moksa- és erza-mordvin szótár, NyK. V, 197 : 
'néminemű nyulfogó5). A mordvin alak is, habár mélyhangú, 
igen szépen megmagyarázódik egy olyanféle ócsuvas alakból, 
mint a milyent GOMBOCZ feltesz, vö. PAASONEN, Die türk. lehnw. 
im mord. ( = SUS. Aik. XV, 2) 16, 17. 

III. (A. liangok megfelelése.) 

Úgy látom, hogy a szerzőnek hibás fogalma van egyes 
-csuvas és tatár magánhangzókról,*) s így egyes őstörök magán-

*) E megjegyzés részben WICHMANN munkájára is áll: «Die 
ischuw. lehnw. in den perm. sprachen ( = SUS. Tóim. XXI), vö. 
kül. a 28. 1. (30. §.) és 33. 1. (38. §.). 

4* 
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hangzóknak csuvas megfelelőiről vallott nézete is téves vagy 
pontatlan. A szerző védelmére mindenesetre tekintetbe kell 
venni, hogy az általa használt források részben zavarosak és 
hibásak (ASMARIN, EADL.), de MUNKÁCSI értekezéséből (Csuvas 
nyelvészeti jegyzetek, NyK. XXI, 3—8), valamint az én Csuvas 
szójegyzékemből és annak előszavából legalább fővonásaiban 
pontosabb képet alkothatott volna magának a csuvas nyelv 
vokalizmusáról és az ostorokhoz való viszonyáról. 

A 138. lapon a szerző, EADLOFFra (Phon. 116. §.) és ASMA-
RiNra (MaTepiajiu, 38. §.) hivatkozva ezt írja: «A köztör. tőszótag-
beli d-nak csuv. An. u, S, Virj. § felel meg.» A valóságban, 
úgy látszik, a kérdéses hangviszonyok a két főnyelvjárásban 
általában véve a következők: 

1) An. y,, Virj. o1) (< közcsuv. o), pl. kaz. alma "a lma '~ 
An. ylma, Virj. ólma; kaz. árpa ^ An. y,rBa, Virj. orBa. 

2) An. u, Virj. u, pl. kaz. at 'ló' ~ An. ut, Virj. ut; kaz. 
jaktS 'fény, világ' <--> An. SUD§, Virj. sut. 

3) An. 5, diai. o, Virj. o (ZOL. y2) ( < közcsuv. o) pl. kaz. 
kamSs 'nád' ~ An. /3m§s, /orrids, Virj. ZOL. xyMym (o: %omos); 
kaz. kam§l 'tarló' ~ An. /ömöl, /om§l, Virj. ZOL. xyMyji (o: yomol) 
'gabonaszár'. 

4) An. §, Virj. § (ZOL. H 8 ) , pl. kaz. kajmak 'tejsűrü5 ~ 
An. %§jma, Virj. ZOL. xHÉMa (D : ^ jnw) ; kaz. bak- 'nézni' «̂> 
An. p§/-, Virj. ZOL. EHX (O : p$%-). 

Ezenkívül, a mint a szerző a 139. lapon helyesen meg
jegyzi, a köztörök a-nak egyes esetekben mindkét csuvas nyelv
járásban i felel meg, pl. kaz. bar- 'menni' ~ csuv. pir-. 

Az őstörök *o és *u hangokat tárgyaló fejezet elején (145. 
1., 8. §.) a szerző ezt mondja: «Az őstörök *o és +u a tőszó
tagban a legtöbb török dialektusban megmarad; csak a Wolga-
dialektusokban és a baskírban lett az eredeti *o-hang w-vá 
(o: p), míg az eredeti *u meg o-vá változott (1. EADL. Phon. 
112. §., BÁLINT, Kaz. tat. nytan, 11. 1.): oszm. ormán 'erdő' ~ 
kaz. bask. urman; oszm. orta 'közép' ~ kaz. urta, bask. urta 

*) Vö. EADLOFF, Phon. 89 1., ASMARIN 69—70 1. 
2) Vö. ASMARIN 9,. 1. 
3) Vö. ASMARIN, i. h. 
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id. Ellenben: oszm. unut- ~ kaz. onot-, bask. önót-; oszm. 
kulák ~ kaz. kolak, bask. kólák». 

Figyelmen kivül hagyva a baskirt, a melyet saját fülem
mel nem hallottam, megjegyzem, hogy a kazán-tatár u, a mely 
a köztörök o-nak felel meg, pl. urman és urta, tiszta u hang, 
nem pedig zárt p-féle hang, a mint a szerző állítja, míg ellen
ben a köztörök u-t képviselő tatár o (pl. enet-, kólák) csak
ugyan zártabb o-hang, illetőleg, mint már Csuvas szójegyzékem 
előszavában (IV. 1.) megjegyeztem, nagyon rövid (redukált) zárt, 
hanyag ajakműködéssel képzett o-hang. a melyet BÁLINT csak 
o-val, de EADLOFF pontosabban e-val jelez; én magam, mint a 
megfelelő csuvas hang jelölésére is, az © jelt használom.*) 

Mikor az ismertetett munka idézett helyét először olvas
tam, hajlandó voltam sajtó- ül. tollhibára gondolni, de teljesen 
párhuzamos, tehát szintén téves a szerző megjegyzése a meg
felelő palatális magánhangzókról is a 156. lapon (28. §.): «A vol
gai dialektusokban és a baskírban az eredeti *ö hang ü (o: p)-vé, 
míg az eredeti *ü hang o-vé változott (1. EADLOFF, Phon. 112 §., 
BÁLINT, Kaz. tat. nyelvtan, s. 11—2).» A mi a volgai dialek
tusokat v. pontosabban a kazáni tatárt illeti, mert egy misári 
területeken a hangviszonyok másfélék, így kellene lenni: «az 
eredeti *ö hang ii-yé, míg az eredeti *ü hang ö-vé (<?) változott.» 

A mi az említett török labiális magánhangzók csuvas meg-

*) Mint az idézett helyen már megjegyeztem, ASMARIN 
magyarázata (Materialy, 8, 12), hogy az ül. tatár-csuvas o-hang 
«rövid, n y i l t o», valamint a megfelelő ó-hang is «rövid nyilt 
•ö» volna, nem helyes; ellenkezőleg, nagyon is zárt. Innen ért
hető, hogy ZOLOTNICZKIJ e csuvas és kazáni tatár hangokat csu
vas szótárában #-val és ij-vel jelzi. EADLOFF szerint is (Phon. 
XII—XIII.) a szóban forgó (kaz.) o-hang: ö ós palatális párja 
e «sind Vokale, die mit schlaffen lippenarticulation und unvoll-
kommener zungenstellung gesprochen werdenw ; a 116. §.-ból 
következtetve, úgy látszik, szerinte a kazáni tatár e és ö-féle 
hang a csuvasban csak az első szótagon túl fordul elő, a mi 
persze tévedés. — Vö. még MUNKÁCSI, NyK. XXI, 4 ; szerinte a 
kérdéses csuvas o-hang (jelölése szerint p) «hangszín tekinteté
ben a magyar o és u közt álló hang, kbl. a hosszú o-nak meg
felelő rövidje; az 5. lapon: «EEGULYnál is találunk egy nem 
tiszta o-nak hangzó w-jegyet. 
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felelőit illeti, az őstörök *u esetében a csuvas megfelelők álta
lában azok, a melyeket a szerző a 146. lapon felemlít: «az ős-
török *M-t a csuvasban $, ö képviseli, pl. oszm. karúm «-o csuv. 
yJrSm, %ór§m 'korom5*) stb. [pontosabban így mondhatnók: Virj. 
o, An. 5, diai. Ö (< közcsuv. <?)]. S midőn alább a szerző meg
jegyzi, hogy: «az eredeti *o ellenben a csuvasban ^-vá lett (s 
ily módon összeesett az őstör. *a = csuv. ^-val)», nem ártott 
volna hozzátenni, hogy az u ez esetben is csak az anatri-dialek-
tusban jelentkezik, mert a virjalban ellenkezőleg o van, s ez 
nyilván az eredetibb (közcsuvas) hang; pl. oszm. dol ~ csuv. 
An. tul-, Virj. tol- 'megtelni5 stb., vö. EADL. Phon. 89, ASMARIN 
70—1. — A 146. lapon az őstörök szókezdő *o hangról szóló 
fejtegetéseit ugyanígy kellene kiegészíteni. 

Hasonlóképpen ki lehetne egészíteni azt, a mit a szerző az 
őstörök palato-labiális magánhangzók csuvas megfelelőről mond : 
«A csuvasban az őstör. *ü hangot rendszerint &, e, az őstörök 
*o-t u, § képviseli*), ilyenformán: az őstörök *ü csuvas kép
viselője 9, diai. e (An.), e (Virj.) [ < közcsuv. é]; az őstörök fő
képviselője 1.) u, (diai. bizonyos mássalhangzók előtt) u (An.), o 
(Virj.) [ < közcsuv. o], ül. 2.) (a szavak másik csoportjában) §, 
diai. & (An.), & (Virj.) [ = közcsuv. e]. Pl . : 

*ü: orkh. ujg. kümiis ~ An. kdmdl, kernel, Virj. ZOL. KyMyjib. 
o: kernel 'ezüst3; oszm. jüz ~ An. hr, ser, Virj. ZOL. ctypt 
o: ser 'száz5. 

*Ö: J. oszm. gör- ~ An. kur~, Virj. kor- (ZOL. Kop) 'látni5; 
oszm. göc- ~ An. kus-, diai. kus-, Virj. kos- (ZOL. KOCB) köl
tözni5. 

2. oszm. gönül- ~ An. k§m§l, diai. kem§l, Virj. ZOL. KVMy;i 
o: kom&l 'kedv5; oszm. kö'pük ~ An. k§B§k, diai. kőBők, Virj. 
ZOL. KyőyK, KyÖtiK o: koBok, koB§lt 'hab5. 

*) Miért használja a szerző a zárt redukált o-hang jelölé
sére (a melyet én a © jellel jelöltem), hol a p, hol pedig a ö 
jelt (ugyanazon szóban is, vö. a 100. 1.: ygrSm)? S miért hasz
nálja, következetlenül, a megfelelő csuvas palatális magánhangzó 
jelölésére (1. 156. 1.) az általam is használt e jelet ö helyett? 
Ezen eljárásával csak megnehezíti különösen az olyan olva
sónak a munkáját, a kinek előzetesen nem volt alkalma a. 
különféle átírásmódokkal alaposan megismerkedni. 
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Szerencsére valamennyi előbb tárgyalt hangváltozás a csu-
vasban (és a tatárban is) a magyar-csuvas érintkezés után ment 
végbe, úgyhogy a fentebbi helyreigazitások és pótlások nem 
érintik a szerző tulajdonképpeni vizsgálata tárgyát. 

Már közelebbi kapcsolatban van vele a szerzőnek véle
ményem szerint hibás felfogása az őstörök *y hangértékéről. 
A szerző előadásából (150—1. 1.) ugyanis az derül ki, hogy sze
rinte az őstörök *y veláris i hang; ezt a pontosabb átírásbeli 
jelt használja is a 187. lapon, valamint a 151.-en is (20. §.), 
a hol az őstörök második szótagbeli *y magyar megfelelőiről 
beszél (vö. még 160. L, 38. §.)•*) így azután a szerző a 17. és 
18. szakaszban természetesnek is találja, hogy ezt az őstörök 
( = ócsuvas) hangot a magyarban helyettesítették az akkor még 
meglevő s később palatális i-vé vált H hanggal, s felsorol hat 
szóegyeztetést, a hol az őstörök ( = ócsuv.) ¥y hanggal szemben 
a mai magyarban i-t találunk: ((bicsak < ¥bycak vö. oszm. id.» 
stb., utalván egyúttal a 6. §.-ban (144. 1.) tárgyalt esetekre, a 
melyekben a magyar i az eredetibb *a-ból keletkezett csuvas 
i-nak felel meg. Ezzel kapcsolatban a szerző (19. §.), követke
zetes maradva önmagához, nem tartja kétségtelennek azon há
rom szó török eredetét, a melyekben a török y hangnak a 
magyarban a (o: á) felel meg (gyalom < ¥$ylym, vö. kirg. id.; 
kanyaró < ¥kyramyy, vö. oszm. kyzamyk ; sajt < ¥cyyyt, vö. 
karaim ua.), jóllehet a Szójegyzékben még nem fejezte ki kéte
lyét, 3Őt e szavak ócsuvas eredetét is kétségtelennek tartotta. 

Hogy a szerző mire alapítja e véleményét az őstörök ( = 
ócsuvas) ¥y hangértékéről, azt bővebben nem fejti ki (vagy talán 
véleményét éppen arra a körülményre alapítja, hogy a 150. la
pon tárgyalt hat szóban [bicsak stb.) a török y-nek magyar i 
felel meg). 

Ha arra a kérdésre akarunk megfelelni, hogy milyen volt 
az őstörök ill. ócsuvas első szótagbeli *y, mindenesetre fontos 
tudnunk, hogy milyen a szóbanforgó hang a mai nyelvekben.**) 

*) Vö. a 188. lapot, a hol a szerző viszont, felsorolván a 
jövevényszavak sajátos csuvas ismertetőjeleit, rendes jelölés
módjától (i) eltérvén, az őstörök *a-ból lett csuv. i hangot is y 
jellel jelöli. 

**) A szerző egyébként, úgy látszik, nem akar őstörök *y~ 



56 PAASONEN HENRIK. 

E tekintetben természetesen első sorban PiADLOFFban kell megbíz
nunk, a ki e hangot saját hallomásából ismeri majdnem minden 
török nyelvből. Az ő Phon. der nördl. Türksprachen ez. müvé
ből (XII. 1.) megtudjuk, hogy igazi veláris i, az orosz jery-nek 
(ti) megfelelő hang nincs a török nyelvekben,*) hanem csak 
annak egy árnyalata. Mellőzöm azt a zavaros és nehezen ért
hető leírást, a melyet e hangról ugyanazon a lapon ad, s csak 
az ő később megjelent nagy szótárának előszavában (XI. 1.) 
adott, nyilvánvalólag lényegesen javított meghatározást idézem : 
«H ( = y) ist nicht das russische u, welches bei lippenstellung 
des i und bei zungenstellung des y ausgesprochen wird, son-
dern es liegt auf der vokalreihe zwischen u und a mehr nach 
a zu und entspricht dem i-laute in dem deutschen worte Myrthe, 
Wirth)) ; — sokkal találóbb és felvilágosítóbb a megfelelő orosz 
szöveg hasonlata, a mely szerint a kérdéses török hang olyan
formán hangzik, mint az orosz o a hangsúlyos előtti harmadik 
szótagban, pl. a roflOBÓíi szó első tagjában. Tehát a török y 
ugyancsak messze van az j - től! ASMARIN Materialy ez. művében 
a 2. lapon ugyancsak azt mondja, hogy a szóbanforgó hang a 
csuvasban és a kazáni tatárban azonos az orosz o-val a KopaÖJiH 
szóban. Az a körülmény, hogy a csuvas irodalmi nyelv meg
alapítói a hang jeléül az a-t választották, szintén a mellett 
bizonyít, hogy nem áll közel az orosz bi-hez ill. az i-hez. 
Magam is megfigyeltem e hangot a kazáni-tatárban, a misári
ben, tobolszki tatárban és a csuvasban**) s veláris glide-

jének más hangértéket tulajdonítani, mint a milyen hangértéke 
van általában a megfelelő hangnak a mai élő török nyelvekben, 
oszmanliban, tatárban stb. 

*) A 90. lapon E. mindamellett egészen helyesen meg
jegyzi, hogy a csuvasban van az orosz bi-hez igen közelálló 
hang,. t. i. az eredeti *a-ból keletkezett i, pl. iltSn 'arany5 = tör. 
altyn. 

**) Majdnem ugyanez a hang megvan a mordvinban (moksa-
mordvinban), cseremiszben és az osztjákban is (e nyelvekben e 
magánhangzó hangszíne nagyobb mértékben függ a környező 
hangoktól, sőt a szomszédos szótag magánhangzójától is, mint 
a török nyelvekben); az említett nyelvek újabb kutatói mind 
veláris redukált (glide-) magánhangzónak határozták meg; vö. 
RAMSTEDT, SÜS. Tóim. XVII, p. VIII; KARJALAINEN, SÜS. Tóim. 
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magánhangzónak határoztam meg (vö. SUS. Aik. XV, 24; XIX, 
2 : VI; FUF. II, 92) s 3-vel írtam át; még hozzátehetem, hogy 
EADLOFF és ASMARIN összehasonlítását a megfelelő orosz hang
gal sikerültnek tartom. 

Mi jogosít már most fel bennünket arra a feltevésre, hogy 
a szóbanforgó hang (*y) az őstörökben és ócsuvasban i volt? 
És e feltevés mellett hogy lehetne megérteni, hogy az őstörök 
*?/-nek a mai csuvasban § felel meg, de az őstörök *a-nak az 
ilyen szavakban, mint sir- ~ oszm. jaz-, tina ~ kaz. tana stb. 
a mai csuvasban, s a magyar nyelv csuvas elemeiből következ
tetve, már az ócsuvasban is, i ? 

Az én nézetem szerint sem a vokalizmus, sem más körül
mény nem akadálya annak, hogy a gyalom, kanyaró és sajt 
szavakat ócsuvas eredetüeknek tartsuk. Egészen természetes, 
hogy a török, ócsuvas *y (§) hangot a magyarban a-val (=.á) 
helyettesítették, a mely hangszín tekintetében valamennyi ma
gyar magánhangzó közül legközelebb áll az ül. török vokális
hoz. Vegyük még figyelembe azt is, hogy, a mint «Uber die 
türkischen lehnwörter im ostjakischenw FUF. II, 92, ez. érteke
zésemben kimutattam, ugyanezt a török hangot az osztjákban 
az első szótagban a-val (KARJALAINEN jelelése szerint a) helyet
tesítették, mert az osztjákban a megfelelő § hang az első szó
tagban nem fordul elő. 

Több okunk volna abban kételkedni, hogy a 150. lapon 
felsorolt szavak, a melyek tör. y ~ magy. i megfelelést mutat
nak (bicsak, cziczkány, ildomos, sima, szirony, szirt), csakugyan 
ócsuvas eredetűek-e, — tekintve, hogy a mai csuvasban egyikük 
sem fordul elő megfelelő alakban (a csuvas s§ti, sSrzi alak sok 
tekintetben homályos viszonylását a többi török nyelvek fegér' 
szavával: oszm. ZENK. sycan, kaz. BÁL. tyekan stb. a szerző 
a 66. lapon nem magyarázza meg), nem volna lehetetlen, hogy 
mint a szerző a Szójegyzék megfelelő helyein maga is meg
jegyzi, egyikük-másikuk talán újabb török jövevényszó, vagy 

XXIII, p. X. Nevezetesen EAMSTEDT az idézett hetyen megjegyzi, 
hogy a szóbanforgó hegyi-cseremisz hang nagyon eltér a votják 
i-tö\, de közel áll a csuvas (irodalmi nyelvi) a-hez, ha ugyan 
nem teljesen azonos vele. 
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esetleg a török eredet felvétele nélkül is megmagyarázható, 
A nélkül, hogy e szavak részletes vizsgálatába bocsátkoznám, 
csak annyit akarok megjegyezni, hogy azok, a melyek végezetül 
mégis török eredetűeknek bizonyulnának, akár a csuvasból, akár 
más török nyelvből kerültek is, magyarázatra szorulnak, hogy 
miért felel meg bennük a török p-nek magy. i; talán részben 
a szomszédos palatális hang palatalizáló hatására lehetne gon
dolni már az átadó nyelvben: vö. a vokálist követő c ( = c) 
hangot a *bycak és *syckan szavakban. Ez irányban tanulságos 
összehasonlításul kínálkozik a tatár jövevényszavak sorsa a mord
vinban : a tat. első szótagbeli y-nek (o : §) a moksa-mordvinban 
3 felel meg: mdM. sSnardS- fauf die probe stellen, versuchen', 
vö. tat. syna-; de ha előtte az átadó nyelvben (a misári-tatár
ban) jésitett *é volt, akkor a mordvinban i-t találunk: mdM. 
sib'l'dk' 'bettvorhang', vö. mis. cybyldyk (o : cSbSldSk) < *cybyldyky 

kaz. cybyldyk; mdB. cidardo- "aushalten5, vö. mis. cyda- (c§da-) 
< Hyda-, kaz. *cyda- (1. SüS. Aik. XV, 2 : 1 3 ) . 

Nyilván tévedésből történt, hogy a szerző, a zárhangok 
tárgyalása közben nem említi, hogy az olló (< ócsuv. *oylay, 
vö. ujg. oszm. oylak stb.) szó esetleg fontos lehet a magyar 
hangtörténet szempontjából (tör. jl «-o magy. II). 

Az őstörök *k hang magyar képviselőit vizsgálván, a szerző 
a 173. lapon az árok, túzok stb. szavak alapján egészen helye
sen megjegyzi, hogy legalább ezekben az esetekben a zöngétlen 
szóvégi explozíva az ócsuvasban még megvolt. Ehhez még talán 
annyit lehetne hozzátenni, hogy egyes esetekben még a mai 
csuvasban is megvan, pl. piz§k 'magas', vö. ujg. badiik fnagy', 
kojb. bozik stb.; hogy e feltűnő tényt, hogy kell magyarázni, 
az persze más kérdés. A szerző kijelentése (57. §.), hogy a szó? 

végi *-k (valamint *-g) a mai csuvasban a többtagú szavak vé
géről minden magánhangzó után lekopott, nagyon is mereven 
van fogalmazva. ASMARIN, kire a szerző hivatkozik, csak annyit 
mond (MaTepiajihi, 45. §.), hogy a hangok lekophatnak s a 
következő 4(>. §.-ban olyan példákat is hoz fel, a hol ellenke
zőleg a csuvasban van szóvégi -k (-/), bár a többi török nyelv
ben hiányzik, pl. csuv. tSld/ 'özvegy' ~ oszm. tul, kaz. tol, csuv. 
pildk föt' ~ oszm. bes, kaz. bis etc. 

A 71. §.-ban a szerző az őstörök *c kettős magyar reflexét 
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tárgyalja (1. cs, pl. csat, vö. oszm. ZENK. caty 'zusammenfügung5 ; 
kölcsön, vö. csuv. kivzen; 2. s (o : s), pl. ser^, vö. ujg. carik, 
csuv. sa r ; kis, vö. kaz. foca, csuv. kdidn) s érdekes magyarázatát 
adja: a U>i hangváltozás *s közvetítő fokon keresztül történt, 
úgy, hogy a magyar s-es szavak olyan csuvas alakokra vezeten-
dök vissza, a melyekben * / volt az eredeti c helyén: sereg < 
ócsuvas *sarik stb.*) Ezzel szemben a szerző meg sem kísérti 
megmagyarázni azt a sajátságos, a 65. §.-ban megállapított tényt, 
hogy az őstör. szóvégi és szóbelsei s-nek a magyarban cs ül. 
les felel meg. Véleményem szerint e megfelelés megérdemelné, 
hogy vele bővebben foglalkozzunk: valamennyi idetartozó szó
ban : bocsát {búcsú), bölcső, gyümölcs (az első esetben a legrégibb 
magyar adatokban) van l, és miért éppen v a l a m e n n y i ide
tartozó esetben került a cs elé az az «anorganikus járulékhang», 
a hogy az l-t MUNKÁCSI után a szerző is magyarázza. A nélkül, 
hogy e nehéz kérdés részletes megvitatásába akarnék bocsát
kozni, csak a török cisák 'szamár' ~ mong. elciyen szavak 
hangviszonyára utalok. Nem lehetne-e figyelembe venni azt a 
lehetőséget, hogy az idetartozó szavakban már abban a nyelv
alakban, a honnan a magyarba kerültek, le s nem s volt? 

A 66—68. §.-ban a már régebbről ismert rhotacismus- és 
lambdacismus-elméletről van szó, melyek közül az utóbbit, mint 
a szerző i. h. megjegyzi, egy fgr. hangtörténeti kérdésben is 
megkísérlették alkalmazni (vö. SETALA, FUF. II, 273): a csuvas-
mongol r eredetibb *z-t, l eredeti *i-t képviselne. A KSz. utolsó 
(XIII.) kötetében megjelent czikkében: «Zur lautgeschichte der 
altaischen sprachen», a mely voltaképen a NyK. XXXV. köteté
ben megjelent «Az altáji nyelvek hangtörténetéhez)) ez. érteke
zésének javított és bővített kiadása, a szerző ez elméletekkel 
szemben már óvatosabb álláspontot foglal e l : itt már nincs szó 
z ö n g é s H ről (*i-ről), mint az l előzőjéről, sőt az r-re vonat
kozólag is megengedi a szerző, hogy «magában véve az ellen
kező feltevés, hogy t. i. az altáji *r egy része 2-vé lett, szintén 
nem volna lehetetlen*). Hadd említsem meg evvel kapcsolatban, 
hogy EAMSTEDT a Finnugor Társaság egy ülésén már régeb-

*) Talán külön is figyelmet érdemelt volna az s ~ cs vál
takozás a magyarban egy tőn belül i s : kis ~ kicsiny. 
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ben előadta röviden, s egy magánbeszélgetésben bővebben is 
kifejtette indokait, a melyek alapján arra a biztos következte
tésre jutott, hogy éppen ellenkezőleg, mint a hogy eddig hitték, 
éppen az L és az r az eredetibb hangok, s a megfelelő csuvas 
és mongol sziszegők később keletkeztek.1) 

A 70. §. szerint az őstörök szókezdő *j-nek a magyarban 
három megfelelője van: 1. 0, 2. gy~, 3. sz-. 

Az első megfelelés jelentkezik az ír (írok), vö. oszm. stb. 
iaz-y csuv. sir-; író 'buttermilch', vö. bask. jád-, kaz. jáz~ 
^buttern3 esetekben. A szerző véleménye szerint kétségtelenül 
magánhangzós kezdetű ócsuvas *yr- és ¥yray alakokra mennek 
vissza, s véleménye támogatására idézi EADL. 244. és 247. §.-t, 
a hol több eset van felsorolva, midőn a szókezdő j - lekopik 
vagy magánhangzóval kezdődő szó elé j járni a legkülömbözőbb 
török nyelvekben különféle magánhangzók előtt, egyebek közt 
y előtt is. A csuvasból azonban egy példa sincs felemlítve, s 
ezért pótlásul hadd említsem meg, hogy a mai csuvas nyelvben 
csakugyan van egy eset, a hol a j - az eredeti a-ból keletkezett 
i előtt lekopott: csuv. iran 'holnap' valószínűleg = oszm. ujg. 
krim. kaz. EADL. jaryn rmorgen; (kaz.) zukünftig';2) e példá
nak azért is több bizonyító erőt tulajdonhatunk, mint a szerző 
által felhozottaknak, mert itt — éppúgy mint a szóbanforgó 
jövevényszavakban — csakugyan őstör. ¥ja- > csuv. ¥ji- meg
feleléssel van dolgunk, míg ellenben a EADLOFF felhozta többi 
török nyelvi példában őstör. *jy-vél (vagyis, a mint előbb pró
báltam bizonyítani, ¥j§-Yel). 

Mind ezek ellenére a magam részéről nem vagyok teljesen 
meggyőződve a szerző magyarázatának helyességéről,8) különösen 
azért, mert a felhozott esetekben a j - eltűnése i előtt egészen 
kivételesnek látszik. Nem lehetne-e talán arra gondolni, hogy 

*) Természetesen ezek az altáji hangok bizonyos fokig 
külömböztek azoktól az l és r hangoktól, a melyek az egész 
nyelvterületen megmaradtak liquidáknak. 

2) Már ASMABIN MaTepiaJibi 99. 1. megemlíti ez esetet. 
3) Mintha a szerző maga is ingadozott volna, hogy a szó

banforgó esetekben milyen ócsuvas alakokat tegyen fel. Itt, 
valamint a Szójegyzékben (87—8 1.) ócsuv. *yr- és *yray ala
kokat találunk, de 144. 1. szerint: m. ír < *jyr-, író < ¥jyray. 
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az ócsuvas nyelvalakban egyáltalában nem volt j - , a hogy a 
szerző felteszi, hanem d vagy éppen erősen spirantikus j - az 
őstörök *j- helyén (erről bővebben alább), és hogy a *gyi- ül. 
*ji" > i (s ebből i) a magyarban ment végbe, vagy még inkább, 
hogy a magyarban talán idegenszerű *d'i-, *ji hangcsoportot rögtön 
*i-vel helyettesítették? — A mi egyébként az író szót illeti, a 
szerző által a Szójegyzékben (88. 1.) felhozott cseremisz szó a 
magyar író etimológiájának helyessége iránt is kétséget támaszt. 
A cserK. (GENETZ) j§ra 'buttermilch5 az ott kifejtett nézet sze
rint valószínűleg ócsuvas jövevény: csuv. *j$ra = tör. *jazau, 
*jazak, vö. bask. máj-jádü cdas buttern', jádma 'buttermilch5. 
A szerző nem veszi figyelembe azt a nevezetes körülményt, hogy 
ily módon e szóban a szóközépi r, tehát határozottan csuvasos 
hangsajátság mellett, a szókezdeten az őstörök */-t képviselő j -
volna, pedig, mint ismeretes, a cseremisz nyelv csuvas jövevény
szavaiban az őstör. */*- = csuvas s-t szabályosan s- képviseli (a 
keleti nyelvjárásokban részben é), vö. PAASONEN, S-laute, 119; 
WICHMANN, FUF. VI, 22. 

A mi az őstörök szókezdő *j- két másik magyar meg
felelőjét illeti: gy-, pl. gyúr, vö. ujg. oszm. joyur-, csuv. s§r-; 
szél, vö. ujg. oszm. jal, csuv. sil, a szerző a 180. lapon (vö. p. 
188, 208) felteszi, hogy e kettősség ócsuvas nyelvjárási eltéré
seket tükröztet vissza. E feltevés ellen persze elvileg nem tehe
tünk kifogást; csak azt jegyzem meg, hogy egy tatár dialektus
ban, a mint már régebben («Zur tatarischen dialektenkunde» 
KSz. III, 48) kimutattam, ma is kétféle megfelelést találunk, 
j-t és z-t, szavak szerint váltakozva, pl. juk 'nem5, de: zul cut5 

stb. ;*) — tehát nem volna talán teljesen lehetetlen feltevés az 
sem, hogy ilyenféle hangviszonyok voltak abban a csuvas nyelv
alakban is, a mely a magyarra hatott. 

Ugyanígy ítéli meg a szerző (vö. a 183, 188 1.) a török c 
kettős magyar megfelelését is : c és s (1. föntebb az 59. 1.), 
utalván egyúttal arra a lehetőségre is, hogy a c bizonyos fone
tikai helyzetekben megmaradhatott affrikátának akkor is, mikor 

*) Mint az említett példából kitűnik, ugyanazon magán
hangzó előtt i s ; eredetileg e megfelelések talán a fonetikai hely
zet szerint váltakoztak, vö. RADL. Phon. 161. §. 
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más helyzetekben már */-sé változott (a mit a magyarban s-sel 
helyettesítettek). 

Hogy a szerző miért nem hajlandó számba venni azt a 
lehetőséget is, a melyre a török j - hang kettős magyar meg
felelésével kapcsolatban már utaltak (vö. pl. TMNy. 166), hogy 
t. i. a sz-e8 magyar alakok fiatalabb jövevényszórétegbe tartoz
nának, annak oka talán az, hogy az ő véleménye szerint a 
magyar-csuvas érintkezések aránylag rövid ideig, legfeljebb 200 
esztendeig tartottak. Erről külömben alább bővebben. 

A 185. lapon (77. §.) a szerző megállapítja, hogy a török 
l a magyarban megmaradt. Evvel kapcsolatban nem ártott 
volna figyelembe venni a bojtorján szót (Szójegyzék, 29. sz.), a 
melyben sajátságos módon jt (a régi nyelvben ht, 1240, OklSz.) 
van a török *Zű-vel szemben: a feltett ócsuv. alak ^baltyrjan, 
vö. oszm. ZENK. baldyryan, csuv. pulD§ran stb.; vö. a 81. la
pot, a hol a szerző a gyűl szóval kapcsolatban megjegyzi, hogy 
It > J í változást nem tudunk kimutatni, a gyűjt <^>gyűl, fojt ~ / ú i -
féle kauzatív alakokat kivéve, a melyeknek a fejlődése azonban 
a szerző véleménye szerint nem világos. 

A szerző azon véleményben van, hogy a magy. gy- •*»» os
tor. *j- megfelelés eseteiben az átadó ócsuvas nyelvalakban g 
hang volt, így tehát a magyarban a $>gy változás a magyar-
csuvas érintkezések után ment volna végbe (vö. a 70. §. és a 
186, 207 1.). Ezt a teóriát bővebben ki kellett volna fejteni; 
fontos volna tudni, hogy a szerző véleménye szerint milyen fgr. 
hangból keletkezett az a feltett magyar szókezdő $-. Én azt 
hiszem, hogy a szóbanforgó hangviszonyokat máskép is meg
lehet magyarázni. Mindenekelőtt nem állíthatjuk egész bizonyos
sággal, hogy abban az ócsuvas nyelvalakban éppen *£- képviselte 
az őstör. szókezdő *j- hangot; miért ne lehetett volna az ere
deti j - képviselője d is, tehát kb. = magy. gy, a melylyel he
lyettesítették volna (tf van egy-két mai tatár nyelvjárásban, vö. 
EADL. Phon. 159—61. §.). De tegyük fel a szerzővel, hogy abban 
az ócsuvas nyelvalakban csakugyan j - (t. i. jésitett / - ) volt, a 
magy. gy- = ócsuv. *§- (pl. gyúr < ócsuv. ^goyur-) megfelelésből 
még akkor sem következik feltétlenül, hogy a magyarban akkor 
még volt g-: hiszen világos, hogy a magyar, ha nyelvében nem 
volt j-féle hang, a jövevényszavakban saját hangjai közül azzal 
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helyettesítette, a mely az idegen hanghoz legközelebb állt, t. i. 
gy-yel (d-vel). Hogy egy hasonló esetet említsek, a déli osztják 
a c hangot nem ismeri, s a tatár és orosz jövevényszavakban a 
palatális c-t (c) í- (Zc-)-vel helyettesíti, pl. osztj. tidprák (hprak) 
' r ongy '< tat. cüprak; osztj. kermiti, PATK. kérmei c tégla '< or. 
KHpinrat stb. Kétségkívül helytelen volna az effajta jövevény
szavak alapján azt következtetni, hogy átvételükkor az osztják-
ban még megvolt az eredeti (fgr.) *c-hang s hogy így a *c"> t', ti 
hangváltozás az osztjákban csak a tatár és orosz hatás után 
ment végbe (vö. «Über die türk. lehnw. im ostj.» ez. czikkem 
jegyzetét, FUF. II, 96). — Éppen ilyen kevés bizonyító ereje 
van, a mi a magyar * j > gy változás kronológiáját illeti, a 
gyöngy ( < ócsuv. *3ingü, vö. ujg. VÁMB. jingü stb.) szónak is, a 
hol östörök, s kétségkívül az ócsuvasban is megőrződött s z ó -
k ö z é p i * j hangról van szó. 

IV. (Visszapillantás. Következtetések.) 

A megelőző részben már tárgyaltam azokat a magyar és 
a török (csuvas) nyelvtörténetre vonatkozó fontos és legnagyobb
részt helyes következtetéseket, a melyeket a szerző a befejező 
részben röviden összefoglal, úgy, hogy most az itt tárgyalt tör
téneti és művelődéstörténeti eredmények megbeszélésére szorít-
kozhatom. 

Ez utóbbiakra csak néhány jelentéktelen megjegyzésem van. 
A mi engem illet, én bizonyos tekintetben tartózkodóbb 

vagyok, mint a szerző e művében, ha nyelvi alapon való műve
lődéstörténeti következtetésekről van szó. 

A 189. lapon azt mondja a szerző : «Kétségtelen ugyan, 
hogy tej és fejni eredeti szavak, mégis a török eredetű köpü, író, 
sajt, túró szavakból csak azt következtethetjük, hogy a s a j t - és 
vaj-készítés török hatás alatt terjedt el. Nem lehet ez állítás 
czáfolatára a magy. vaj szót ( = vog. wöi, osztj. uoi, votj. v§i, 
md. vaj, finn voi, lp. vuöúúa) felhozni, mert ez eredetileg egy
szerűen zsiradékot is jelenthetett (1. SETALA, SUS. Aik. XVII, 
4 : 14).»*) 

*) Az utóbbi megjegyzés egyébként már AHLQviSTnál (Kultur-
wörter 5, 6) megvan. 
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Talán mégsem annyira bizonyos, hogy a «tej további fel
használása » a lótenyésztő magyarok előtt ismeretlen volt mind
addig, a míg a csuvasok hatása alá nem jutottak. Hiszen két
ségtelen, hogy már azelőtt is, régibb idő óta valamelyes kultur-
érintkezésben voltak a dél- vagy délkeleti Oroszország steppe-in 
tartózkodó scythákkal, a kik előtt pedig az említett eljárás 
már régóta ismeretes volt. Érdekesen írja le már HERODOTOS 
történeti munkájában (IV, 2), hogy a scythák hogyan készítenek 
valami vaj-félét a kancza tejéből: «Miután megfejtek, mindig 
faedényekbe öntik a tejet, vak rabszolgákat állítanak sorba 
melléjük s velük kavartatják a tejet. Azt, a mi fölszáll, lefölözik 
s ezt értékesebbnek tartják, míg az, a mi a fenéken marad, 
silányabb.. . Ok t. i. nem szántanak, hanem nomádok.))*) A szó
banforgó jövevényszavak alapján alig lehet többet állítani, mint 
hogy a magyarok valószínűleg régi csuvas szomszédaiktól tanul
ták el a tej felhasználásának fejlettebb módjait; arra, hogy a 
kezdetlegesebb eljárásmódnak és eredményének neve az ilyen 
esetekben a technika megváltozásával könnyen kivész, a fgr. 
nyelvekből is számos példát idézhetnénk. —Véleményem szerint 
a nyelvi tények azt sem teszik olyan kétségtelenné (189. 1.), 
hogy a régi magyarok előtt, mint «nomadizáló lovas nép» előtt 
a földmívelés teljesen ismeretlen lett volna, különösen mikor 
van egy gabonanév, a köles, a melyről, bármilyen homályos is 
az eredete, alig lehetne csak némi valószínűséggel is feltenni, 
hogy meg ne lett volna a magyarban már a csuvas közösség 
kora előtt is, s midőn másrészről egy más gabonafajnak, a 
búzának közös neve van a balti-finn, mordvin, cseremisz és 
votják nyelvekben.**) 

A 191. lapon a szerző elfogadja SziNNYEinek az «Arpád 
és Arpádok» ez. munkában (38—9 1.) kifejtett nézetét, a mely 
szerint a török eredetű rokonságnevek hiányát csak úgy lehet 

*) Vö. SCHRADER, Eeallex. 121. 1. — SETALA, a finnugor 
népek állattenyésztésének és vajkészítésének történetét tárgyal
ván (SU8. Aik. XVII, 4:13—4), úgy vélekedik, hogy «a vaj
készítés a csekély zsírtartalmú kanczatejből nem fordul elő a 
lovas népeknél.)) Mint a fentebbiekből is kitűnik, e nézet nem 
tartható fenn. 

**) L. szómagyarázatomat FUF. II. 186—9. 
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megmagyarázni, ha felteszszük, hogy a magyarok és a régi csu
vasok között összeházasodás vagy éppen nem, vagy csak ritkán 
fordult elő. Az okot azonban mindkét kutató másutt keresi. 
SZINNYEI valószínűnek tartja, hogy a magyarok leigázták a tö
rököket s rabszolgáikká tették őket, úgyhogy a közöttük fenn
álló társadalmi rangkülömbség volt az összeházasodás akadálya, 
GOMBOCZ meg azt hiszi, hogy a két nép között a kapcsolat-
jobbára kulturális természetű volt mélyebbre ható népkeveredés 
nélkül. Történeti adatok hiányában nehéz volna e kérdésben 
határozott véleményt alkotni; véleményem szerint a sz. magyará
zata idéztem merev formájában talán nagyon is nagy jámborságot 
tulajdonít annak a nomadizáló lovasnépnek, a hogy ő az akkori 
magyarokat nevezi, különösen ha figyelembe veszszük azt, a mit 
az Ő utódaikról tudunk a közvetlenül következő századokban. 

Hogy miért kellene a borsót (valamint az almát és a kör
tét) a megfelelő vad fajok nevének tartani, a mint a sz. a 190. 
lapon egészen határozottan állítja, nem tudom megérteni. Abban 
lehet hogy igaza van a szerzőnek, hogy mai értelemben vett 
kertészetre és gyümölcstermesztésre nem gondolhatunk, de váj
jon borsót akkoriban miért is ne termeszthettek volna ugyan
azokon a földeken, a hol a gabonát is — ha csak nem gon
dolunk a czukorborsóra! 

A házieszközök kategóriájából valószínűleg tévedésből ki
maradt az orsó (190. 1.). 

A 192. 1. szerint a gyertya szó is a halászati műszók közé 
tartoznék. Habár e szónak leuchte (zum fische fangen)' jelentése 
csakugyan előkerül több keleti-török nyelvben (1. a Szójegyzék
ben), azért nem kell feltennünk, hogy a magyar szót ebben a 
jelentésben vették át, mikor sem a magyar szónak nem volt, 
sem a mai csuv. syrna szónak nincs ilyenféle jelentése. 

A 194—208. lapokon arról van szó, hogy milyen török 
nép nyelvéből valók a magyar nyelv e jövevényszavai, hogy hol 
és mikor történt az átvétel. 

Úgyis hosszúra nyúlt ismertetésemben csak az utóbbi kér
désre akarok még röviden kitérni. 

Mivel a magyarok már a VIII. század végén vagy a IX. 
század elején elköltöztek a Volga-bolgárok szomszédságából új 
lakhelyükre a Fekete-tenger partjára, a hatalmas Kazár-birodalom 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 5 
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szomszédságába, a szerző szerint Kr. u. 800 a magyar-csuvas 
érintkezés végső terminusának tekinthető. Másrészről valószínű
nek tartja, hogy Kr. u. 600 a magyar nyelv bolgár jövevény
szavainak ex-quo terminusa, azért, mert minden valószínűség 
szerint a bolgárok nem értek a VII. sz. kezdete előtt későbbi 
hazájukba a középső Volga vidékére. A magyar-bolgár érintke
zések ilyetén módon legalább egy, legföllebb két évszázadig tar
tottak (1. 205—6. 1.) 

Úgy látom ebből, hogy a szerző — valamint WICHMANN is 
SUS. Tóim. XXI, 142 — meggyőzőnek tartja KUNIK bizonyítását 
(H3B1JCTÍH ÁJi-BeKpn p. 155—6), hogy a bolgárok a VI. század
ban még nem érkeztek el a középső Volga vidékére. Ennek a 
bizonyításnak azonban szerintem olyan gyenge az alapja, hogy 
szinte csodálkozom, hogy mindeddig nem hívta ki az ellen
mondást, sőt ellenkezőleg, úgy látom, általános helyesléssel 
találkozott a keleti Oroszország korabeli történetét tárgyaló 
munkákban. 

Alapja JORDANES («De origine actibusque Getarum, cap. 
XXIII) egy passzusa, a melyben el van mondva, hogy HERMANARIK 
a IV. század közepetáján leigázott több népet, a melyek között 
kétségtelenül meg vannak említve a fgr. merják és mordvinok.*) 
A bolgárokról és csuvasokról, mondja KUNIK, JORDANES, a ki 550 
táján írt, egész egyszerűen azért nem emlékezik meg, mert akkor 
még nem érkeztek meg későbbi lakóhelyükre (a hová, KUNIK 
okoskodása szerint, valószínűleg csak akkor értek, mikor a bol
gárok az avarok fennhatósága alá kerültek, vagy pedig a mikor 
a kazárok hatalma az előbbiekre nézve veszélyessé kezdett válni, 
ez pedig elég későn a VII. században történt). De hiszen JOR
DANES az idézett helyen nem a saját századáról, hanem a. IV. 

*) «Hermanaricus . . . multas et bellicosissimas arctoi gen-
tes perdomuit suisque parere legibus fecit . . . Merens Mordens 
Imniscaris (imnascaris, ymnascaris, ymniscans) . . . » (MOMMSEN 
kiadása, Monum. Germ. Hist. V, 1, Berlin, 1882). Hogy az utol
jára felemlített népnév csakugyan a cseremiszekre értendő-e, 
mint általában felteszik, éppen nem bizonyos (MOMMSEN szerint 
a helyes olvasat nem S r e m n i s c a n s , a mely változatot KUNIK 
azzal a névvel vetett egybe, a hogy a mai csuvasok nevezik a 
cseremiszeket: sarm§s). 
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századról beszél! Ha tehát azt a tényt, hogy JORDANES meg
említi ugyan a mordvinokat stb., de nem a bolgárokat (csuva-
sokat), lehetne is úgy értelmezni, mint KUNIK, akkor is csak 
arra az eredményre juthatnánk, hogy a csuvasok HERMANARIK 
korában, tehát a n e g y e d i k században még nem érkeztek meg 
a középső Volga vidékére. De világos, hogy a csuvasok meg 
nem említésének egyáltalában nincs bizonyító ereje abban a 
kérdésben, hogy mikor érkezett e nép erre a vidékre. JORDANES 
•csak a HERMANARIK által leigázott népeket sorolja fel, s nincs 
kényszerítő okunk arra a valószínűnek sem mondható feltevésre, 
hogy a keleti gót hatalmát ilyen messze keletre kiterjesztette 
volna. 

Egyelőre tehát, véleményem szerint, nincsen megbízható 
történeti támaszpontunk a magyar nyelvbe (valamint a többi 
rokon nyelvbe) került csuvas elemek ex-quo terminusának meg
állapítására, s így a magyar-bolgár érintkezés tartama esetleg 
jóval hosszabb is lehetett, mint a hogy a szerző megállapítja. 

A munka javítása olyan gondosan történt, hogy a végén 
lévő rövid jegyzékben felsoroltakon kívül alig találunk benne 
sajtóhibát [74. 1. 12. sor a.: az osztj. iat§m szó második voká
lisa furcsa alakú; 105. 1. 8. s. a.: kepe h. o. k'épd (tőalak) 
vagy kep3 (így KARJALAINEN, 1. c.; nominativusi alak); 125. 1. 
7. s. f.: cwerfeln' h. o. Svorfeln'; 106. lapon a körte szó jelen
tése elmaradt]. 

Említést érdemel még talán, hogy a szerző két helyen 
(97. 1. 4. s. a. és 112. 1. 15. s. f.) a «Sarap.» rövidítéssel jelöl 
egy általam tanulmányozott csuvas nyelvjárást; a 64. 1. helye
sebben «Spas.», •— t. i. kazáni kormányzóság szpasszki kerüle
tének déli részében fekvő Jerápkino nevű csuvas falú (anatri) 
nyelvjárásáról van szó, vö. PAASONEN, CSUV. szójegyzék, Előszó, 
I. 1. (ott a «Szp.» rövidítést használom). 

* * * 

Tanúskodjanak e megjegyzések azon buzgó érdeklődésről, 
a melylyel én, valamint a többi finnugor nyelvkutatók s remél
hetőleg a turkológusok is GOMBOCZ müvét fogadták. Ismerteté-

5* 
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semben itt-ott a legapróbb részletekig mentem, abban a remény
ben, hogy a szerző talál megjegyzéseim között olyanokat is, a 
melyeket a megjelenendő magyar kiadásban felhasználhat; •— 
meg vagyok ugyanis róla győződve, hogy a történetelőtti ma
gyar-török érintkezésekre vonatkozó kutatásainak olyan nagy 
jelentőségük van a magyar nemzeti tudományra, hogy egy 
ilyen bővebb magyar kiadás megjelenésére nem kell sokáig 
várakoznunk. 

A magyar-török egyezések számát a szerző kutatásai lénye
gesebben nem gyarapították, s ha figyelembe veszszük, hogy a 
magyaron kívül a szerző mennyire járatos a török nyelvekben 
is, a melyeknek szókészlete már bő forrásokból ismeretes, s hogy 
mennyi munkát fordított tárgyára, nem tarthatjuk valószínűnek,, 
hogy a jövő kutatások által is nagyobb mértékben gyarapodnék, 
legalább is nem annyira, hogy ezáltal a főeredmények lénye
gesebb változást szenvednének. Hanem a szerző, elmélyedve 
tárgyába, lelkiismeretes gondossággal, mintaszerű módszerrel és 
kiváló tudományos tehetségre és érettségre valló módon oldotta, 
meg nehéz feladatát, a mely, mint müvének előszavában meg
határozza, elsősorban az volt, hogy az eddigi gazdag, de nem 
egyforma értékű anyagot gondosan átvizsgálja, a valószínűtlen 
vagy helytelen egybevetéseket kiküszöbölje, s e vizsgálatok ered
ményeit a magyar és a török hangtörténet számára értékesítse. 

PAASONEN HENRIK. 



Egy állítólagos török-mongol hangtörvény. 

Mivel a mongol nyelv és a török nyelvek közötti hang
történeti és nyelvtani viszonyok még nagyon hiányosan vannak 
felkutatva, a priori valószínű, hogy a közöttük való kölcsönös 
megfelelésnek több olyan törvénye van, a melyet még nem vet
tek észre vagy legalább is nem foglaltak írásba. NÉMETH GYULA 
a NyK. XLI. kötetében egy török-mongol hangtörvényt állapított 
meg s igyekezett bizonyítani. Mivel azonban azt hiszem, hogy 
tévedett, legyen szabad kimutatnom, hogy hangtörvénye nem 
állhat meg. 

Kiindulópontul ugyanazt veszem, a mi neki is kiinduló
pontul szolgált s őt arra a nevezetes «hangtörvény»-re vezette, 
t. i. a szókezdő í- és d-nek az oszmanli dialektusban való válta
kozását. Mint ismeretes, szókezdő török í-nek az oszmanliban 
egyszer d, másszor t felel meg. Ez a sajátság — vagy akárhogy 
nevezzük is — a mely az azerbajdzsániban, krímiben, gagauz-
ban és más déli török dialektusokban is előfordul, könnyebben 
érthető volna, ha valamelyes szabályosságot mutatna, ha például 
egy d-vel kezdődő szó ugyanabban a dialektusban mindig d-vel 
fordulna elő, vagy hogyha a í-nek és a d-nek állandó csoporto
sítása volna található a különféle dialektusokban. Akkor lehetne, 
mint ezt NÉMETH tette, eredetileg külömböző hangokra gondolni. 
De mi van ezzel a szabályossággal ? A szótárakban pl. ilyeneket 
találunk: taq- és daq- felfűzni', tavuq és davuq (elavult) ctyúk', 
tayar és dayar 'zsák3, tayuq (1. NÉMETH czikkét) és day 'csuda', 
tanys- és dany- 'megismerni', tayyl • (krími, boszniai) és dayyl-
'szétszóródni', taryl- 'megharagudni' és dar 'szűk', tal- (boszniai) 
és dal- 'elmerülni', tála- és dala- 'rabolni, fosztogatni', oszm. 
taslaq, krími taz 'kopasz' és oszm. daz id., oszm. tas és oszm. 
krími das 'külső', tas- és das- 'kiönteni, kiáradni', tasla- és 
dasla- 'elűzni, eldobni', tausan és dausan 'nyúl', tamar és damar 
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'ér', tamil és damu 'pokol5, tap- és dáp- 'rálépni, taposni3, tün 
és dün 'éjtszaka', tilki és dilki 'róka', tari és dári cbőr5, tat-, 
dat- és dad- 'ízlelni' stb., stb. Ezt tetszés szerint lehetne tovább 
folytatni, ha pl. a EADLOFF szótárát ebből a szempontból átnéz-
nők, s még tovább, ha más műveket is felhasználnánk. A ga-
gauzban (a keresztyén oszmánok dialektusában) ilyen szókban 
az egyik faluban (pl. Etuliában) d-t, a másikban í-t találunk 
(pl. Bes-alma, 1. RADL. Proben X. p. XXX). Bár az oszmanliban 
gyakrabban előfordul a d, mégis találunk perzsa jövevényszók
ban í-t a perzsa d helyett, pl. oszm. tásti < p. dasti. 

A d-nek ezt a régebbi t mellett vagy helyett való előfor
dulását (mely utóbbi a legtöbb török dialektusban megtalálható) 
NÉMETH véleménye szerint eddig még nem vették eléggé figye
lembe. 0 azt hiszi, hogy itt eredetileg külömböző hangoknak 
ősrégi, a többi török dialektusokban rég eltűnt szabályos meg
feleléséről van szó, s az oszm. t H-xe (miért ü és nem pl. #) 
megy vissza, melynek a mongolban c felel meg, s az oszm. d 
*d-re (mért éppen 3?) mutat, melynek a mongolban s felel meg. 
Hogy e föltevés mellett a mongol szókezdő í-t és d-i hogyan 
magyarázza (talán az összes idetartozó szók átvételek?), az a 
czikkéből nem tűnik ki. Mivel módszertanilag mindenesetre 
helytelen dolog valamely hangtörvényt felállítani vagy elfogadni, 
a nélkül hogy arra bennünket biztos etimológiák k é n y s z e r í 
t e n é n e k , helyénvaló lesz megvizsgálni azokat az egyeztetése
ket, a melyek ezt a hangtörvényt látszólag támogatják. 

Az oszm. t (~ köztör. í) ~ mong. c-re felhozza a követ
kező bizonyítékokat, melyekre néhány megjegyzést óhajtok tenni: 

1. oszm. tas 'kő', krími das id.; a mong. cilagun > kh. 
ts'ulűy, kaim. tsolün (mong. >mandzsu colion 'szikla') egyeztetés 
helyes, de a szó Hilagun alakra megy vissza. 

2. oszm. tála- és dala- 'rabolni' ~ mong. tála- id.; gold 
cola- 'lopni' nem tartozik ide. 

3. oszm. tavuq, a régi nyelvben daquq is 'tyúk' = ótör. 
taqiyu, mong. tahija ( < takiya) id. > kh. t'áfö, kaim. taka, 
taka. Hogy miért volna a mongol szó ú j a b b átvétel a török
ből,*) azt nem látom át. Mindkét nyelv (mong., tör.) valamely 

*) így magyarázza GOMBOCZ Z. is: Keleti Szemle XIII. 17. 
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régi kultúrnyelvből vette a szót, mert az ázsiai nomádok tyúk
tenyésztéssel nem foglalkoznak (vö. pl. arab degaga, degagat 
'coq, poule' (HALÉVY, Bevue de l'bistoire des religions, XXII. k., 
1890, 289—301. 1.), vagy < kínai, vö. zuc. (GRUBE) tH-huő, 
mandzsu coko (< Hi-kő). A mongolból való az alt. taqa 'tyúk5, 
s a második szótag vokalizmusa miatt a kojb. kaz. (CASTRÉN) 
takiak, tokák, tagak id. 

4. oszm. topraq 'föld3 ~ mong. Howusun > kaim. tösn, kh. 
fős 'por' es mong. *towuram > kaim. tförm 'por'. Mong. sibar, 
kh. burj. saivvr, burj. diai. sabvr, kaim. sawr tulajdonképpen 
'lehm als matériái zum bestreichen, stuck' < siba-, kh. kaim. 
saw-, burj. diai. sah- 'agyaggal bekenni' = tör. *syba-, csag. sua-
id. Ez a szó a mongolban sehol sem kezdődik c-vel. 

5. oszm. táp 'egyensúly', düy, dán id. = mong. tey 'a teve 
egyik oldalán levő teher' s ebből 'köteg, csomó'. A mong. cey, 
kh. tsey, kaim. tsey 'ár' kínai jövevényszó. 

6. oszm. tayaq, rendesen day 'csoda'; ide tartozik a mong. 
taysug (<ujg. taysuq) 'csodálatraméltó, rendkívül finom'; mong. 
ciyna- (< titfla) 'hallgatózni, hallani' = ótör. tiyla- 'hallani', tör. 
(hangutánzó) tyy 'halk hang' (így KATÁNov) vagy kínai tiy 'hal
lani' (1. KAMSTEDT, Verbstammbildungslehre, Helsingfors, 1912, 
80), mong. ciygina- 'csörögni' hangutánzó (1. Verbstammbild. 
67); egyik sem tartozik a tay 'csuda' szóhoz. 

7. oszm. támiz 'tiszta' a többi törökségben nem ismeretes; 
a mong. tör. ceber egészen más szó. 

8. oszm. törd, ótör. ujg. törü, mong. törü, mong. négyszög
írás tö-rö 'kormányhatalom' nem tartozik a mong. sigü-büri, kh. 
svlwar, kaim. süivr, mong. sigü-lte, kh. émrfa, kaim. sültü 'meg
szűrés, megvizsgálás' szóhoz, mert a mong. sigü-, kh. burj. svi-, 
kaim. sü- ( > tel., sor sü-) és a másodlagos sigü-r-, kh. burj. 
s w - , kaim. sur- jelentése 'szűrni, rostálni; fésűvel, körömmel, 
gereblye vei vagy hálóval végighúzni, gereblyélni, seperni' stb., 
mint jogi műszó 'jogi ügyet bírálva tárgyalni, vizsgálni', a mely
ben mong. *siivür- — tör. *sipür- (> sipir-, süpür-) 'seperni' 
azonosak. A *cübári alak lehetetlen. 

Egyetlen példát sem fogadhatok tehát el s éppoly kevéssé 
azt a nézetet, hogy mindezekben az oszmanli szókban t és nem 
d volna a helyesebb vagy gyakoribb. így tehát az oszm. t ~ 
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mong. c megfelelést el kell vetnem, ha NÉMETHnek nincsenek 
rá jobb bizonyítékai, a mit lehetetlennek tartok. 

A másik hangtörvény: oszm. d ( ~ köztör. t) ~ mong. s; 
a bizonyítékok a következők : 

1. oszm. dün 'éjtszaka', köztör. tün id. = mong. tilne 'sűrű
ség, sötétség'; a mong. söni (nem süni), kh. síunr, kaim. so 
'éjtszaka' hangtanilag nem világos (talán *söni) s a mong. sönü-
= tör. són- 'kialudni5 szóhoz tartozik. 

2. az oszm. dilki, tilki 'róka', *tilkii (> tilki, tülhi, tülkü 
stb.) szót — bár kételkedve — egy ¥til- 'felfalni', mong. cilge-
id. igéhez kapcsolom. Mindenesetre elfogadhatatlanok mind a 
NÉMETH, mind a GOMBOCZ etimológiái. 

3. oszm. dári 'bőr', köztör. ídri és tára (alt.), ter (kojb.) 
vö. krími tarlik 'papucs', mong. tériig 'nyári kaftán' (ha eredeti
leg vékony szőrtelen bőrből készült). Mong. sagari (> mandzsu 
sárin), kh. sdn, sderi, kaim. sar} 'seiten- od. spiegelhaut (auf 
dem pferdeschenkel), davon bereitetes ledér, c h a g r i n ' = oszm. 
sayry, kirg. saury, kkirg. sauru, tel. süry id. és mong. sari'sun 
'puha, nyújtható szőrtelen bőr' (kh. sáris gyakran a fülről 
mondva) vö. mong. sarmai 'ruha szőrtelen bőrből' elválasztan-
dók s a Her-hez semmi közük. 

4..oszm. dal- (de bosny. tal-) 'alámerülni' nem tartozik 
össze a mong. sula (> man.) 'gyenge, laza stb.' szóval, és sem 
itt, sem az előbbi szónál nem illik össze a vokalizmus. 

5. oszm. dal, köztör. tal (> orosz TajrbHHKi) eredetileg 
egy fűzfa-faj neve; a mong. salu-ga, kh. kaim. sala jelentése: 
'elágazás (folyóról, hegyről, ujjakról, ágról stb.)', mong. sal-buri 
id. < salu- 'elválni, elkülönülni', caus. salga- 'elválasztani'. 

6. Az oszm. *dozyaq, csag. (csak VÁMBÉRYnél) tozyaq 'schilf-
blume' és burj. surga ( < ? curga) egyeztetés oly gyenge, hogy 
nem is kell megdönteni. 

7. oszm. dany-s-, tany- 'ismerni, megismerni' == mong. tani' 
id. Valószínű, hogy itt átvétellel van dolgunk; a második szó
tag magánhangzójának megőrzése azt bizonyítja, hogy a szó 
inkább a mongolban eredeti, mint a törökben. A mong. sana-
'gondolni, vélni, emlékezni, szándékozni' = tör. sana-, csuv. 
suna-, a mint én látom, egészen más szó. 

8. oszm. dat, dad és tat- 'ízleni', Hatyy 'íz', ujg. tatyylyj-
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'édes' = mong. taci-ja- (< tati-ga-) 'élvezni', mong. taci-jaygui 
'kéj, élvezet'. Nem egyeztethető tehát a kaim. sed- 'gondolni, 
szándékozni', másodlagos mong. sed-ki-, kaim. setki- id., sedkil 
kaim. setkl 'hajlam, kedv, szeretet, érzés' szókkal. 

9. oszm. diri 'eleven' < *tiri-g, ótör. tiril- 'élni'; a szót 
talán a mong. cirdeji- 'buzgón, szorgalmasan dolgozni, állandóan 
mozgásban lenni' szóval lehetne egyeztetni. A mong. seri-, sere-
'ebren lenni' = tör. sáz-, sar- (1. Verbstammbildungslehre 16). 

10. oszm. dös 'mell', köztör. tői id., talán mong. dől, kh. 
Dijlla 'ebener absatz auf dem bergabhange', kh. DÜllar- '(beim 
bersten oder biegen) einen absatz bilden', mong. dölügen, kh. 
Döl» 'hegyoldal'. A mong. segü'gi 'keresztcsont', segü'l 'farkcsont, 
vég', kaim. sudzi, sül és mong. cege^i 'mell' (? < ^ciye'gi vö.. 
tung. tiyán 'mell', mandzsu tuygen id., jak. tyya 'tüdő'), kh 
ts'eDÉi, kaim. tsédÉ} és mong. cegedeg, ts'egdDdG 'kurzer, warmer 
wams' nem egyeztethető a tör. íós-sel. 

É szerint a d ~ s megfelelés mindé bizonyítékai elfogad
hatatlanok. Később még a következő két egyeztetést közölte 
NÉMETH a Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesell-
schaft LXVI. k. 4. füzetében: 1. tör. tary- (= mong. tari-) 
'vetni', mong. sar-niru 'szétszóródni' (bizonyára a nomen futuri 
sami-qu akar lenni), ehhez még kh. saralügi 'hosszúhajú, hosszú
ágú, stb.', sarbaji- (1. a mong. és tör. szótárakat) és 2. tör. 
talqy- 'tilolni' ( = mong. talki- id., talki 'tiló'), mong. sigal-qu 
(kh. föl-, satsf-, vö. mong. siga-, kh. burj. kaim. sá- 'be
nyomni, beleszorítani', mong. sigu-, kh. sugv 'bemenni' = oszm. 
syr-, kaz. syi- 'beleilleni'). Tehát ezek a bizonyítékok sem job
bak. Ha még ezenkívül is volnának NÉMETHnek egyeztetései, 
mégsem fog neki soha sikerülni — a mennyire a töröknek és 
a mongolnak a hangtanát én ismerem — az oszm. t ~ mong. 
c és oszm. d ~ mong. s megfelelést bebizonyítani. 

A köztörök t, oszm. d, t problémája azért nem megfejt
hetetlen. Régi sandhi-jelenséggel van itt részben dolgunk, mert 
((kezdetben volt a mondat, nem a szó». Csaknem az összes 
török dialektusokban megtaláljuk ugyanezt az átmenetet vagy 
váltakozást k ~ y (k ~ g)f t ~ d, az északi dialektusokban: 
p ~>b (w), s «»•» z is, stb. Vö. kumük ber maya oq, oq per maya, 
ber og maya 'add ide a nyilat', immas 'váll' < in-bas, in < 
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tjin<*egen 'váll3 (nem< w? 'szélesség', mint NÉMETH a ZDMG.-
ban). A kirgiz qol-t mond, ha a szót magában mondja ki, de 
a 'jobb kéz': oy-gol, a 'bal': sol-yol. Ez a törvény, a melyről — 
bár meglehetősen röviden — BADLOFF is írt a Phonetik 459. 
szakaszában, oly régi, hogy az oszmánlik, helyesebben az ő 
elődeik, mielőtt még a perzsa, arab és egyéb nyelveket beszélő 
népekkel érintkeztek és tőlük talán a szókezdő d (vagy g) ki
mondását jobban megtanulták, az eredeti török szókezdeteket 
egyszer zöngésen, máskor zöngétlenül mondották, ha a szót 
k ü l ö n kellett kimondani. Ezért térnek itt el egymástól any-
nyira a dialektusok és ezért van az egyik szótárban egy szó a 
t, a másikban ugyanaz a szó a d alatt. Mivel a t t i s z t a (azaz 
nem aspirált), a í és d közt levő külömbség nem nagy (olyan, 
mint pl. a kh.-ban a szókezdő G- ~ g-). Éppígy állott elő az 
oszm. g- (g) szó elején Zc-ból, s bizonyára hiábavaló fáradság 
volna ezt az egyes nyelvekben előforduló, bár részben már régi 
fejlődést mongol és mandzsu jelenségekkel hozni összefüggésbe. 

Valóban kár, hogy annyi fáradság pazarlódik megfelelések 
kutatására, a míg a mongol hangtörvények nem eléggé ismere
tesek és a míg nem lesznek tökéletesebb szótáraink e nyelvek
hez. Az etimologizálás sikertelensége elkerülhetetlen. Nekem is 
nagy bűnök nyomják a lelkemet; mily gyakran csináltam hely
telen egyeztetéseket (habár nem közöltem is őket), a melyeket 
később a pontos török megfelelő előkerültével fel kellett adnom. 
A mongol szókincs roppant nagy. (A POZDNEJEV kalmük szótárá
ban kb. 6000 szó van; én kb. 17000-et jegyeztem fel.) Ezért 
bármennyire szorít is bennünket az idő a török-mongol hipo
tézis felderítésére, teljesen korai és kétes vállalkozás egyik vagy 
másik szónak szótárainkból való hiányzásából általános, messze
menő következtetéseket vonni. Ilyen körülmények közt jól ért
hető, hogy NÉMETH vagy máskor valaki más, jóakarata ellenére 
téves irányban indult s oly lehetetlen hangtörvényeket állított 
fel, mint itt az oszm. í ^ mong. cy oszm. d «>-> mong. s, vagy 
(a ZDMG.-ben írott czikkében) tör. a «-»•> mong. ü, tör. j ~ mong. 
s, vagy olyan váltakozásokat a mongolban, mint *s > *i > l, 
*z > r (így GOMBOCZ és NÉMETH); de erről a «lambdacizmus»-
és «rotacizmus»-ról majd egy más alkalommal. 

EAMSTEDT G. J. 



A török-mongol a-féle hangok fejlődése a csuvasban. 

Nincsen olyan tagja a török-mongol nyelvcsoportnak, mely 
mai állapotában a kezdődő nyelvtörténeti kutatásoknak oly sokat 
igérne, mint a csuvas. Látták ezt már régen a kutatók; SCHOTT,*) 
de különösen a török nyelvtudomány első igazi művelője, BÖHT-
LINGK, a körülményekhez képest mindig igyekeznek felhasználni 
a csuvas nyújtotta tanulságokat. 

A múlt század utolsó évtizedeiben, a török hangtörtóneti 
kutatások sajnálatos hátramaradásával, nem volt semmi érdek
lődés a csuvas iránt. 1898-ban jelent meg AsMAEiNnak — saj
nos, nagyon gyenge (mondhatnánk semmi) nyelvtudományi isko
lázottsággal készült müve a MaTepiaaM .ipa H3CJit^0BaHÍa qy-
BaniCKaro asbiKa, 1902-ben GEÖNBECH műve (Forstudier til tyr-
kisk lydhistorie) s 1905-ben GOMBOCZ Z. értekezése a rotaciz-
musról és lambdacizmusról az altáji nyelvekben (NyK. 35). Fon
tos kiegészítésül meg kell említenem GOMBOCZ ZOLTÁN legújabb 
munkáját (Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungari-
schen Sprache, Helsingfors, 1912), mely többek közt a csuvas 
hangtörténet eddigi eredményeinek tökéletes összefoglalását is 
tartalmazza. Ez eredmények jó része GOMBOCZ ZoLTÁNtól szár
mazik, ki nagy sikerrel alkalmazta a magyar nyelv bolgár-török 
jövevényszavainak tanúságait a török (főleg a csuvas) hang
történetre. 

Mindezek a munkák — legalább is a mai kutatás szerény 
körülményeihez képest — igyekeztek előtérbe állítani a csuvas 
nyelvet, s ma már valóban nagyon valószínűnek látszik, hogy 

*) De lingua Tschuwaschorum. Dissertatio. Berlin. Franczia nyel
ven: La langue des Tschouwaches, Paris, 1876. 
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török-mongol nyelvtörténeti kérdéseknél, a mi a törökséget illeti, 
annyi fontosság illeti meg a csuvast és jakutot*) külön-külön, 
mint a többi köztörök nyelveket összevéve. Nyelvtörténeti tekin
tetben a köktörök feliratok jelentősége a csuvas mellett alig 
valami. 

A csuvas hangtörténet egyik legérdekesebb fejezete az a-
féle hangok fejlődése, első sorban (csaknem kizárólag) a két fő
csoporté : köztör. a ~ csuv. u és köztör. a ~ csuv. i. Van még 
egy nagy csoport, a köztör. a ^ csuv. a, mely azonban nem 
érdemel semmi figyelmet. 

Már EADLOFFnak nagy fejtörést okoztak ezek a hangok. 
Azt hiszem, éppen ezek voltak azok, a melyek őt a következő — 
egyébként nem túlságosan világos — kijelentésre bírták (Pho-
netik, 88. 1.): «Die Vocalübergánge sind in dieser Sprache (d. i. 
im Tschuwaschischen) so schwankend, dass ich nicht im Standé 
war, die tschuwaschischen Vocale der Stammsilbe mit den ent-
sprechenden türkischen tabellarisch zusammenzustellen.» 

Ha azonban a táblázatos összeállítás nem sikerült is, a 
magyarázattal mégsem marad adós RADLOFF. Ilyenképpen fejti 
meg a jelenséget (megjegyzem, hogy lehetőleg híven követem a 
BADLOFF terminológiáját): 

«A csuvasban a tatár a helyett fellépő i, u, a vokálisok 
világosan mutatják, hogy a csuvas a tatár szavakat külömböző 
korszakokban vette magába. I. korszak: i mutatkozik az a he
lyett; a szók nagyon megcsonkított formában kerülnek át. II. 
korszak: u az a helyett. Ebben a korszakban már oly sok török 
szót átvettek a csuvasok, hogy a tatár hangok helyes felfogását 
mindinkább begyakorolták (ipsissima verba), ezért a szavakat 
kevésbbé csonkítják meg. III. korszak: csuv. a = tat. a. A csu
vasok már annyira eltörökösödtek, hogy egész könnyen fogják 
fel a török hangokat; így aztán a török szavakat éppen úgy 
veszik át, mint a hogyan azt a tatárok kimondják.)) 

Ezt, a nyelvtörténet elveinek teljes ismeretlenségével ké
szült magyarázat-kísérletet nem kell czáfolni. Mint hisztorikum 
azonban becses tanulság arra nézve, hogy milyen irányban ha
ladt eddig a török nyelvtörténeti kutatás. 

ASMARIN éppen hogy megemlíti a jelenséget. Módszerére 

*) A jakutról még kevesebbet tudunk, mint a csuvasról. 
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jellemző, hogy míg először azt keresi, hogy a köztörök a-nak 
milyen hangok felelnek meg a csuvasban (MaTepiajiM 61. 1.), 
mindjárt utána az következik, hogy a csuvas a-nak milyen han
gok felelnek meg «a tatár és török nyelvekben és a finn dia
lektusokban.)) 

Bár siker nélkül, de ügyes feltevéssel próbálta megoldani 
a kérdést GRÖNBECH a Forstudier 29. szakaszában (vö. KSz. IV. 
118), a mely szerint az a > i változást egy következő u okozta 
volna. Válasszunk ki a csuvas szótárból tíz alkalmas példát, 
hogy sikerül rajtuk a feltevést bebizonyítani (PAASONEN 18, 19. L): 

1. ijt- 'kérdezni, kérni5. kazB. ajt- 'aussagen, aussprechen5 [ 
alt. kirg. etc. K. ait- 'sagen, sprechen5 | jak. yjyt- 'fragen5. 

2. i%ra 'vad foghagyma5. 
3. ilyan 'megátkozni5 | tel. altE. alka- 'segnen5 | kojb. etc. 

K. olya- id. | jak. olya- id. 
4. ilttdn 'arany5 | kaz. alt§n id. | köztör. altun id. 
5. ira 'horony, fáncz' (na3:b) | kazV. §r- na3HTL5, §réau 

'na3B5 | kazO. Srma- 'rojiőiiTb nast5, 9rmau 'na3b Bt CTOJIŐH5 

tel. barB. §r- 'in fugen arbeiten5. 
6. iran 'holnap5 | ? vö. ir 'reggel, korán5; inkább: oszm. 

jar§n 'holnap5. 
7. iras 'rozs5 | kaz. arSs id. | PAASONEN felhozza az orosz 

poofcb-t is. Azt hiszem azonban, hogy nem a csuvas magyará
zatául. 

8. ir§ 'jó' | köztör. arü 'rein, gut, heilig5. 
9. ir%an 'sovány5 | kaz. ar§k 'mager5. 
10. irza 'hársfakéregből összevarrt kerek vagy négyszögle

tes kosár5; vö. arfiza 'láda, szekrény5 | kaz. árja. 
Látjuk, hogy a példákban alig van olyan, a melyben sok 

kétségünk lehetne az iránt, hogy az i eredeti a-nak felel meg. 
A 4. és 8. példát meg lehet a GRÖNBECH föltevésével magya
rázni, a többi példákban azonban, ha sikerülne is mindegyikbe 
egy második szótagbeli u-t belemagyarázni (a mit semmiképpen 
sem hiszek), akkor sem volna valószínű a megfejtés. Teljesen 
jogosult, talán enyhe is GOMBOCZ ZOLTÁN ítélete GRÖNBECH fel
tevéséről (BTürkL. 139): «az összes idetartozó esetek semmi 
esetre sem oldhatók meg ezzel a feltevéssel)). 

Tüzetesen átvizsgálva az idetartozó eseteket, arra az ered-
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menyre jutottam, hogy a kérdésre a török nyelvek (sem a köz
török, sem a jakut) nem tudnak feleletet adni. Maradt tehát 
még egy egyszerű és természetes megoldás: a mongol-mandzsu 
nyelvekhez fordulni segítségért. Egyik előbbi dolgozatomban*) 
sikerült az oszmánlinak egy jelenségét a mongol-mandzsu nyel
vek segítségével megfejtenem. Mennyivel inkább sikerülhet ez 
a csuvasnál, a mely a konzonantizmus terén oly bámulatos 
egyezéseket mutat a mongol-mandzsu nyelvcsoporttal. Éppen
séggel nem lehetetlen, sőt nagyon valószínű a gondolat, hogy a 
vokalizmusban is fogunk találni ilyenféle párhuzamokat és tör
vényszerűségeket. 

A magyar nyelv bolgár-török ( = ócsuvas) jövevényszavai 
kétségtelen bizonyossággal mutatják, hogy abban az időben, 
mikor a magyarok a csuvasok őseivel érintkeztek, az *a > i 
változás már végbe ment a csuvasban, az *a > u változás pedig 
még nem. Vö. GOMB. BTürkL. 138. kk. Az előbbi változásra 
tehát tetszés szerint válogathatjuk a példákat a csuvas szótár
ból, az utóbbinál azonban vigyáznunk kell, mert a csuvasban 
tudvalevőleg töméntelen köztörök jövevényszó van, a melyek 
már az *a > y, változáson éppúgy átmentek, mint a csuvas nyelv 
eredeti elemei. A régiséget jelölő kritériumul bízvást elfogad
hatjuk a rotacizmust és lambdacizmust. 

Mindezt meggondolva három szó ötlött először a szemembe: 
1. csuv. t'sy,l ckő' | köztör. tas id. | mong. cilagun id. 
2. csuv. üttdii 'arany' | köztör. altun id. | mong. altan id. 
3. csuv. ir§ cjó' | köztör. arü cjó, szép, szent' | mong. ari-

gun 'tiszta, szent'. 
Tehát: I. csuv. j ~ mong. a (~ köztör. a); II. csuv. u ~ 

mong. i ( ~ köztör. a). 
Ez még nagyon kevés, de az kétségtelen, hogy a törvény 

az idézett három példán belül abszolút biztos; annyira, hogy 
ezen a nyomon bátran kutathatunk tovább. 

Vegyük sorra tehát az eseteket. 

*) Egy török-mongol hangtörvény. NyK. 41 : 401. 
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1. К ö z t ö r. a ~ e s u v. i ~ m o n g. а. 

1. köztör. аЫэп I köktör. aititw 'arany' | ujgBADL. aiíwn 
id. H jakBöHTL. űZtaw 'Kupfer5; aZían oí '(Kupfergras) besondere 
Art Gras; geibe Blumen' < mong. 

~ CSUVPAAS. ilWn 'arany' 
•~ mongScHM. (13a) altan 'das Gold' | burjPoDG. altan id. || 

tungCASTE. altan id. || mandzsuZACH. (162) ulden 'утренняя заря, 
CBBTT. предъ разсв'Ьтомъ, прежде очерташя горизонта горъ'; 
(79) elden 'свътъ, лучь солнца, ciame, блескъ, глянецъ, свт>-
тило'; (80) elde-mbi 'свЬтитъ, ыяетъ, блеститъ, блистаетъ, 
лоснится'; (80) elde-mbumbi 'освтлцаю, озаряю свътомъ, npoci-
яваю, проявляюсь, прославляю (свой родъ>, бываю освт.щенъ, 
озаренъ свътомъ, прославленъ и пр. нисходитъ свить съ вы
соты, призираю съ высоты'. 

A mandzsu alakok idevonása sem alaktani, sem jelentés
tani tekintetben nem lehetetlenség. Különösen figyelembe veendő 
a jakut 'réz' jelentés és a mandzsu ulden alak. 

2. köztör. artl | ujgBADL. arik 'rein, schön, ehrlich, tugend
haft, genau' | sor, szag. oszm. csag. ujgBADL. ari- 'sich reini
gen, rein werden, sich rein halten, sauber sein, gesund werden, 
genesen' | alt. tel. kaz. krm. kúnBADL. arü 'rein, gut, heilig, 
leer, gesund' || ? jakBöHTL. iräs 'rein, sauber; Beinheit, Sauber
keit'; irästä, irästibin 'reinigen'; irästik 'rein'. 

«-o CSUVPAAS. ir§ 'jó\ 

~ mongKow. (I. 144) arigun 'pur, net, propre, clair, se
rein, chaste, integre, innocent, vertueux, pudique, véridique, 
honnéte, saint, immatériel, impérissable5; SCHM. (14, с) arigun 
'rein, heilig, immateriel' | burjPoDG. arün id. |j tungCAsxit. ari-
ivun, arun 'rein'. 

3. köztör. jah- | köktörTHOMS. jarak 'ргёз' J ujgB. jak-
'nahe kommen'; jaru- id.; jarin 'nah'; javuk id. j kirn KUUN yaok 
'prope' | tarBADL. d'ak 'nahe kommen' [ kojbÜASTR. iagan, d'agan j 
urjKAT. сок 'близко, близкш' | tar. alt. leb. kún, bar. kaz. ujg. 
csag. kturBADL. jak- 'nahe kommen, sich an etwas machen, ge
fallen, ähneln, angenehm sein, angreifen, beschuldigen, e i n 
r e i b e n , a n s c h m i e r e n (kaz.), d i e H a u t a u f d i e S c h a -
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m a n e n t r o m m e l s p a n n e n (alt. leb.) | bar. tob. kaz. csag. 
kturRADL. jak 'die Seite, etc.5 | tar. krm. kaz. csag. OSZIURADL. 
jak- 'anzünden5: oszm. mum jakinak 'ein Lidit anzünden'. 

~ csuvAnMuNK. éiw§% j csuvVirjMuNK. suyr 'közel3 | CSUVZOL. 

CblBHX, CHBHXpM, CbyX, Cbyxptl 'ŐJIH3K0, 6.IH3KÍÜ'; CblBHXJiaH-
'npHÖJHaíaTbCfl'; PAAS. éiv§% 'közel'. 

~ mongKow. dayan 'prés, á5; dayu 'nebeneinander, in 
gleicher Eichtung, parallel'; Kow. (II. 603) nayan fde ce cöté-
ci'; nayayor 'de ce cőté, etc.'; nayagu 'coller, joindre en col
lant'; SCHM. (80, b) nayagu 'kiében, K.ienTb5; nayamdagu zu-
sammenkleben, aneinanderkleben'. 

Az alakok egy részét összeállította GOMBOCZ ZOLTÁN (NyK. 
35:268). Új az n-es mongol alakok eg3Teztetése, a melyek jelen
téstani tekintetben tökéletesen megfelelnek s mint dublettek (a 
melyekkel a mongol nyelvtörténet sajátos alakulása folytán első 
sorban számolnunk kell — erről máskor), azt hiszem, hangtani 
tekintetben sem esnek kifogás alá (vö. GOMBOCZ, NyK. 3 5 : 
280, 281). 

Merészebb a köztör. jak- 'gyújtani' idevonása. Nekem talán 
sohasem jutott volna eszembe ez az egyeztetés, ha az indoger
mán nyelvtudomány teljesen azono3 esete fel nem hívja rá a 
figyelmemet. Vö. PEELLWITZ : Etymologisches Wörterbuch der 
griechischen Sprache. II. Aufl. Göttingen, 1905: «ajrra> rknüpfe 
an, fasse an, stecke an, entzünde', ajrtpa 'Docht5, áittpíov cDocht 
in der Lampe', ácpirj 'Berührung', ácpáco 'berühren', acpáaaco 
'streicheln': lat. apio 'knüpfe an', apiscor, adipiscor 'erreiche5, 
ai. ap, ab. ap 'erreichen'? Ist OLTIZOÍ 'zünde an' ein besonderes 
Wort?»> PASSOW : Handwörterbuch d. griech. Sprache. V. Aufl. 
Leipzig, 1841 : «â Tw 1. heften, 2. anzünden, anstecken, inso-
fern dies durch Berührung des Feuers geschieht. arctsiv Xíyyov 
'eine Leuchte anzünden5*. 

A török és mongol jelentésbeli eltérést illetőleg vö. éppen 
a görög obrico 'anknüpfen, anfassen, anstecken', oovájiTsiv, npo-
aáittetv kiében'. Ebben a tekintetben külömben a kiemelt ka
záni és szibériai török jelentések minden kétséget eloszlatnak. 

Végül az w-es mongol alakokra vonatkozólag szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy mindazon hangok közül, melyek a 
mongol-mandzsu nyelvekben a szókezdő köztörök j (> j ')-nek 
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megfelelnek (vö. GOMBOCZ, NyK. 35 : 280), valószínűleg csak az 
n- és d-t tarthatjuk eredeti mongol-mandzsu fejlődésnek*) s a 
dubletteket külömböző dialektusokból való alakok elterjedésével 
magyarázhatjuk. Hogy esetleg a két hangnak nem ugyanazon, 
hanem két külömböző «alapnyelvi» hang felelt-e meg, azt egy
előre nem igen tudnám megmondani. A j-s, 5-s és g-s 
mongol-mandzsu alakokat legvalószínűbben a törökségből való 
későbbi átvételeknek magyarázhatjuk (akár külömböző korokból, 
akár külömböző dialektusokból). Szókezdő 5-je miatt nem ve
hettem figyelembe például a köztörök jaz-, csuvas sir- 'írni* 
megfelelőjét, a mongol gira-t ('tirer une ligne, peindre, dessi-
ner; calculer5), mely megállapításomnak világosan ellentmond. 
Vö. ezzel szemben mandzsu niru- cmalen', tunguz nem- 'írni5 

(ne zavarjon bennünket a tunguz-mandzsu alakok vokalizmusa, 
a melyben egyelőre lehetetlen észrevenni valamelyes törvény
szerűséget). 

4. köztör. ajyir | köktörTHOMS. adyir 'hengst' J ujg. oszm. 
kaz. kirg. telRADL. aiyir id. | kojbCASTR. sorRADL. askir id. \ 
karCASTR. áskar, asker id. j sagRADL. aksir id. || jakBÖHTL. atir 
chengst'; in Verbindung mit anderen Tiernamen: uncastrirtes 
Mánnchen. 

~ csuvAnMuNK. gjer; csuvVirjMüNK. ir§ 'csődör'. 
~» mongKow. agirya 'etalon; le málé de plusieurs ani-

maux' ] burjCASTR. azerga, agarga id. || mandzsuGAB. a$iryan, 
agirgan 'hengst, mánnliches Tier' | tungSolIw. adirya morín 
'atepeőeiTB' | tungAmGEBST. adürga. 

Összevetette GOMBOCZ Z. NyK. 35 : 272—3. 

5. köztör. tai 'ein junges pferd, das füllen, das einjáhrige 
Pferd, d. h. im zweiten frühlinge' || jakBÖHTL. tii cein füllen im 
zweiten jahre'. 

~ CSUVVERCH. t'iya; An. tiya; ZOLOTN. tigá, {iga 'acepeőe-
HOKI.'; PAAS. tiya id. (vö. magy. csikó). 

*) E dolgozatom megírásakor még nem volt ismeretes előttem a 
tör. ;' r-o mong. s, s megfelelés, melyet «Die türkisch-mongolische Hypo-
these» ez. czikkemben (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 66 : 
549 — 576) pár szóval érintettem (553. 1.) s a melyet legközelebb bővebben 
ki fogok fejteni. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL11. 6 
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~ mongKow. daya cun poulain de deux á cinq ans5 

kalmPALL. daagan cequus caballus biennis' || mandzsuZACH. dayan 
fHíepe6eHOK,L — no^pocTOKt OTI> 2 p 5 .TETT>'. 

A kalmük alaknak alakra is, jelentésre is pontos meg
felelője volna a török jabayan. Gyanúsnak látszik ez az egyezés 
a végzet hasonlósága miatt; tudvalevő, hogy a mongol főnévi 
végzetek a törökben nem fordulnak elő. Van egy másik nehézség 
is. Az t. i. hogy a kalmük daagan-b&n nem b esett ki a két 
vokális közül, hanem g. Ezt bizonyítja a KowALEwsKuből idé
zett mongol alak, de még jobban a csuvas alakok, melyeknek 
összetartozása a rövidebb mongol alakokkal kétségtelen. 

Vö. ZOLOTNICKIJ 81, GOMBOCZ Z. NyK. 35 : 278. 

6. köztör. talki- I kaz. alt. tel. sorKADL. talki cdas Ledér 
weich reiben, gerben, Hanf brechen' | kir. kazEADL. talki cín-
strument zum Gerben des Leders, das Gerben5. 

~ CSUVPAAS. til§ ctiló'; tilla- tilolni'. 
<~ mongScHM. (356, b) siyalgu cHanf oder Flachs brechen 

oder von den holzigen Teilen ablösen5 (iya > a > a).*) 

7. köztör. ka%- | tar. csag. oszm. kirg. azerbEADL. kaz- \ 
tel. alt. sor, leb. szőj. szag. kacs. kas- j kaz. oszm. kazi- fgra-
ben, ausgraben, aushöhlen, ausmeisseln, behauen, abkratzen, 
abschaben, glatt feilen' | jakBÖHTL. %as- cgraben, hervorgraben'. 

~ CSUVPAAS. yir- 'vakarni, kaparni, CKOŐJIHTB, rpecTH JIO-
naToio; ZOL. 100. CKOÖJIHTL; cTpnm>, 6pHTb\ 

~ mongScHM. yaru- Veggraben, wegkratzen, schaben, 
ebnen' | burjCASTR. yarul 'Schabeiseninstrument'. 

A köztörök és mongol alakokat összevetette GOMBOCZ Z. 
NyK. 35:254. PAASONEN a csuvas alakot a kaz. k§r- cabschaben, 
abkratzen'-nel veti össze, a mely a kazániban mindenesetre 
csuvas jövevényszó. A szó r-es alakja megvan a jakutban is: 
yarii-, yorui- 'aufwühlen, pflügen, wegschaufeln', mely szintén 
jövevényszó (1. GOMBOCZ id. h.). 

8. ótör. *jarlik 'bogyó'. 
~ CSUVPAAS. éirla 'bogyó; beere, gartenerdbeere'; sirlu 

*) Vö. RAMST. : Das Schriftmong. u. d. Urga Mundart . 22. o.: 
iga > *«, a. 
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'kipréselt és aztán megszárított bogyókásából készített papiros
vékonyságú nyalánkság'. 

? ~ mongScHM. (83, a) narsu cdie Blaubeere, Heidelbeere'; 
Kow. (II. 625) narsu 'airelle veinée (vaccinium uliginosum), 
airelle anguleuse (vaccinium myrtillus)5. 

A mongol és csuvas alakok összetartozása valószínű, ezek
ből feltehetjük a fenti ótörök alakot. Hogy az ócsuvas ^éidlay, 
továbbá kazBÁL. jilák 'bogyó', baskKATAR. jeleik id., UIÍSPAAS. 
$iláh, alt. tel. kún jilák, leb. jiglak, kondVERB. jestek, abakVERB. 
jistek, koibKATAN. cestak hogyan függenek össze a kikövetkezte
tett ótörök alakkal, azt egyelőre nem tudom megmondani. Mind
ezen alakok szabályos megfelelője a mongolban -d-vel volna 
{vö. GOMBOOZ NyK. 35 : 272. kk., BTürkL. 167. k.). 

2. Kö z tÖr. a ~ c s u v . u, m o n g. i, ü, e. 

9. köztör. tas ckő' | kirg. szag. kojbíUüL. tas cder stein' 
jak. tas id. 

~ CSUVPAAS. isul ckő'. 
~ mongScHM. cilayun ckő, köves' | mongKhRAMST. tfulqjy, 

tsulü id. | kalmJü. cilön id. j burjPoDG. culün id. | mandzsulw. 
<íoló*) 

Már itt szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy különösen 
a mandzsu-tunguz nyelvjárások vokalizmusát egyelőre teljes ho
mály fedi. Ehhez a kérdéshez majd csak a tunguz nyelvjárások 
felkutatása s a mandzsu köznyelv bővebb ismerete után szólha
tunk hozzá. Ezt egyelőre kénytelenek vagyunk teljesen figyelmen 
kívül hagyni. 

10. köztör. jas j tar. alt. tel. leb. küer. kún, krimi, kök
kor, ujg. oszm. azerb. csag. RADL. jas cdie Tráne (die in's Auge 
íretende Feuchtigkeit)5 kaz. BÁL. jas id. 

~ CSUVPAAS. sul: kus-suh, kus-sul ekönny'. 
~ mongScHM. (88, c) nilbusun cdie Tránen' | khalPoDG. 

nülmüsü id. | burjSPoDG. nölbösö id. | burjNUPoDG. riölmögyön \ 
burjTPoDG. nilmügyiin id. 

*) A tunguz alakokat 1. NyK. 41 : 404; különösen kiemelendők az 
e-s, és i-s alakok (Mo, disóllo). 

6* 
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11. köztör. sári J kún sári, sare, sarou cflavus, bilosum 
mutum' | OSZIUZENK. sári cgelb, blond, bleich3 | csagKÚNOs sariy j 
kazBÁL. sar§. 

~ CSUVPAAS. sur- cweiss werden, erbleichen3, iy/r§ cweiss\. 
~ mongScHM. sira cgelb, die Magensáure, gastrische Un-

reinigkeit3; Kow. sira, sara cjaune, la bile, acreté d'estomac3; 
sirayan cun peu jaune'; sira- cjaunir; sirya 'isabelle, de couleur 
isabelle3 | burjCASTR. sara | kalmJÜLG sara J mandzsuGAB. sara-
cweiss werden, bleichen3. 

Yö. GOMBOCZ BTürkL. 114. 1. 
12. köztör. san- | oszm. krimi, kirg. BADL. san- 'denken,. 

glauben, überlegen, voraussetzen' | oszm. csag. kún. kaz. kirg. 
alt. tel. leb. sor BADL. sana- 'denken, gedenken, sich erinnern, 
beabsichtigen, ehren3 | baskKATAB. hana- 'c^HTaTb, noqnTaTb3 [ 
jakBöHTL. sana- 'denken, meinen, fúr etwas haltén'. 

~ CSUVPAAS. sun- Vünschen, gönnen, wollen'. 
~ mongKow. (II, 1459) sinul cdésir, désir ardent, passión; 

cupidité, avidité3; (II, 1458) sinuyu 'désirer ardemment, s'em-
porter pour, solliciter, exiger, se passioner pour, se livrer á̂  
aimer, convoiter3. 

A jelentésekből világosan kitűnik, hogy a mong. sana-
'penser, songer, réfléchir, déliberer, fairé une idée, se souvenir 
d e . . .3 burjCASTR. sana-, hana- id., melyet GOMBOCZ Z. (BTürkL. 
120) a török alakokkal egybevet, újabb jövevényszó, s a szó 
eredeti mongol megfelelője i-vel van. 

13. köztör. bar | csag. kturk. khívai, turkom. tar. kkir. 
kir. kún, kaz. kar. BADL. bar calle3 | ujg. tel. alt. leb. szag. kojb. 
kacs. küer. sor BADL. par cdas Ganzé, Alles3 |j jak. bar id. 

<--> CSUVPAAS. pur: nidn pyr 'mindössze3. 
~ mongScHM. büri 'alles, das Ganzé3. 
14. köztör. jal9n | csagBADL. jalin 'die Flamme3 j alt. 

küer. ujg. oszm. kar. jaUn id. | szőj.*) BADL. jal id. 
~ CSUVPAAS. sul§m 'Flamme3. 
~ mongScHM. (96, a) niile cdie Flamme3, nüledekü cnam-

men, lodern3. 

*) BADLOFFnál (III . 153): Sojb. soj. Az első bizonyára sajtóhiba a. 
kojb. helyett. 
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A csuvas szó eredetiségére kétségtelen bizonyíték a szó
végi m (vö. magy. szám, gyom; GOMBOCZ BTürkL. 184. 1.). 

15. köztör. tat | OSZUIBADL. dat- 'schmecken, kosten, mit 
Vergnügen geniessen, an efcwas Gescbmack finden; proben, ver-
suchen; wohin geraten' j tarBADL. tat rdas Gefühl, die Emp-
findung5.*) 

~ CSUVPAAS. tuD§ eíz\ 
~ burjTPoDa. set/il 'qyBCTBo'. 

16. köztör. sctfö j kún saz lu tum' | kazBÁL. csag. tar. kirg. 
kkirgBADL. saz cder Sumpf, der Lehm auf der Salzsteppe' 
baskPKÖHLE had "mocsár, nádas' j alt. tel. leb. sor, szag. kojb. 
kacs. küerBADL. sas cder Sumpf. 

~ CSUVPAAS. sur 'Morast, Sumpf. 
~ mongScHM. (354, a) siger**) cder Koth, kothige Erde, 

der Morast5. 
Vö. még magyar sár. GOMBOCZ, BTürkL. 113. a mongKow. 

saruk fmarc ou He, résidu' szót egyezteti a török alakokkal. 
Lehet, hogy a szó ide tartozik. Bizonyos azonban, hogy ebben 
az esetben későbbi jövevény, s a régebbi, eredetibb megfelelő 
az idéztem siger alak. Egész világosan e mellett szólnak mind 
az alaktani, mind a jelentéstani bizonyítékok. 

Eredményünk tehát a következő: 
1. török-mongol *at 

köztör. csuvas mongol 

a i a 

2. török-mongol *a% 
köztör. csuvas mongol 

a a > u i, ü, e 

A török-mongol a-féle hangok egyéb csuvas képviselőiről, 
tekintettel az esetek csekély számára, csak a csuvas szótári 
anyag lehető teljes ismerete után lesz érdemes beszélni. 

NÉMETH GYULA. 

*) A többi köztör. alakokat 1. NyK. 41 : 411. 
**) A g eltűnéséről 1. RAMSTEDT : Das Schriftmong. u. die Urga-

mundar t . 21. 1. 



Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Harmadik közlemény.) 

3. dis dane. 

kor-ke olis krést'dnin. s'ilgn kujim pi em: ivan, vasilei, 
dane. dang vgli zev dis. baí suug: «me aski séssa kula: séssa 
pg mórt §ii voj§n vol§ pg űzni gu vile.» dang zev l'ubite gerd-
kgvja keti. ivan suue: nvetli-pg űzni me pid'di gu vilg; ggrd-
kgvja keti pg neba.o sijg munis űzni. voi-sgr-kad loii bat'-gu vilin, 
baí i siudsas: uivan pe te?» dane suug: «ivan pid'di p§ me 
lokti.» — «te — suug — kaztiv : s i v k o-b u r k o, mests anskgi 
v oronko.y> sijg kaétilis i loktg sivko-burko, me sts anskgi 
voronko, ggrais gerae íséUsg. dang gt'i pel'as pivsis, med pel'as 
pdstdsis. dang gortsdnis na kivlgma, sar-nivlgn t'sun-kits vo-
sgma. dane vev vilas puksas da t'sun-kits korsni munas. séssa 
sili t'sun-kits i surg. séssa munas gu vilad da vglgs bgr-letdzas. 

med lunnas sijg musa sar suug: «kod-pg kgni em, bidsgn 
med volas, t'sun-kits pg surgma nin kodli-kg.» jgz sar ordg t'su-
kert't'sasni. set'tsg munasni i vasil'e ijas. sar t'sun-kits úe-kodlis 
oz adrd"zi. séssa sar juualis : «kod-kg tiian gortg kol'i, ezh> v a-
sil'eijas suugni: «miian-pg vok em jgi-kod', sije gortg koti.D — 
vsejsgmse pg i koli vaini.» 

munisni pára vglgn dang la. dane paiíégr vilas kuilg. 
dang patísgr vilié oz ledzsi. séssa sijgs ledzsgdasni. l'ok dukgs 
dang pástalas da i petas, da vgv vilg puksas. vifágdg, bazár 
vivti nuugni. sijg suug: «suvtlg; üééüt'sila.v t'sét't'sas da sir-vuza-
lisjas ding kotgrtlas da sir-bgt'skag piralas. bgr dod'd'g kajas sirgs 
pds-kgmnas. séssa vifízedg, ggn-lavka tidalg. jamsikjasgs suvtgdas. 
jamsikjas suvtasni. sijg ledízsilas da ggn vivti tupil't'tsas. séssa 
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dod'dr§ bgr-puksas. séssa sar din§ nwuasni. sar silis juualg: «t'sun-
kits p§ ted suri, ezh) dane suue: «suri pg.)) sar suug: «vot pg 
m« te sajg nilgs séta.)) 

kor-ke munalisni j§z. danelis sirgs vaé pdé-kem siblalisni, 
viliié pdstgdisni i nilgs setisni si saje. 

danees sar-zát'gs kutisni süni, jgi sar-zdtgn. sar kutis sijgs 
mustgmtini. torjen kutis vidzni, omgta kutis verdni. séssa verdni 
kutis pomgijasnas. d a ú g Igsgdis, setHgm éojan puktini, ijdzid 
bgiéka. bgtskae kutis Igdni sojan, ajsis se^sgm sojan ez kut soini. 

séssa kor-k§ sarlen gestjas tsukgrttsgni. loktisni sar orde kik 
ozir sar-zdt. jgi sar-zdtgs ggstitni ez komi. ozir sar-zdtjas osjisni 
kutisni: «mi pe vermam tattsg vaini zev ijlzid, zev bur vgv, 
kuttsemes ti ne-kod na eng adrdzilg.» sar suue: avaje.)) aski sar 
kik ozir zdtes mgdgdis vgvla. jgi sar-zdt suug babaisli: avevla pg 
petav, va-kiskalan kgbilatg vaui.)) dan g-getir petas sar orde da 
suug: «mu£ik pg tai kitUg-kg mgdg da va-kiskalan kgbilatg tsgktis 
korlini.)) sar setas. séssa dane sirgs pdé-kgm pdétalas da munas. 
kajas mujas vilg. vglgs potsgs dorg domalas. séssa kaztilas: 
«sivko-burko, mestsanskgi voronko.i> s ivko-burko 
loktas. gt'i petas dang pivsas, mgd petas pdstdsas zev mijsaa. 
séssa vgvlis kutas juuavni: «tead pg tgvaris em, abu?» vgv 
suuas : «em pg, da sijg pg ne-kodli oz sed. vot — suuas —•, menam 
pétin em svinets prut. sijg prutsg bőst da niras sijg vgv kutéki.» 
dang sidz i vejsas. bostas svinets prut, sijg vglgs ad'd'zas da 
niras kutskas. séssa suiis: «vaé d'edli pg kidé sluéitlin, meni 
sidz-z'g sluzit.» dang vgv vile puksas, gortldn mgdgdísas. 

ozir sar-zdtjas mungni tui vivti, add'zasni da suugni: uvgvtg 
pe on vuzavh) dang suug: «tajg pg abu vuzgs. misku-kujéik-
nitg-kg kutannid, taje vgv pg éeta.» nija dumaitasni da suuasni: 
ukutam.)) mgda mgdislis i kutasni versgk-pdéta. dangli zeptas 
setasni vgv vilg. dang vgv setas, aföis munas va-kiskalan kgbila 
berdg. kgbila vek-na po(tsgs berdin sulalgma, danegs vid'tsisgma. 
séssa dang gortg voas. kor-kg ozir sar-zdtjas i vgv vajasni. 
askinas una ggét íéukgrtisasni. ozir zdtjas bidsgnli vglgs pet-
kgdlasni. 

ééssa bar a kutasni osjisni. «mi pg vermam zarniia-sura gs 
vaini.)> sar suuas: «kgsjannid-kg, i vajg.)) aski nijg mgdisni. na 
bgrin i dang mgdgd'téis kgbila vilin, zarniia-sura gs bar a vajis 

I 
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éiv ko-bur ko. dan§ lökni kutis gortldn. kik ozir sar-zdt'pánid 
loiisni. naje suu§?ii: uvuzav pe est§.» dane suue: «taje p§ abu 
vuzes. kiknannid-ke p§ pel'tg vundannid, si vile séta.)) kik zdt 
vundasni, zaníiia-éura §s vile példás éetasni. 

kor-ke gortas voasni stavnis. sarlgn bara una pest t'éu-
kert'iéasni. ozir sar-édtjas suuasni: ami pe vermam zarníia sté§ta 
poré vaini.n nije kor-k§ ozir zdijas meded'iéasni porsla. dan§ 
sidz-£e munas porsla. siv k o-b urko bara vajas d a n §li zarúiia-
g§na porées. ozir zdijas pánid loiini. bara suueni: «te p§ vu-
zav.ti — «taje p§ abu vuzes. i(dzid kok-iéunnit§-k§ vundannid, 
seki poré séta.)) naje dumaitasni da vundasni. zarniia-g§na poré 
vile kok-iéunjas éetasni. 

kor-ke i gorte voasni. geX sar-zdt' petas sar orde. sar suuas: 
«te pe pivéan lomti.)) pivéan lomtasni da kor-ke i vaimas. sar 
zdijas §s m§dede pivéan§. ozir zdijas oz led'ééini. kor-k§ kiz-mirden 
sar ledzéedas. led'ééasni da pgriiéiéni kutasni. dane ts§ts led'zéas. 
j§i sar-zdt kutas süni: «tiian p§ kgn misku-hij'éiknid ? to p§ 
meiam zeptin misku-kuj'éiknid.)) ozir zdijas povzasni. «kié pe 
taje (tája) boétis misku-kuit'éiks§?)) jei sar-zdt stavs§ nali puk-
talas mestae. 

askinas j§i sar-zdt geétjas§s iéukertas. pizan saje pukéedis 
g§étjases. zev i/lzid tdétig l§dis bgiékaié pomei, pizan vil§ puktis. 
ajéis §tdzes doras suvtis, iéer kiias boétis. «kodi pe oz kut éoini 
da b§r kutas éoiteg munni, silié pe i jur s§ta.» ééééa kor-ke éoi-
éas. pizan sajié petasni, gort§ mgdediéasni. pos vilas petasni, §ti 
vose, m§d vose. 

j§i sar-zdt §ni olgni, medéa bur§é bidsenié. 

L u s t a D a n i . 

Élt egyszer egy parasztember. Neki három fia van: Iván, 
Vaszilyij, Dani. Dani nagyon lusta volt. Az atya mondja: «Én 
aztán holnap meghalok; jöjjetek azután egy-egy éjjelre az én 
síromra hálni». Dani nagyon szereti a piros-zsinóros czipőt. 
Iván mondja: «Menj ki helyettem a sírra hálni; piros-zsinóros 
czipőt veszek». Az elment meghálni. Éjfél ideje lett az atya 
sírján. Az atya megszólal: «Iván, te (vagy)?» Dani mondja: 
«Iván helyett én jöttem». —- «Te — mondja — idézz (említsd): 
sivko-burko, mestsanskei voronko fsötétszürke-sötétpej, polgári 
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fekete ló5)». 0 idézte és jön sivko-bwko, mestianskgi voronko, 
hegyről-hegyre ugrik. Dani az egyik fülében megfürdött, a másik 
fülében felöltözött. Dani még hazulról hallotta, hogy a czár 
leányának a gyűrűje elveszett. Dani lóra ül és megy, a gyűrűt 
keresni. Azután meg is találja a gyűrűt (tkp. a gyűrű meg is 
kerül neki). Azután a sírra megy és a lovat visszaereszti. 

Másnap annak a földnek a czárja mondja: «A ki a hol 
van, mindenki hadd jöjjön, már valaki megtalálta a gyűrűt». 
A nép összegyülekezik a czárnál (tkp. a czárhoz). Vaszilyij és 
Iván is odamegy (tkp. odamennek Vaszilyijok, Vaszilyijék is). 
A czár nem találta meg a gyűrűt senkinél se. Ekkor kérdezte 
a czár: «Maradt-e valaki nálatok otthon, vagy nem?» Vaszi
lyijék mondják: «Van nekünk egy bolond testvérünk, az otthon 
maradta. — «Az olyat is el kellett (volna) hozni». 

Két lóval mentek Daniért. Dani a kemenczén fekszik. 
Dani nem megy le a kemenczéről. Akkor lehozzák őt. Eossz 
kabátot ölt Dani magára és kimegy és lóra ül. Nézi, vásár 
mellett (tkp. vásáron) viszik el. Ő mondja: «Álljatok meg; le
szállok)). Leszáll (tkp. föláll) és a szurokkereskedőkhöz fut és 
beleugrik (tkp. bemegy) a szurok-hordóba. Megint fölszáll a 
szánra szurkos ruhájával. Azután körülnéz, tollas bódé látszik. 
Megállítja a kocsisokat. A kocsisok megállnak. 0 leszáll és 
meghengeredik a tollban (a tollon). Azután visszaül a szánba. 
Azután elviszik a czárhoz. A czár kérdezi tőle: «Megtaláltad-e 
a gyűrűt, vagy nem?» Dani mondja: «Megtaláltam». A czár 
mondja: «Lám, hozzád adom a leányomat*). 

Valamikor elment a nép. Daninak a szurkos régi ruháját 
eldobták, újból öltöztették és hozzá adták a leányt. 

Danit czár-vejének kezdték mondani, bolond czár-vejónek. 
A czár gyűlölni kezdte őt. Elkülönítve kezdte őt tartani, rosszul 
kezdte táplálni. Azután moslékkal kezdte táplálni. Dani elő
készített egy nagy hordót, hogy abba beletegye az afféle ételt. 
A hordóba kezdte rakni az ételt, ő maga nem ette meg az 
olyan ételt. 

Azután egyszer a czárnak vendégei gyűltek össze. Jött a 
czárhoz két gazdag czár-vő. A bolond czár-vejét nem hittak 
meg vendégeskedni (vendégnek). A gazdag czár-vők elkezdtek 
dicsekedni: «Mi nagyon nagy, nagyon jó lovat tudunk ide hozni, 
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a milyet még senki közületek nem látott". A czár mondja: 
«Hozzatok». Másnap a czár a két gazdag vöt elküldte a lóért. 
A bolond czár-vő mondja a feleségének: «Menj ki lóért, hozd 
ide a vizet hordó kanczát». Dani felesége kimegy a czárhoz és 
mondja: «Férjem valahová készül és megparancsolta, hogy el
kérjem a vizet hordó kanczádat». A czár odaadja. Azután Dani 
felölti szurkos ruháját és elmegy. Megy a mezökre. A lovát 
odaköti egy kerítéshez. Azután idéz: n sivko-burko, mestsanskgi 
voronkor>. A sivko-burko jön. Egyik fülében Dani megfürdik, 
másik fülében nagyon szépen felöltözik. Azután kezdi a lótól 
kérdezni: «Van-e társad, vagy nincs?» A ló mondja: «Van, 
de azt senki se tudja megkapni (senkinek nem jut). Nézd — 
mondja —, az én fülemben van egy ólomvessző. Fogd azt a 
vesszőt és üsd (vele) azt a lovat orron (tkp. orrára)». Dani így 
is tesz. Fogja az ólomvesszőt, megtalálja azt a lovat és orrára 
üt. Azután mondotta: «A mint dédatyámnak szolgáltál,*) ép-
úgy szolgálj nekem is». Dani felül a lóra, haza felé indul. 

A gazdag czár-vők mennek az úton, meglátják és mond
ják: «Nem adod el a lovadat?* Dani mondja: «Ez nem eladó. 
Ha hátatok bőrét lehúzzátok, odaadom ezt a lovat». Azok gon
dolkoznak és szólnak: «Lehúzzuk». Egyik a másikáról lehúzott 
versok-szélességű (bőrt). Daninak a zsebébe adják a lóért (tkp. 
a lóra). Dani odaadja a lovat, ő maga elmegy a vizet hordó 
kanczához. A kancza még mindig a kerítés mellett állott, Danit 
várta. Azután Dani haza jön. Valamikor a gazdag czár-vők 
hozzák a lovat. Másnapra sok vendég gyűl össze. A gazdag vők 
mindnek megmutatják a lovat. 

Azután megint elkezdenek dicsekedni: «Mi tudunk arany-
szarvú ökröt hozni». A czár mondja: «Ha Ígéritek, hát hoz
zatok is». Másnap elindultak. Utánuk Dani is elindult a kan-
czán. Megint aranyszarvú ökröt hozott sivko-burko. Dani haza 
felé kezdett jönni. A két gazdag czár-vő találkozott (tkp. talál
koztak) vele. Ok mondják: «Add el az ökrödet)). Dani szól: 
«Ez nem eladó. Ha mindketten fületeket levágjátok, azért oda-

*) Ez a részlet mutatja, hogy a mese eredetileg hosszabb 
volt; az elején szó lehetett Dani dédatyjáról és a sivko-burko-xól 
vagy ennek társáról. 
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adom». A két vö levágja, a füleket odaadják az aranyszarvú 
ökörért. 

Valamikor haza jönnek mindnyájan. A czárnak megint 
sok vendége gyűl egybe. A gazdag czár-vök mondják: «Mi 
tudunk aranysörtéjü disznót hozni». A gazdag vök, ök egyszer 
elindulnak a disznóért. Dani szintén megy disznóért. Sivko-burko 
megint hoz Daninak aranyszőrű disznót. A gazdag vök talál
koztak vele. Megint mondják: «Add el». — «Ez nem eladó. 
Ha a lábatok nagy ujját (tkp. nagy láb-új játokat) levágjátok, 
akkor odaadom a disznót». Ok gondolkoznak és levágják. Az 
aranysörtéjü disznóért odaadják a láb-újjakat. 

Valamikor haza jönnek. A szegény czár-vő kimegy a czár-
hoz. A czár mondja: «Fűtsd be a fürdőkamrát». A fürdőkamrát 
befűtik és valamikor fűtve is van (forró a fürdőkamra). A czár 
a fürdőkamrába küldi a vöket. A gazdag vők nem mennek le. 
Egyszer erőszakkal viszi (őket) a czár. Oda mennek és kezdenek 
levetkőzni. Dani együtt megy (velük). A bolond czár-vő kezd 
szólni: «Hol van a hát-bőrötök? íme az én zsebemben van a 
hátbŐrötök». A gazdag vők megijednek: «Honnan vette ez a 
hátbőrüket?» A bolond czár-vő mindent a helyére tesz (nekik). 

Másnap a bolond czár-vő összegyűjti a vendégeket. Asztal
hoz ültette a vendégeket. Egy nagyon nagy tálba rakta a hordó
ból a moslékot, az asztalra helyezte. 0 maga az ajtó mellé állt, 
fejszét vett a kezébe. «A ki — mondja — nem fog enni és 
vissza fog menni úgy, hogy nem evett, annak leütöm a fejét». 
Azután valamikor vége van az ebédnek. Felállnak (kimennek) 
az asztal mellől (tkp. mögŐl), haza indulnak. Kimennek a lép
csőre, egyik hány, a másik hány. 

A bolond czár-vő most él, mindenkinél jobban. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét is egy Malaca falvából való 
ember előadása alapján írta le és közölte velem A. A. CZEMBBE, 
a ki a mesének azt a czímet adta, hogy «dis daá§ jilis» («Lusta 
Daniról »).*) Ilyen czímmel (^am ,U,aHe HHJIHCB) közölte is 
CZEMBER ezt a mesét, éppúgy mint az itt közölt 7. sz. mesénket 
is, néhány más mesével együtt a minap megjelent KOMÍ MOH-
;a;aH KBIBBHC. "íyKÖprbic A. A. IJeMÖep (azaz: komi mojdan-

*) Találóbb czím lenne: sivko-burko. 
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kivjas. íéakertis A. A. CZEMBER 'Zűrjén mesék. Gyűjtötte . . . . ' 
(ycTBCHCOJibCK, 1913) cz. 40 lapos kis füzetében, orosz átírás
sal, fordítás nélkül. Átírása, ha nem is pontos és megbízható 
és sokszor nem is következetes, mégis eléggé érthető. A mesén 
külömben ú. 1. néhány kisebb változtatást is tett. 

mórt §ű vojen 'no O^HOIÍ HO^H, nooqepcuHO, O^HHB i e -
JIOBBKB Ha o^Hy H O W («egy-egy éjjelre, felváltva, egy ember 
egy éjjelre»); éppígy mórt §t'i t'éeren úebim 'egy-egy fejszét vet
tünk ' (mindegyik egyet). | gerd-kevja keti 'KOTBI CB KpacHLiMH 
3aBa3ifaMH5 | si(u)déas '3aroBopHTB' | kaétiv 'BCiiOMHHaíi; emlí tsd ' ; 
az összefüggés mutatja, hogy itt az a jelentése, hogy 'idézz5 

(1. KSz. XII . 254) | éivko < orosz cHBKa; burko < orosz őypKa 
(öypHíi sötétpej ' ) ; mestsanskei < orosz MBmaiiCKÍü; voronko < 
orosz BopoHKO (BopoHoíi 'fekete, hollófekete') | ggravé g§ra§ CCB 
ropbi Ha r o p y ' | gu vilad 'a sírra' második személyű determi-
natio | ber-le(dzas 'oŐpaTHO nycTHJiB, paenparB H oTnycTHJiB5. 

sar ord§ t'sukert'tsasni 'KB uapio coöpajicu' | vaéil'eijas 'V.-ék, 
V. és Iván'; más példák a többesszám ilyen használatára: me 
ba(§jask§d (vagy baijasked) muna 'a CB OTHOMB, CT> po,a;HTejraMH 
H^y; atyámékkal, szüleimmel megyek'; mamjasked 'szüleimmel' 
vagy 'anyámmal és valamelyik családtaggal': 'anyámékkal' (de 
nem: atyámmal [v. anyámmal] és valamilyen idegennel) | j§i-
kod' 'rjiynoBaTLiíí (KaKB ^MKÍH)' j sejsgmse pe i koli vaini rTaKoro 
H Ha^o (ŐBIJIO) npHBecTii'. 

pára v§len Ha napi JioHJa^eíi' |' tok dukes 'xy^oii 3HiryHB' ( 
bazár vivti nuueni 'no őasapy BesyTB' | t'éét't'éila 'BCTaHy; föl-
állok'; me t'éétt'éila dod'd'ié 'kiszállok a szánból'; me ledzéila v§v 
vilié 'leszállok a lóról' | sir 'cMOJia' ] bet'éka < orosz őo^Ka | lavka 
< orosz jiaBKa [ jamsik < orosz AMIUHKB | g§n vivti tupiMUas 'no 
n y x y noKaTajica\ 

munalisni j§z 'ymeJiB n a p o l t , pa30Hi.nHCb' | siblalisni 'no-
Öpoca.iH' | vilié 'cHOBa'. 

sar-zdt' 'íjapcKiíi 33TB' | mustemtini 'HeHaBH^BTB, He^ojnoŐ-
üHBaTf.' | torjen 'oT ;̂BJII>HO, | pomei<L orosz HOMOÍI | ledni 'KJiacTB5. 

ggéütni ez komi 'BT. TOCTH He npnrjiacHJiH' j kutts§m§s ti 
ne-kod na ene ad'd'éile 'KaKoro B H HHKTO eme ne BH,n;ajiH | k§bila 
< orosz KOÖHJia | kaztilas 'npoM3HOCHTB CTajrb'; 1. fönt | t§varis 
em, abu 'TOBapHHTB ecTL (HJIH) HBTB' j ne-kodli oz sed 'HHKOMy 
He ^aeTca BB pyKH, HHKTO He MOJKCTB noÖMaTB' («senkinek nem 
adódik a kezébe, nem tudja senki elfogni») | évineté prut 'CBHH-
H,OBBIÍÍ npyTB' | vaz dedli kidé sluiitlin 'cTapoMy flB.a.y KaKB 
CJiyaíHJiB' (vaz ded 'cTapBiü ^ B ^ B ; npe^OKí.') | sidz-ze 'TaKate'. 

taj§ abu vuzgs 'BTO He npo^ajKHBiií (KOHB)' | misku-kuj.éik-
nit§-k§ kuliannid 'co cnHH&i KOSKy ecjin CHBMeTe' | versek-pdsta 
'CB BepmoKB nrapHHBr | éetasni vev vil§ 'oT^ajin 3a KOHA'; vö . 
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u^dzalemié séta, utd£algm vil§ éeta ra munkáért adok' | petkgd-
lasni fnoKa3ajin5. 

k§sjannid-ke i vajé oÖBmaeTe TaKt H npuse^aTe' | nije: 
Uszt'szíszoíszkban naje \ étjei (egyéb följegyzéseim szerint: U§i*) 
< orosz m,eTb, meTHHa | a CzBMBERtöl mondott loiini helyett Cz. 
szerint az ö közlője louini-i mondott. (Az említett füzetben is 
.IOBÍHBI van.) 

vaimas HCTonmiaeB3 | kiz mirden rcH.TOif («vastag erővel») [ 
pert'iéiéni pa3^,t.BaTbca'. 

éoiteg 'He nOBBum' | jur séta 'rojOBy OTpyöjiio" | éoiéas 
'CLBJIOCB, B,a;a OKOH^HTCA' | pizan sajié petasni H3B 3a CTOjia 
BBini;iH5 | pos vilas cHa jrECTHHuy'. 

medéa bureé bids§nié 'no.iyqme BCÍXB, Jiymiie BCBXB5 (tkp. 
'a legjobban mindnél, mindből5). 

4. k e t's daru ié. 

olisni-vilisni k§ié da rut'é. keié vetiéis p§v-iéom a rut'é veföis 
ji-t'som. vois goieni i ruiélen ji-tsomis sili. kutis rut'é vezjisni 
keiéli: uke(iéei, iéojeiJ ledé-te men§ pait'éer vilad».— «og, og! 
ajsim^es v§tlan, pianes éojan». ukgj'éei, i'éojei! ledé-te mene geb§ié 
vilad.n — «og, og f ajéimes vetlan, pianes éojanit. «kett!s§i, 
iéoj§i! ledé-te men§ porog doradi). dezmis keié i le^'zis ruj'ées 
porog dőre. 

rut'é kutis ovni-vivni i tedis, mii k§t'élen em pos vojdéas vii 
i zev kutis kovni sili. so §iiéid kutis jirkidni. k§ié sue: «kodi 
jirked'iée ?» rúté su§ : «mene pirit'éini kor§ni». petis i pos-vo (déié 
vii éojis vilisse. ééééa piris. k§íé juale: «mii-£e nimis veía-
piidlen?» — nvel-dor, ketiée, iéoje, vel-dorr>. 

olisni-vilisni. bara ruU bgínas kotfediég. k§U sue: «kodi-k§ 
bar a jirkedt'ée.» ruíé su§: «bara men§, iéoj§i, korgni piriiéini.» 
rúté petas, vii pos-votdéié sojas déik s§rs§. ééééa piras. k§té 
juale: «mii-£§ nimis ve&a piidlgnhi —- «s§r-l§s, t'éoje, ser-les.» 

bara olisni-vilisni. rúté b§2en zimgistas. k§té sue: «kodi, 
t'éoje, zimediéeh) ruié sue: «bara nin mene pirit'éini koreni.» 
rúté petas pos-votdz§ i stav viis§ ponalas k§iélié. piras. keié 
jual§: «mii veza piidlen nimis ?» — nkuras-karas, iéojgi, kuras-
karas». 

*) Az említett füzetben CZEMBEE is TmÖTa (== ts§la)-i ír. 
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séssa olasni-vilasni. keféli vii kovmas. petas pos-voflée, 
vidlas i vii rigtik abu. piras, berdni kutas. «miila-zg te sojin, 
rufóei, tsojgi, mentéim, vijgs? ningmgn menim pianes verdni.)> 
rut's sossg : «me eg soi, afóid kgn-kg sojin. vai-íe, sildéi tedam, 
kodi sojis : lomtam pat's i patsldn sitangn suvtam. kodnimlgn vii 
voitistas, sinim i mizags loam.» pats lomtisni, a mud'er ruts 
kolema ijsgtik vii-tor, ketslis bgZ-uvsg gusgnik mavtistas. pats 
lomtisni, bilán sitangn suvtisni i kgtslgn kutis sitansis vii voi-
tavni. ruts i sue: üa^sid tai viitg sojgmid.» kets i miza loi. séssa 
mud'er ruts k§ttses i kerkasis vetlis piannas, kongrgs. ajsis si 
kerkag ovmgd't'sis i gni olg-vile. 

A n y ú l és a r ó k a . 

Éltek-voltak egy nyúl és egy róka. A nyúl deszkakunyhót 
csinált, a róka meg jégkunyhót csinált. Jött a nyár és a róká
nak a jégkunyhója elolvadt. A róka kezdett a nyúlnak könyö
rögni: «Nyulam, húgom! eressz engem a kemenczédre.»> — 
(•Nem én, nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed.)) 
«Nyulam, húgom! eressz engem a padlóaljadra.» — «Nem én, 
nem! engem magamat kiűzöl, fiaimat megeszed!» «Nyulam, 
húgom, eressz engem a küszöbödhöz (küszöböd mellé).» Meg
unta (megharagudott) a nyúl és a küszöbhöz eresztette a rókát. 

A róka kezdett élni-lenni és megtudta, hogy a nyúlnak a 
pitvarban vaja van és nagyon megkívánta (tkp. és nagyon kez
dett neki kelleni). Nos egyszer elkezdett kopogni. A nyúl mondja: 
«Ki kopog ?» A róka mondja: «Engem keresztelni hínak.» Ki
ment és megette a pitvarbeli vajat, a felső részét. Azután be
ment. A nyúl kérdezi: «Mi a keresztfiad neve?» «Felső-rész, 
nyulam, húgom, felső-rész.» 

Eltek-voltak. Megint kopog a róka a farkával. A nyúl 
mondja: «Megint zörget valaki.» A róka mondja: «Húgom, 
megint keresztelőbe hívnak engem.» A róka kimegy, a pitvarból 
megeszi a vajat, éppen a közepét. Azután bemegy. A nyúl kér
dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Közép, húgom, közép.» 

Megint éltek-voltak. A róka kopogtat farkával. A nyúl 
mondja: «Ki kopog, húgom?» A róka mondja: «Már megint 
keresztelni hínak engem.» A róka kimegy a pitvarba és a nyúl
nak az egész vaját megeszi (tkp. befejezi). Bemegy. A nyúl kér-
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dezi: «Mi a keresztfiad neve?» — «Összekapart maradék, hú
gom, összekapart maradék.» 

Ezután élnek-vannak. A nyúlnak vaj kell. Kimegy a pit
varba, körülnéz, és nincs ott semmi vaj. Bemegy, sírni kezd. 
«Miért etted meg, rókám, testvérem, az én vajamat? Nincs mivel 
fiaimat tápláljam.)) A róka tagadja: «En nem ettem meg, bizo
nyára magad etted meg. Nos. úgy tudjuk meg, (hogy) ki ette 
meg: fűtsük be a kemenczét és álljunk farral a kemencze felé. 
A melyikünknél vaj fog csöpögni, az (tkp. ázunk, értsd : közü
lünk az) lesz a bűnös.» Befűtötték a kemenczét, a ravasz róka 
azonban meghagyott egy kicsike darab vajat (és) a nyúl farka 
alját titokban bekeni (vele). A kemenczét befűtötték, farral áll
tak a tűz felé és a nyúl farából kezdett a vaj csöpögni. A róka 
mondja: «Magad etted meg hát a vajadat)). A nyúl lett a bű
nös. Ezután a ravasz róka a nyulat a házából is kiűzte fiaival 
együtt, szegényt. 0 maga megtelepedett abban a házban és 
most él-van. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét F r o l o v n é közölte velem. 
A vel-dor kifejezés Z-jével a külömben vicsegdai nyelvjárást fel
tüntető mesének sziszolai eredetére enged következtetni. 

pev-Uom cH36ymKa H3T> ^OCOKT.' ; t'éom ferdei kunyhó5 | v§z-
néni cnpocnTLca5 J ísojei 'cecTpnua5 j porog < orosz noport | d§z-
mis cHa;i;o:fejio, cep^MJica'. 

ponalas 'oKoiríMJia' j kuras-karas cocTaTOKi>, crpeóairaoe'. 
vii kovmas cMac:io noHa^oőbLiocb' | vidlas ciiocMOTptTT.5 | 

?íin§men menim pianes verdni rHe*rfeMT> MHÍ> ^liTeii KopMHTt' | 
ken-ke cno,a,H | vai-ée < orosz .naBaü-Hje | sitanen ^a^mmeit' j 
bei-uvse mavtistas 'no^t XBOCTOMT. noMa3ajia' | si kerkae ovmed'-
t'sis CBT. ero Hsöyumy noMiiCTHJiaci/. 

5. ruié, éokir. da bele rum. 

vaz§n olisni-vilisni ruié, éokir da belgrum. clisrti-vilisni, 
nalen nánis biri. pudjdsisni, kodli pad vse, sijegs nafskini i 
éoini. sokirli pud usi, sijees nat'skini i somi. bele-rum mgdedis 
rujées Uade orde purtla. ruié kotertis da kotertis t'sade orde. 

«t'sadei, t'sadei, vai-te purtte, sokires nat'skini, bel'e-rumked 
£§rj§n soini.» — «menam purtid nié, mun-^e, vetli jen ord§ 
zudla.v 

kotertas jen orde. 
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ujenmei, jenmgi, vai-tg zudtg, tsadgpurt keslini, sokirgs 
nalskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — nmenam ved zudjid zev 
égkid. a mun-tg, vetli telis ordg gsla.n 

munis telis orde. 
vtglisgi, telisei, vai-te este, jen-zud kiskini, Uadg-purt kes

lini, sokirgs natskini, belg-rumkgd sgrjgn soini.» — umenam ved 
eskid nugdistgg oz mun. vetli sondi orde zonla.» 

kotertis, kotgrtis sondi orde. 
«sondigi, sondiei, vai-te zonte, telié-§s nugdni, jen-zud kis

kini, t'sadg-purt keslini, sokirgs nafskini, belg-rumkgd sgrjgn 
soini.v — «zonmid menam tsig. vetli kgt's ordg jevla.n 

munis, kotertis ket'é ordg. 
ukgj'sgi, kgj'sgi, vai-tg jgvtg, sondi-zon verdni, telis-gs nu

gdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs nat'skini, belg-
rumkgd sgrjgn somi.» — «menam gd jglid listitgm. vetli-zg pi-pu 
ordg pedgnUala.» 

kotgrtas, kotgrtas. 
npi-pugi, pi-pugi, vai-te pgdgnUatg, kgU-jgv listini, sondi-zon 

verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini, Uadg-purt keslini, sokirgs 
naUkini, belg-rumkgd serjen soini.» — «menam gd pgdenUaid 
perjitgm. mun-te, vetli kuénet's ordg t'serla.» 

kotgrtas, kotgrtas. 
akuiúejégi, kuéne(tsgi, vai-te ísertg, pi-pu pgdent'sa perjini, 

kgts-jgv listini, sondi-zon verdni, tglis-gs nugdni, jen-zud kiskini, 
Uadg-purt keslini, sokirgs naUkini, belg-rumkgd sgrjgn éoini.r> — 
«menam gd Uerid dortgm, mun-tg pglat' dőre, vodli, me sek kosti 
dorista.» 

rut's kajas i vodas pglat'as. kivsg dzo^dzgfáis nuzgdas, 
se(tsema mu(d'éas. kuénet's pgs klessign topgdas rut'slis kivsg. kuz-
netsli kuis i kolas. 

A r ó k a , h e r é l t ló és a belg-rum. 

Eógen éltek egy róka, herélt ló és belg-rum. Éltek-voltak, 
a kenyerük elfogyott. Sorsot húztak, a kire a sors esik, azt 
(kell) levágni és megenni. A herélt lóra esett a sors, azt (kell) 
levágni és megenni. A belg-rum elküldte a rókát a Uadg-hoz 
késért. A róka futott és futott a t'sadg-hoz. 
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— dtsadei, tsadgi, add ide a késedet, a lovat levágni, a 
bele-rummal együtt felezve megenni*). — «Az én késem tompa, 
eredj, menj az istenhez köszörükőért». 

Fut az istenhez. 
«Istenem, istenem, add ide a köszörükövedet, a tsade 

kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve 
megenni». — «Az én köszörükövem azonban nagyon nehéz. De 
eredj csak, menj a holdhoz ökörért». 

Ment a holdhoz. 
«Holdam, holdam, add ide az ökrödet, az isten köszörű

kövét húzni, a Uod§ kését köszörülni, a lovat levágni, a bel§-
ntmmal együtt felezve megenni)). — «Az én ökröm azonban 
nem megy vezető nélkül. Menj a naphoz legényért)). 

Futott, futott a naphoz. 
«Napom, napom, add ide a legényedet, a hold ökrét haj

tani, az isten köszörűkövét húzni, a t'sade kését köszörülni, a 
lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve megenni». — «Az 
én legényem éhes. Menj a nyúlhoz tejért*. 

Ment, futott a nyúlhoz. 
«Nyulam, nyulam, add ide a tejedet, a nap legényét táp

lálni, a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§ 
kését köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve 
megenni». — «Az én tejem azonban nincs megfejve. Menj a 
nyárfához fejő-dézsáért». 

Fut, fut. 
«Nyárfám, nyárfám, add ide a fejő-dézsádat, a nyúl tejét 

megfejni, a nap legényét táplálni, a hold ökrét hajtani, az isten 
köszörükövét húzni, a Uade kését köszörülni, a lovat levágni, a 
belg-rumvaol együtt felezve megenni)). — «Az én fejő-dézsám 
azonban nincs kivágva. Eredj, menj a kovácshoz fejszéért)). 

Fut, fut. 
«Kovácsom, kovácsom, add ide a fejszédet, a nyárfa fejő

dézsáját kivágni, a nyúl tejét megfejni, a nap legényét táplálni, 
a hold ökrét hajtani, az isten köszörűkövét húzni, a Uad§ kését 
köszörülni, a lovat levágni, a bele-rummal együtt felezve meg
enni)). — «Az én fejszém nincs megkovácsolva, menj az ágy-
polcz szélére, feküdjél le, én azalatt megkovácsolom». 

A róka fölmászik és lefekszik az ágypolczra. Nyelvét egé-
Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 7 
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szen a padlóig lógatja le (tkp. nyújtja ki), úgy elfáradt. A ko
vács az izzó harapófogóval becsípi a róka nyelvét. A kovácsnak 
a bőre (a róka bőre) is marad. 

J e g y z e t e k . Egészen hasonló mesét közöl részben SZAV-
VAITOV nyelvtana alapján LYTKIN. A SZAVVAITOV meséje az Ugor 
Füzetekben is megjelent (II. 43—46). Ez a mese, melyet egy 
usztsziszolszki asszony közlése alapján F r o l o v n é mondott el 
nekem, különösen abban külömbözik a SzAW.-félétŐl, hogy 1. 
ott csak róka és ló szerepel, itt pedig még bele-rum; 2. ott 
másképen végződik a mese: «Azután a kovács fogót kovácsol, 
a h ó d f o g á t k i h ú z z á k , a fejő-dézsát megcsinálják, ». 
Egy másik változatát CZEMBER közli most (KOMÍ Moi^aH KBI-
BT>HC ez. füzetében) Pyq ^a CbÖKtip czímmel és megjegyzi, hogy: 
«CbÖKNp» poieH Mepm (azaz: sekir roj'sen MepHHT>). 

sokir jelentését Uszt'sz.-ban nem tudták megmondani. Egy 
öreg vadász is csak annyit tudott mondani, hogy a «sokir vagy 
t'éokir» valami állat; vö. SZAVV. sokir (cTap. CTOBO) rMepnHT>, 
cantherius'; WIBD. éökyr, sökor (U.) 'Wallach'; LYTK. sokir cMe-
pHHTb', Ud. s§kor; WICHM. sokir, é§kij 'Wallach' FUF. III. 125 
(és KAEJ. OL. 144). | bel'e-rumiól csak annyit tudtam megállapí
tani, hogy «valamilyen állatnak a neve». | pudjásisni caípe6iii 
6pocHJin' | nat'skini '3apt3aTb! | t'sad§, LYTKiNnál pan (§kxi, tun, 
tsade) 'BO.IXBT.', 'varázsló'. A fönt említett öreg vadász a tsad§ 
szót úgy magyarázta, hogy ez tulajdonképpen a. m. üard 'MOJI-
HÍH ; villám', Uardei 'villámom' j vai-íe purtte r^aü Ka, ^aBaíi, 
^aíi' | sgrjgn nonojiaMi'; pl. sgrjen ngbam 'nono.iaMi. KyiiHMT.' 
nu§disteg cőe3i> BOHíaKa' I §d, ved < orosz Bis^b | pedentsaid per-
jitem 'no^oüHHKi. He cpy&ieHi.5 | kuznets < orosz KysHeiri J p§lai 
< orosz nojiaTH | nuzedas cBbiTHHyjia' j sejsgma mufáas TaKi. 
ycTajia' j pes kíessien topedas 'ropaiHMH KJiemaMH npHTHCHyjrb'. 

G. d u r i v a n. 

olasni-vilasni gozja. nalgn kujim pi t'suze. bidmasni da ku-
tasni kiini-viini. i(dzid vokis munas kiini-viini. iféetis sarai-
plakasg sijalas. mamis petas soed'Uini da i sede. ivan pelat'as 
mamse sibitas. itdzid vok loktas da juualas: «mii-i§ te ta-lun, 
ivan, kijinh) — nme p§ zev i(dzid t'éukt'si kiji.)> — uno-ko 
petk§dli.» ivan mams§ pelat'sis sibitas. itdéid vok suuas: «j§i 
ivan, mamte pe tai kij§mid-vijemid/» 

bara itdzid vok munas kiini-viini. jei ivan karta-§(dz§s 
doras sijalas. bat'is m§s juktavni petas da i sed§. bat'sg mams§ 

1 
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moz-ze pglai-seregas sibitas. i^zid vok luktas. jgi ivan pelaísis 
batsg dzodz seras grimgas da suuas: ttbara pe me zev itd£%d 
UukUi kiji.f> — «taj§ pg vgd abu UukUi — suuas i^lzid vok — 
mamte da i baítg vijin!» 

i^zid vok bara munas kiini-viini. ifóet vok kolíüas sur 
puni. sur puuas da izjalas. zev jona kutas puni. amii-ne taje 
smekaitísini kutis !» sije skgrmas da putkiltas tsante, a Jsis vorjas 
puksas da telgbnas sinni kutas. itdzid vok loktas da i add'éas 
pi£§n vetlises. «mii-ne te jgi duren keranh) — vad'd'éan ved p§, 
tedan, mii kera. smekaitísini ísné-vaid kutis da me putkilti.v 

séssa itdzid vok suuas: Hagla vetli pgfög orde.» petU§ ord§ 
munas ivan. pgfégis suuas: «miila loktin, ivanh) — «tagla 
lokti.)) tag setas pgfég. jgi kutas munni gortas. tag pondas kisa-
kasa kivni. jei d§zmas da stav tags§ t§v vile kistas. gortas loktas. 
«kgn-ng tagjidh) — «smekaitísini, kiéa-kasa kivni kutis, da me 
tgv vilg le fái.* 

bara itdíid vok ivanes medgdni kutas. «mun-zg, vetli pgfög 
ordg sovla.)) sovla munas, pina isun-ki^salas, pivsan slapaalas. 
pg/sg orde voas. pejse juualis : «mii nin kol§, jgi duren?)) —• 
«sovla lokti.» «gn tai n§ mi ja en nuh) — «vunedi.» sov kutas 
nuni gortldn. vglgs add'éas. vglgs jukmes dorg nuuas da pondas 
juktavni. vgv pgttgd'é juuas da i dugdas. «mu ng tajg e(tsa juug? 
t'éas ég solala.)) jukmgsg sov kistas da vglgs bara kutas juktavni. 
vgv bara oz ju. vglgs enovtas, da gortas munas. vok kutas ju-
•uásni: ^kgn-ne solidh) — utgdan vgd kgni. vglid ez kut juni da 
me jukmgssg solali.n jgjgs vidasni da suuasni: uvglid pg ved 
pgtis da sijgen ez kut juni.)) 

bara jgi durengs istasni pgjsg ordg párlla. «mija ng pg 
loktin h) — npdnla.n «§n tai ne pg mi ja en nuh) — «sek ez 
komi.)) pánjas pefág setas. jgi munas gortlán. pánjas kotskgdUsini 
kutasni. jgi dgzmas, pdnjases találás da vokjasli vistalas. 

séssa jgjgs gestajas koravni istasni. jgi suuas: «muéikjas 
loktg, babajas eng loktg.)) mu&ikjas voasni. o-kgn-ng babajasidh) — 
aivan durenid pg ez kor. sijg pg suiis babajasidli: Hi pg eng 
loktg pop ding isjavni-surttavni.)) 

jgjgs mgdgdasni babajasla. jei suuas: nbabajas loktg, kaga-
jastg eng vajg sitavni-kufáavni.)) babajas loktasni. «kgn-ng kaga-
jasydh) — 9j§jid> pg ez kor.)) jgi séssa vetlas kagajasla. kiltég 

7* 
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jur-jivsdnis siblalas kagajasgs dod'd'g. et'ilgn juris pot§, mgdlgri 
kokis Uege, kodlen sojis Uege, kodlen éili-d'zirjis Ueg§. séssa 
kagajases kiskas gortas. babajas ad'd'éasni assinis kagajas da jona 
kutasni bgrdni. Hdé-pe munam, kitísed'é asnimgs oz nat'skav 
j§jid /» 

séssa bidsen vokjasisked ts§ts povzasni da munasni. j§Í 
duren kerka-g^'égsse bostas da kutas na bersa veUsini. vetísas, 
vgtíéas da b§r berged'tsas gortas, da §ni ol§-vile. 

B o l o n d I v á n . 

El-van egy házaspár. Nekik három fiuk születik. Felnőnek 
és kezdenek vadászni (fogni-Ölni). A legnagyobb (tkp. nagy) 
testvér megy vadászni. A legkisebbik (tkp. kicsiny) a csűr 
deszkájára tesz hurkot. Az anyja kimegy etetni és beleakad. 
Iván az ágypolczra dobja az anyját. A legidősebb testvér jön 
és kérdezi: «Hát mit fogtál te ma, Iván?» — «En egy nagyon 
nagy fajdkakast fogtam.» «Nos hát mutasd.» Iván ledobja az 
anyját az ágypolczról. A legidősebb testvér mondja: «Bolond 
Iván, hiszen az anyádat fogtad meg — ölted meg!» 

Megint elmegy a legidősebb testvér vadászni. Bolond Iván 
az istálló ajtaja mellé tesz hurkot. Az atyja kimegy a tehenet 
itatni és beleakad (a hurokba). Az atyját éppúgy mint az anyját 
az ágypolcz sarkába dobja. Jön a legidősebb testvér. Bolond 
Iván a polczról a padló közepére dobja az atyját és mondja: 
«Megint nagyon nagy fajdkakast fogtam.» — «Hiszen ez nem 
fajdkakas — mondja a legidősebb testvér — anyádat és atyádat 
is megölted!» 

A legidősebb testvér megint elmegy vadászni. A legkisebb 
testvér (otthon) marad sört főzni. Sört főz és (izzó) köveket 
dob (a kádba). Nagyon erősen kezdi főzni. «Mit kezdett ez gú
nyolódni!)) Megharagszik és feldönti a kádat, ő maga a teknőbe 
ül és a lapátocskával (kavarófával) elkezd evezni. A legidősebb 
testvér hazajön és meglátja, a mint az csónakázik (tkp. a csó
nakon menőt). «Hát mit csinálsz te esztelen bolond ?» — 
«Hiszen látod, tudod, hogy mit csinálok. A sörmust elkezdett 
gúnyolódni és én földöntöttem.» 

Ezután a legidősebb testvér mondja: «Menj a nagyanyá
hoz komlóért.» Iván megy a nagyanyához. A nagyanya mondja: 
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« Miért jöttél, Iván ?» — «Komlóért jöttem.» A nagyanya komlót 
ad (neki). A bolond kezd hazamenni. A komló elkezd zizegni. 
A bolond megharagszik és az egész komlót szélnek ereszti (szélre 
szórja). Haza jön. «Hát hol van a komló?» — «Gúnyolódni, 
zörögni kezdett, és én szélnek eresztettem.)) 

Megint elküldi a legidősebb testvér Ivánt. «Eredj, menj a 
nagyanyához sóért.» Sóért megy, a boronát ujjára húzza (gyűrű 
helyett), a fürdőkamrát fejére teszi (kalap helyett). A nagyanyá
hoz jön. A nagyanya kérdezi: «Mi kell már, esztelen bolond ?» 
— «Sóért jöttem.w «Hát az imént mért nem vittél (sót)?» — 
•«Elfelejtettem.» A sót kezdi hazafelé vinni. Meglát egy lovat. 
A lovat a kúthoz viszi és kezdi itatni. A ló jóllakásig iszik és 
abbahagyja. «Mit iszik ez keveset? Eögtön megsózom.» A kútba 
önti a sót és megint kezdi a lovat itatni. A ló megint nem 
iszik. A lovat ott hagyja és haza megy. A bátyja kezdi kér
dezni: «Hol van. a só?»> — «Hiszen tudod, hogy hol van. A ló 
nem akart inni és én megsóztam a kutat.» A bolondot meg
szidják és mondják: «A ló jóllakott és azért nem akart inni.» 

Megint elküldik a bolond esztelent a nagyanyához kanál
árt. «Hát miért jöttél?» — «Kanálért.» «Hát az imént miért 
nem vittél ?» — «Akkor nem kértek.» A nagyanya kanalakat 
ad neki. A bolond megy hazafelé. A kanalak elkezdenek csö
pögni. A bolond megharagszik, a kanalakat összetapossa és el
mondja (ezt) bátyjainak. 

Ezután küldik a bolondot vendégeket meghívni. A bolond 
mondja: «Emberek jöjjetek, asszonyok ne jöjjetek.» A férfiak 
jönnek. «Hát hol vannak az asszonyok?)) — «Bolond Iván nem 
hítta őket. 0 azt mondotta az asszonyoknak: cTi ne jöjjetek a 
paphoz ereszteni, durrantani'.*) 

A bolondot elküldik az asszonyokért. A bolond mondja: 
«Asszonyok jöjjetek, a gyerekeiteket ne hozzátok szarni- h úgy ózni.» 
Az asszonyok jönnek. «Hát hol vannak a gyerekek?» «A bolond 
nem hítta őket.n A bolond ezután elmegy a gyerekekért. A lép
cső tetejéről dobálja a gyerekeket a szánba. Az egyiknek a feje 
hasad meg, a másiknak a lába törik el, kinek a karja törik el, 
kinek a nyakszirtje törik el. Azután hazaviszi a gyerekeket. Az 
asszonyok meglátják a gyerekeiket és nagyon elkezdenek sírni. 
« Menjünk innen, a míg minket magunkat meg nem öl a bolond!» 
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Erre mind a testvérekkel együtt megfélemednek és elmen
nek. Az esztelen bolond fogja a ház ajtaját és u tánuk kezd 
futni. Üldözi, üldözi és visszafordul haza, és most él-van. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét IIe3Morb falvában (a Vicsegda-
mel le t t ; 52 versztnyire Uszt'sziszolszktól észak-keletre) hal lot ta 
C z e m b e r . A mesét C z e m b e rrel és F r o 1 o vval néztem át . 

kiini-viini 'jioBUTb-yönBaTb = oxoTHimaTb5; vini cy6iiTb', a 
permi nyelvjárásban (EOGOV) vijni cyóüTb\ vijni mortes fyŐHTb. 
qejroBtKa', a v o t j á k b a n is vij-, Sar. vi-, vij- (MUNKÁCSI), vilin, 
G. viini, vini J., viiini MU. (WICHMANN). Lehetséges tehát, hogy 
itt az eredetibb i őrződött meg, de nem lehetetlen, hogy csak 
a kiini ha tása alatt let t ebben az ikerszóban vini-ból viini. \ 
sarai-plaka fn.iaxa BB c a p a t ' ; plaka 'miaxa ; TOJiCTaa ^ocKa' j 
sijalas CCHJIOKB iiocTaBHJiB5 | sogd'téini CCBHO ^ a x b ; szénát adni ' 
peleit-serggas 'BT. yroJiB noji.5 | grimgas 'rpoxHyjrb, öpocn;rb cr>. 
niyMOM'b'. 

izjalas cropfraie KaMnn onycnLiB BT, ^aHi.' | smekait'tsini<: 
orosz Ha-CMixaTbifl | putkil'tas 'onpoKHHy.i'b' ] £&m<qaHT. \ vorjas 
* B I Kopbiro' | telgb rjionaTKa ^Jia npHroTOBJieHia nnBa5 ( duren 
< orosz ^ypeHb | Uué-va ccycjio; árpáié, sörlé, sörmust5 . 

kiéa-kasa kivni 'niypmaTb, myMBTb5 | dgzmas reMy ne no-
HpaBHJiocb, Ha^;orBjio' j tev vile kiutas cHa BBTepB nycTHJiB'. 

piiía t'suú-kitsalas rfíopOHy Ha najieuB Ha '̂B;ii> (BMBCTO-
KOJibn;a)! | pivsan sl'apaalas 'őaHio BMBCTO mjiaiibi Ha^íui . ' | pgt-
tgd'z ^ocbiTa' j t'sas < orosz ceíi-tiacB | sijggn cnoTOMy' | ez kut 
juni 'nepecTajia niiTb'. 

kotskgd'tsini 'nocTyKHBaTb, myMBTb' | találás fpacTonTajrb\ 
isjavni c63;j,BTb őe3B niyMOMi/ [ surttavni 'nep^íiTb (rpoMKo)' j 

sitavni cpaTb' | kufáavni 'MO^HTbca' | kil'űe jur-jivsánis CCB. 
BepxHeíi njioma^Kii Kpujibua, r epes i , Kpbi.ibn,o' | pote pacKoao-
Jiacb'; potni cJionHyTb, cjioMaTbca' | t'sege rnepejiOMajiacb' ! kit-
tsed'z cnoKa\ 

7. mamtem niv da mama niv. 

oleni-vileni gozja. nalen niv vgli. mamis kulg. bat'is ietka,, 
vajas, táéti-pán miskem va§n verdni kutasni niles. gt'isid t'etka 
istas sgrt-tgb poéjavni nilgs. sgrt-tgb poéjalas da sgrt-tgb i veje. 
sgrt-tgb vgjg, karnannas krukalas da krukalas, úe-kid'z oz sur. 
kajas da t'gtkaisli vistalas. t'gtka suuas : «me tenUid lovtg bosta, 
mun kidé gazid, sert-teb lepti.» niv led'ééas da vaad sungisas. 
sungisas da zev mitt'sa ul'ijsa voas. munas da munas da ma-sor 
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voas. mate oz uunist, oz krukist, vofáe munas da ngk-sor voas. 
n§kt§ oz Uunist, oz krukist, vofize munas, da ad'd'éas, tev jilin 
ifégük kerka bergalg. vkerka, kerka, suvtlih kerka suvtas da 
pervoi jem vile tuvíísas da vgl'is pos vilas voas. séssa kerkae 
piras. kerkain t'gtka pukale. ut'etka, ietka ! menam sgrt-tgbjei veji.v 
t'gtka suuas : «ment'sim-kg ekmis ki(tsi-pi pivsgdan, me tenid bur 
veföa da i sert-tgb ad'd'éa » 

niv kiféi-pi bostas, pivéane ledésas, da zev lesida da ne-
bida pivsgdas. séssa kajas. vas a-íetka sili ifseük jassik setas 
da suuas: «taje jassik górt d'inad vei lug vilg nu da vosti, séssa 
sert-tebjid sure.» 

niv munas da bara ngk-sorid volas, ma-sorid volas. séssa 
górt vestas voas da gortas kajái, vei lug vile munas, jassik voé-
tas. jassikis zev itdzid, zev mi fsa kerka petas. kerka § piras, ker
kain sgrt-tgb da zev una dobra. 

üetkajas loktasni vidlini da med lun aésis nivsg mgdgdasni 
sgrt-tgb poijavni. niv led'zsas, sert-teb narosne vgitas. mamii kajas 
vistavni. mam suuas: «mun, bur niv, sgrt-tgbjidla, sunistli.» 
niv led'zsas da sunistas. uHifóa vile voas, í'éssa ma-sor voas. ma 
krukalas da isunalas. séssa ngk-sor voas. nek krukalas da t'suna-
las. séssa kerka voas. kerkag pirni kutas da oz list jem vile 
suvtlini. kid'z-kg diren piras da vasa-ígtkali vistalas : «menam 
sgrt-tgb veji.)) — «ekmis kiféi-pi k§ pivéanin pivsedan, sert-tgb 
ad'd'zam.» 

niv kiféi-pi serding puktas da serdjig tirji pivsang ledzég-
das. pivéanin korgé-dinnas gkmisnansg svaUkgdas. igtka sili setas 
bura ijdzid jassik da gortas tsgktas nuni da voétini. 

gortlán niv munas da ma-sor dinin da ngk-sor dinin bara 
isunalas da krukalas. gorte voas, jassik vostas. jassikis bi petas 
da vai kerkais soüéas. 

A m o s t o h a l á n y és az é d e s l á n y (tkp. az anyátlan lány 
és az anyás lány). 

El-van egy házaspár. Nekik volt egy leányuk. Az anya 
meghal. Az atya mostohát hoz. Moslékkal (tálat-kanalat mosott 
vízzel) kezdik a leányt táplálni. Egyszer a mostoha elküldi a 
leányt fonalmatringot kimosni. A fonalmatringot mossa és a 
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fonalmatring alámerül. A fonalmatring alámerül, vederhordó 
rúdjával halászsza és halászsza, semmiképpen nem kerül meg. 
Hazamegy (tkp. fölmegy) és elmondja a mostohájának. A mos
toha mondja: «En lelkedet veszem (megöllek), menj, a hogy 
kedved (tartja), a fonalmatringot hozd fel». A leány lement (a 
partra) és a vízbe veti magát. Beleveti magát és egy nagyon 
szép utcza jön. Megy és megy, és mézes patak jön. A mézből 
nem nyal ujjával, nem nyúl bele ujjával, előre megy és tejfölös 
patak jön. A tejfölből nem nyal, nem nyúl bele ujjával, előre 
megy és látja, a szélen egy kicsike ház forog. «Ház, ház, állj 
meg!» A ház megáll és először tűre lép és éppen a lépcsőre 
jut. Azután bemegy a házba. A házban egy asszony ül. «Néni, 
néni, az én fonalmatringom alámerült.» Az asszony mondja: 
«Ha az én kilencz kutyakölykömet megfürösztöd (gőzölteted a 
fürdőkamrában), én jót teszek veled (tkp. neked) és megtalálom 
a fonalmatringot.*) 

A leány fogja a kutyakölyköket, lemegy a fürdőkamrába 
és nagyon jól és gyöngéden megfüröszti. Azután fölmegy (a 
házba). A vízi asszony egy kicsike ládát ad neki és mondja: 
«Ezt a ládát vidd házadhoz a zöld rétre és nyisd ki, azután 
megkerül a fonalmatringod.» 

A leány megy és megint jön a tejfölös patak, jön a mézes 
patak. Azután a ház elé jön és haza megy. A zöld rétre megy, 
kinyitja a ládát. A ládából egy nagyon nagy, nagyon szép ház 
jön ki. Bemegy a házba, a házban (ott van) a fonalmatring és 
nagyon sok jó. 

A mostoháék jönnek nézni és másnap a saját leányukat 
küldik fonalmatringot mosni. A leány lemegy, a fonalmatringot 
szándékosan (a vízbe) alámeríti. Hazamegy az anyjának elmon
dani Az anya mondja: «Menj, jó leányom, a fonalmatringodért, 
merülj alá.» A leány lemegy és alámerül. Egy utczára jön, az
után mézes patak jön. A mézbe belenyúl az ujjával és nyal 
belőle. Azután tejfölös patak jön. A tejfölbe belenyúl az ujjával 
és nyal belőle. Azután egy ház jön. Kezd bemenni a házba, de 
nem mer a tűre lépni. Valahogyan idővel (hosszú idő múlva) 
bemegy és a vízi asszonynak elmondja: »Az én fonalmatringom 
alámerült.» «Ha a kilencz kutyakölyköt a fürdőkamrában gőzöl
teted, megtaláljuk a fonalmatringot.)) 
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A leány kosárba teszi a kutyakölyköket és rázva (fel
dobálva) viszi le a fürdőkamrába. A gőzfürdőben mind a kilen-
czüket a fürdősöprű nyelével csapkodja. Az asszony egy elég 
(tkp. jól) nagy ládát ad neki és megparancsolja, hogy vigye 
haza és (ott) nyissa ki. 

A leány hazafelé megy és a mézes pataknál és a tejfölös 
pataknál megint nyal és belenyúl az ujjával. Haza jön, kinyitja 
a ládát. A ládából tűz jön ki és a régi ház odaég. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét is C z e m b e r közölte velem, 
a ki egy Vícsegda-menti faluban hallotta egy leánytól. L. még 
a 3. mese jegyzeteit. 

ietka <z orosz TeTKa; jelentése 'TeTKa; Maiiixa' | sert-t§b 
'MOTOKT. HHTOKT,' | krukalas cJOBHJia, ^oCTaBajia' | sungisni 'Htip-
HyTB B'b BO,ny, öpociiTLCH BT. BO,ny, oKyHyThca' | uU/éa < orosz 
yjiHD;a | oz tíunist 'He OTBt^ajia, KOBHpHyjia'; oz krukist 'He 
KOJiynHyja'; t'sunistni cegyenesen tarcva az ujját nyúl bele', kru-
kistni pedig 'meghajlított újjal nyúl bele, turkál benne' (vö. 
orosz KpwKz 'horog') j pervoi < orosz nepBHÍi | kijéi-pi (vagy 
kiféipianes v. kifáan-pianes) 'kutyakölyköket'. 

jaiiik <. orosz HUJÍHKT. | vasa-t'etka cBO ;̂aHaa TeTKa' (1. FUCHS, 
KSz. XII. 234) j górt vestas 'KT> ^oiny'; véste 'elé, szembe', pl. 
me véste puktisni samevar 'npoTHBT. MeHa, nepe,no MHOÍI no-
CTaBHüH caMOBapi.; elém, velem szembe tették a szamovárt' j 
dobra < orosz ,xo6pa. A KOMÍ MOÍinaH KHBT»ac-ban CZEMBEE a 
dobra szót a zűrjén SMÖyp ( = em-bur) szóval helyettesíti. 

t'etkajas 'MaHMxa CT> OTIIOMI>'; a többesszám ilyen haszná
latára nézve vö. a 3. mese jegyzeteit. | narosne< orosz Hapo^HO [ 
sunistas 'HtipHyjia' | kores-dinnas 'py îKoft BT>HHKa'. 

8. pipiristi sekel. 

gozja oleni-vileni. nalen kujim niv vijim. bat'is bazarg 
munas da i,déid nivlii juualas: «tenid kutU§m sarapan kole?» — 
nmem kole agl'itskei sarapan.» ser-kost nivlis juualas: aten 
kuj-sem kole?» — «mem kole lez sarapan.» d'éol'a nivlis juualas: 
aten kujsgm kole?)) — v-mem kole pipiristi sekel.» 

bat'is bazare munas. iclzid nivli nebas aglitskei sarapan. 
ééssa ser-kost nivli iiebas lez sarapan. ifóet nivli kor sas da kor
dás ; pipiristi sekel oz jugdi. ber gortas loktas. i^zid nivli setas 
agtiiskei sarapan. ser-kosli setas lezes. d'éol'a nivli nem-tor oz lo. 

baíis med bazare med§d'fsas. i^iid 'nivlis juualas. i^lSid 
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niv koras garusngi sarapan. ser-kos niv koras rud sarapan. dzola 
niv koras bara pipiristi sgkgl. baí nebas i^léid nivli garusnei 
sarapan, ser-kosli rudes. dzola nivli korsas da korsas, da oz 
jugdi. bara bai bazarié loktas. i(díid nivli éetas garusngi sara
pan, sgr-kostli rudes. med ijégtli ningm ez sed. 

i/égt niv askinas koétas nán. sija ééééa • nopjdéas da munas. 
munas da munas, da prgskurna ordg voas. uprgskurna matuska, 
pipiristi sgkglgs on-e tgdh> •—• «tgda eékgn, da tenid ved oz sed.)> 
ééssa prgskurna velgdas. «te munan da munan, da vez lug voas. 
te set't'ég éavknit kos sukartg. séííég uékgd'íéasni da te seki i bőst. 
ééssa te lok. lökni pondan da vgííéini kg pondasni, te vilié éavknit.» 

niv sikdzi keras, kidé Ugktas prgskurna. bgr voas prgskurna 
ordg űzni. prgskurna ordin uzas-soilléas. askinas munas gortas. 
gortas voas. askinas viíékog petasni. dzola niv pipiristi sgkgl 
pdétalas da viíékog tsgts petas. viíékog petas, viíéko seras suvtas. 
bidtgn si vile pop i d'ak ilalgni. ée'ééa sijg éivéitgflzis ber petas, 
med iie-kod oz addziv. íéoijas éivégm bgras viíékoié voasni, ku-
tasni viétavni: nattg d'ivg! te vek gtarg gort-olan, vilíkoad on 
petav, a kujsgm jugid-pdékgma niv volis ! aski petav da vifágdli.* 

askinas bara viíékog zvgniiasni. bara stavnis viíékog pe
tasni, baíis, íéoijasis i mamis. dzol'a niv bara pdétalas da viíéko§ 
petas. viíéko-sgrg suvtas. bara pop i d'ak ilalgni: sejigm sij§ 
jugid. sije ééééa ber loktas éivéiteflzid. petas da silen íéojid vgí-
íéas : kiííég taje munas ? dzola niv kulas da puktas paíé-kolastg. 
sije íéoi vitdzgdas, mamjasli viétalas: «mi ordg piris jugid-
pdékgmaid.» mamjas loktasni, kutasni juuavni: «mi ordg ne-kod 
ez voli ?» 

askinas bara viíékog mamisjas munasni. dzola niv kvaíií-
íéas, pdé-kgm abu! ééééa bgrdas da bgrdas. 

ééééa sija bara ndú koétas da mgdgdíéas pipiristi sgkgl 
koréni. bara munas prgskurna ordg. prgskurnali viétalas. prgs
kurna suuas : «et-pirte kg en ku£ vidéni, mgdiétg oz nin sed. te 
bara seííég mun da bara kos ndiitg éavknit.)) munas da éavknitas. 
pipiristi sgkgl boétas da munas. munni pondas, si-bgréa stavnis 
veííéasni. kos ndntg bara kojiétas, ééééa kos ndú vilad uékgd'
íéasni. sije bara kutas munni. kos ndnid silgn bire. bara stavis 
kutas vgííéini, matg voas, pdé-kgm bidsen koéavlasni, pipiristi 
sgkgl mirddasni. 
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sije munas b§r preskurna orde. preskurnaked berdasni da 
berdasni. gortas munas preskurna ordis. bai i main gortanis. 
gortas bara bgrdas da bgrdas. séssa zev soga pondas óvni. séssa 
mamis kule. vit'skoe nuuasni da siledasni da d'éebasni. séssa ber 
voasni gortas da eni oleni-vileni. 

pipiristi s§kel. 

Egy házaspár él-van. Nekik három leányuk van. Az atya 
vásárra megy és a legidősebb leánytól kérdezi: «Milyen ruha 
kell neked?» — «Nekem angol ruha kell.» A középső leánytól 
kérdezi: «Neked milyen keH?» — «Nekem kék ruha kell.» 
A legkisebb leánytól kérdezi: «Neked milyen kell?» — «Nekem 
pipiristi s§kel kell.» 

Az atya elmegy a vásárra. A legidősebb leánynak angol 
ruhát vesz. Azután a középső leánynak kék ruhát vesz. A leg
kisebb leány számára keres meg keres; pipiristi sekel nem 
található. Visszajön haza. A legidősebb leánynak odaadja az 
angol ruhát. A középsőnek odaadja a kéket. A legkisebb leány
nak semmi se jut. 

Az atya másik vásárba készül. A legidősebb leányt meg
kérdezi. A legidősebb leány teveszőr-ruhát kér. A középső leány 
szürke ruhát kér. A legkisebb leány megint pipiristi sekel-t kér. 
Az atya vesz a legidősebb leánynak teveszőr-ruhát, a középső
nek szürkét. A legkisebb leány számára keres meg keres, de 
nem akad (nem található). Megint jön az atya a vásárból. 
A legidősebb leánynak odaadja a teveszőr-ruhát, a középsőnek 
a szürkét. A legkisebbnek semmi se jutott. 

A legkisebb leány másnap kenyeret szárít. Azután hátára 
veszi a zsákot és elmegy. Megy, megy, és elérkezik az ostyasütő 
asszonyhoz. «Ostyasütő anyuskám, nem ismered-e a pipiristi 
s§kel-t?» «Ismerném, de neked nem jut (te nem tudod meg
szerezni))). Azután az ostyasütő asszony tanítja: «Te mész, mész, 
és zöld rét jön. Te szórd oda (szórd el ott) a száraz kétszer
sültedet. Oda (arra) rávetik magukat és te akkor vedd. Azután 
gyere (vissza). Jönni fogsz és ha üldözni kezdenek, újból szórj 
(nekik).» 

A leány úgy tett, a hogy az ostyasütő asszony megparan-
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csolta. Visszajön az ostyasütő asszonyhoz meghálni. Az ostya
sütő asszonynál meghál-megpihen. Másnap haza megy. Haza 
jön. Másnap templomba mennek. A legkisebb leány felölti a 
pipiristi 8§k§l-i és szintén elmegy a templomba. A templomba 
megy, a templom közepére áll. Mind rábámulnak a pap és a 
kántor. Azután az istentisztelet végére (az éneklés végére) vissza
megy, hogy senki se lássa. A nénjei az éneklés (istentisztelet) 
után jönnek a templomból, kezdik mesélni: «Csodák csodája! 
Te egyre csak otthon ülsz, nem mész a templomba, pedig milyen 
fényes-ruhájú leány jöt t! Holnap menj ki és nézd meg.» 

Másnap megint templomba harangoznak. Megint mind
nyájan templomba mennek, az atyja, nénjei és az anyja. A leg
kisebb leány megint felöltözik és elmegy a templomba. A temp
lom közepére áll. Megint (rá) bámulnak a pap és a kántor: 
olyan fényes ő. Azután visszamegy az istentisztelet végére. Ki
megy és az ő nénje utána megy: hová megy ez ? A legkisebb 
leány leveti (a ruháját) és a kemencze és a fal közé (tkp. a 
kemenczeközbe) dugja. Ezt látja a nénje, elmondja az anyjáék-
nak: «Mi hozzánk ment be a fényes-ruhájú.» Az anyjáék jön
nek, kezdik kérdezni: «Mi hozzánk nem jött senki sem?» 

Másnap megint templomba mennek az anyjáék. A leg
kisebb leány odanyúl — nincs ruha! Ezután sír meg sír. 

Azután megint kenyeret szárít és elindul a pipiristi sek§l-t 
keresni. Megint az ostyasütő asszonyhoz megy. Az ostyasütő 
asszonynak elmeséli. Az ostyasütő asszony mondja: «Ha egy
szer nem tudtad megőrizni, már másodszor nem tudod meg
kapni (nem kerül kezedbe). Menj megint oda és szórd el megint 
a száraz kenyeredet". Megy és elszórja. A pipiristi s§kel t fogja 
és megy. Kezd menni, mind utána rohannak. Megint elszórja 
a kétszersült (tkp. száraz) kenyeret, erre rávetik magukat a 
kétszersült kenyérre. 0 megint kezd menni. A száraz kenyere 
kifogy. Megint mind kezdi őt üldözni, szükségbe jut (azaz.nem 
tehetett semmit se), a ruhát egészen széttépik, a pipiristi sek§l-t 
elragadják. 

0 visszamegy az ostyasütő asszonyhoz. Az ostyasütő asz-
szonynyal együtt sírnak meg sírnak. Hazamegy az ostyasütő 
asszonytól. Atyja és anyja otthon (vannak). Otthon megint sír 
meg sír. Azután nagyon szomorkodva kezd élni. Azután meg-
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hal az anyja. A templomba viszik és elkántálják és eltemetik. 
Azután megint hazajönnek és most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét IlajieBiiULi faluban hallotta 
A. A. C z e m b e r (több mint 50 versztnyire Uszt'sziszol'szktól 
nyugatra a jarenszki kerületben a Vicsegda mellett). A s§kel 
orosz szó < COKOJITB 'sólyom'. A pipiristi vagy pipiriski vagy 
pipilisti sekel (? tüzes sólyom, tűzsólyom)-ról úgy látszik többféle 
mese járja. Ebben az itt közölt mesében valami szép ruhát 
jelent (esetleg valami ruhadíszt, tollat, a mely fényessé teszi az 
ember alakját). Egy öreg asszony szerint a pipiriski s§k§l ma
dárnak a neve {sekgl 'sólyom'). Egy usztszíszol'szki öreg ember 
pedig azt felelte kérdésemre, hogy pipiriski sek§l egy embernek 
a neve, a ki a mese szerint másodszor nősült meg ós akkor 
eljön az első felesége, a kivel pipiriski sgk§l azután elmegy. 
Mikor az első felesége megtalálja, ezt énekli az ablaka alatt: 

pipiriski sek§l§i, s§kel§i, 
vaí babáid me voi, me voi 
kujim-§kmis va saje, va saj§, 
kujim-gkmis mu sajg, mu saje. 

«pipiriski s§k§l-om, s§kel-om, 
régi feleséged én eljöttem, eljöttem 
három-kilencz folyón át, folyón át (tkp. mögé), 
három-kilencz országon át, országon át. »*) 

Itt megint embernek a neve vagy talán csak beczézö neve, 
kedveskedő megszólítás. A sek§l kod' («mint a sólyom») mifóa 
(«szép») értelemben is használatos; pl. s§k§l-kod'deiina 'szép fiú'. 

vijim, Uszt'sziszolszkban em 'van' | sarapan < orosz capa-
*aHT> | agUtsk§i<i orosz aHrjiÍHCKÍíi | ser-kost niv vagy s§r-kos niv 
'középső leány' | ten, Uszfsziszolszkban tenid, ted cneked' j oz 

jugdi cHe Haxo^HTca'. 
garusnei < orosz rapycHLin 'teveszőrfonalból való' [ nopjáéni 

'nojioaíHTB KOTOMKy Ha nJie^H' (vászonból való zacskónak, kisebb 
zsáknak négy csücskére zsinórt erősítenek ós úgy viszik mint a 
katona a bornyúját) | prgskurna < orosz npoca>opHfl, az az asz-
szony, a ki a szent ostyát süti, rendesen a legokosabb asszony 
a faluban | éavknit c6poct, pa3ÖpocL' | sukar < orosz cyxapt 
'kétszersült'; ezt jelenti a kos ndn is 'száraz, szárított kenyér', 

*) Vö. a következő mesét, a hol az asszony szintén utána 
megy a férjének, a ki §kmis mu 8aj§, gkmis va saj§ 'kilencz 
országon túlra, kilencz folyón túlra ment'. 
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kisebb kenyérdarabok, a melyeket másodszor tesznek a kémen -
czébe szárítani. 

nzas-soiiUas 'nocniiTB-OT^oxHeTB' | UeU rendesen 'együtt', 
itt 'szintén' | d'ak < orosz ,a,baKB, .Hbaqeiíb j ilalgni f3a3BBaiOTca' | 
sivsitg^'zis f ,̂o OKOHqama eaysKŐH'; sivég 'KOH^aeTea diyjKóV 
attg d'ive caxB ,H;HBO !' (1. KALIMA. Die russischen Lehnwörter im 
Syrjánischen; SUS. Tóim. XXIX. 37) | etarg 'BB o^Hy CTopoHy, 
O ,̂HO H Toate'; pl. me etarg vek gíik tor vgféa 'a ITBJIBIÍÍ ^eHb 
O^HO H Toace Bee ^BJiaH)' J gort-ovni '^oMOBHinaTB'; me gort-ola 
CH ,H0M0BHHTiai0, JKHBy flOMa'. 

zvenitasni fno3BOHaTi.' | kutas 'cHHMeTB5 j patí-kolastg cMea:^y 
ne^Koü H CTBHOÍÍ BB meüb'. 

kojistas cBbi6pocHTB5 [ mate voni 'nonacTb BB ÖB^y, BB 
Hyayjy'; matg voas inmero He MOJKeTB ^BJiaTB' | koéavlasni 
fpa3opByTB' | mird'dasni 'oTHHMyTB'. 

siledasni 'OTÜOIOTB3. 

9. 

olisni-vilisni kor-k§ zev nin vaéen mu-ujlzalié gozja. nalen 
véli pi. lunnas sije véli pon, voinas zev mijéa tom mórt. etíéid 
pinis ensg istis kordéni sar ordg. en vetlis, gortas voiis, sue : 
«'seta nilgs, med pon sajg-kg. kus med gük vojen vg(t'éas menam 
kerkaéán, olan-insán gortg(dzis kert-pos\ — suiis sar.)) — «eng, 
en sogsif)) suiis pi. stav jgzsg íéukgrtis, gük voj§n vgj'éis kgrt-
pos. sar senzg. 

en bar a munis sar ord§. nk^dzi-tig pon sajg niv éetah) sue 
sar pon-enli. ^med nin, séta, vgféas-kg gük vojen menam gsin 
ulg pu-t'éukgr, med stavis kaijasis éilgni pu-t'éukgr as' •— suiis pg 
sar)) loktgm-miét vistale en pili, zev soga. «en§, en sogéi)) sug pi. 
bidsgn vodisni, uzgni. pon jezes t'sukertis, stavsg vejéis. 

enis bara munis sar ordg kordéni. ugni loe nin setni nivtg 
pi sajg)) *sug. «og ted, kidz-ng pon saj§ séta niv/)) sug sar. «éeta 
ing, gük vojen kg vgféas mem vit'éko éiliéjasgn, stav kglujgn)) 
suiis sar. en vivti soga loktis gortg, viétalis pili. «en sogéi, engi!» 
vodisni űzni. asiv keílas sar-gsin ulin viíéko, éilgni, bid-tor em, 
zev gaza, mi(t'éa. 

en bara munis kordéni. sar sug: (imiikeran? log ing setni.)) 
sar-niv pon sajg munis vergs sajg. vodtedisni űzni. sar-getir ber-
das, kerka-berdas rozgdis roz, vi(dzgdg: niv uzg zev mi(t'sa tom 



ZÜBJÉN KÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK. 1 1 1 

mortkgd. asivnas íééiiéeni. sar-ggtir nivlié jualg: «kcdked uzin?)) — 
«ponkgd.)> med voi bara sidz, ééééa koimed. sar-getir pir kijgdg, 
nivlié efi-pgles juale, niv pir sue: «uzi ponkgd.)) 

enis, sar-getir, legdéis, ponjes vgtlis. sije pisjis ekmis mu 
sajg, gkmis va sajg, joma-en orde. ponlen ggtiris, sar-niv, pondis' 
sijes koréni. med vödé (med voidgr) vetlis tedis orde juavni, kid'z 
vereses koréni. tedié suiis: «voas kus-in, stavis oskgn tirema, nali 
bőét jái. munan, munan, voas kus-in, stavis sen ka^sa, nali bőét 
ankits. kajsaa kusgd'z volas jem§é kus-in, — bőét kert-torjas. 
voas kor-ke kus, stavis lomdzg-soiíég, — bőét va.)) 

sar-niv, pon-ggtir munis, munis, dir munis. «voas joma-
len kerka. sen-pe tenad vergsidn viétalis tgdié. 

oska kus-inin siblalis jdi-torjas, katsagé kus-inin ankété, 
jemes kus-inin kgrt-torjas, kod kuza tuvtt'éalis; biia, Iomdzana 
kus-inti kiékalis va. 

j o m a gsin doras nebid sabdi pet'ékg, bur sinangn sinale, 
rektalg. pon-ggtir űzni vezjiéis. joma lejdzis, vodtgdis vergsiskgd, 
vajis kurid-tor juni. tom gozja juisni, onmovéisni. et'íéid, medié. 
koimedéis kidz-kg vergs kurid tor kiétis volisedis. joma ledzéis 
vtala. vergs t'éuksalis getirsg, pondisni pisjini. ggtir sidz-ng vgj'éis, 
kid'z gtaras. joma vgtgdni, addig: dbugé. ez su. ité-mon gozja 
ng gni olgni-vilgni zev bura, lesida. 

Élt egyszer már nagyon régen egy földműves és a felesége 
(tkp. földműves-házaspár). Nekik volt egy fiuk. Az nappal kutya 
volt, éjjel nagyon szép fiatal ember. Egyszer a fiuk a czárhoz 
küldte az anyját a (czár) leányát megkérni. Az anya elment, 
hazajött, mondja: «cHozzá adom a leányomat, akár kutyához is. 
Csak egy éjtszaka alatt csináljon az én házamtól, lakásomtól 
az ő házáig vashidat3 — mondotta a czár.» — «Anyám, ne 
bánkódjál!)) mondotta a fiú. Egész népét összegyűjtötte, egy 
éjtszaka alatt vashidat csinált. A czár elcsodálkozik. 

Az anya megint elment a czárhoz. «Hogyan adjam a leá
nyomat kutyához?)) mondja a czár a kutya anyjának. «cNos, 
hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én ablakom alá kertet (fa
csoportot) csinál, az összes madarak hadd énekeljenek a kert
ben' — mondotta a czár», jelenti visszaérkezése után az anya 
a fiának, nagyon szomorúan. «Anyám, ne szomorkodjál)) mondja 
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a fiú. Mind lefeküdtek, alszanak. A kutya összegyűjtötte a népet, 
mindent megcsinált (az egészet megcsinálta). 

Az anya megint elment a czárhoz a leányát megkérni. 
«Most már hozzá kell adnod a leányodat a fiamhoz*) mondja. 

' «Nem tudom, hogy adjam a leányomat kutyához!» mondja a 
czár. «Odaadom, ha egy éjjel alatt templomot csinál nekem 
énekesekkel, minden edénynyel (fölszereléssel))) mondotta a czár. 
Az anya nagyon búsan jött haza, elmondotta a fiának. «Ne 
búsulj, anyám!» Lefeküdtek aludni. Eeggelre a czár ablaka alatt 
templom van, énekelnek, minden megvan, nagyon vígan, szépen. 

Az anya megint elment a (czár) leányát megkérni. A czár 
mondja: «Mit lehet csinálni (tkp. mit csinálsz)? Oda kell már 
adni.D A czár leánya a kutyához ment feleségül. Lefektették 
aludni. A czár felesége a falba, a ház falába lyukat fúrt, nézi: 
a leány nagyon szép fiatal emberrel hál. Eeggel felkelnek. 
A czár felesége kérdezi a leánytól: «Kivel háltál?» — ((Kutyá
val.)) Másik éjjel megint úgy (volt), azután harmadik (éjjel). 
A czár felesége mindig meglesi, a leánytól egy és ugyanazt kér
dezi, a leány egyre mondja: «Kutyával háltam». 

Az anyja, a czár felesége, megharagudott, elkergette a 
kutyát. Az elfutott kilencz országon túlra (tkp. mögé), kilencz 
folyón túlra, a joma-asszonyhoz (azaz a boszorkányhoz). A ku
tyának a felesége, a czár leánya, keresni kezdte őt. Legelőször 
elment a varázslóhoz megkérdezni, hogyan keresse a férjét. 
A varázsló mondotta: «Jön majd egy puszta hely (rét, tisztás), 
az egész tele van medvével, ezeknek vigy húst. Mész, mész, jön 
majd egy rét, csupa szarka van ott, ezeknek vigy borsót. 
A szarkás rétig (rét előtt) jön majd egy tűs rét, — vigy vas
darabokat. Jön majd egyszer egy rét, az egész ég-lobog, — vigy 
vizet.» 

A czár leánya, a kutya felesége ment, ment, sokáig ment. 
«Jön majd a joma háza. Ott van a te férjed» mondotta a 
varázsló. 

A medvés réten húsdarabokat szórt el, a szarkás réten 
borsót, a tűs réten vasdarabokat, a melyekre lépett (a min 
végiglépett); a tüzes, égő rét hosszában vizet öntött ki. 

A joma az ablak mellett puha lent fon, jó gerebennel 
meggerebenezi, fölgombolyítja. A kutya felesége éjjeli szállást 
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kért (hálni kéredzkedett). A joma beeresztette, lefektette férjével 
együtt, hozott pál inkát inni . A fiatal házaspár ivott, elaludt. 
Egyszer, másodszor. Harmadszor a férj valahogyan (inge) gallér
j án öntötte be a pálinkát . A joma lement (a folyóhoz) vízért. 
A férj fölkeltette a feleségét, elkezdtek futni. A felesége úgy csi
nált , min t először. A joma üldözőbe veszi, látja : nincsenek (ott). 
Nem érte utói. A menyecske és férje pedig nagyon jól, kelle
mesen élnek most . 

J e g y z e t e k : E mese közlője, a vil'-gort falvából való 
C s e u s z o v , lehetőleg kerülte az orosz szavakat ; ezért van a 
mesében a rendes krést'ánin helyett mu-u^zalié, a rendes sad 
helyett pu-iéuk§r, a rendes éten helyett berd. 

med pon saje-ke cnycTb XOTA H 3a coöaity' | senz§ cy,n;H-
BJraeTCfl'. 

med nin nycTb yarb5 | §ni lo§ nin éetni nivtg pi saj§ 
cTenepb npn^eTca JJKB oT^aTt ^o^b 3a cbraa' | kglui 'yraapB, 
yőpaHCTBO, Bemn; dísz, edény, dolgok, kellékek' | asiv kezlas 
CKB yTpy. 

mii keran CIITO noABJiaeinb', második személyű általános 
alanynyal: rmit tehet az ember' | rozgdni 'átlyukaszt, átfúr (npo-
,a,bipaBHTb, npocBepjiiiTb)5 j kijgdg 'no^CMaTpnBaeTB' | gü-pelgs 
jual§ fBce o,nno H Toase cnpauraBaeTB'. 

med vodz, med voider 'cHa^ajia, cnepBa' j tgdis c3naxapb' 
(1. KSz. XII. 245) | kus in rnycToe MBCTO, iiojiaHa' | kusedz '/jó 
nycToro MBCTa' j lomdze-sotíég cnbijiaeT,b-ropHTrb'. 

kod kuza tuvtísalis fno KOTopHMb cTynaJia' | lomd'zana in 
cnbijiaioHi;ee, ropanjee MBCTO'. 

sabdi cjieHrb' | sinan crpe6eHb' | sinavni StecaTb, pactiecbi-
BaTb5 | rektavni cHaMaTHBaTb HBTKH, npaaiy' | űzni vezjisis cno-
npocHJiacb HO^eBaTb' | volis ca nyak köré tett szíj v. kötél, a 
melylyel valamit visznek v. húznak, hordókötél (jiHMKa); gallér, 
ingnyílás (Boporb)'; WIED. 'Hosentráger, Tragband (bei Lasten)'; 
volisgdis cno BopoTy' | Uuksalis cpa36y,3,H.iib' | gtaras v. gtarg CBB 
o ,̂Hy CTopoHy; egyik oldalra' (úgy tett most is, mint mikor 
odament, mint a hogyan először tett) | joma vetgdni rj. rHaTBca' | 
abues CHXB HBTB'. 

10. 

vaégn olis-vilis pop. silgn v§li gük pi. pi silgn veledt'éis 
zev suéa. tomen sijg voiis popé. ai silgn véli perié nin. vajgdis 
sijg pise as piddíis as inas. pi pondis popavni. zev loii musa 
perié pop-gozjali, kus régid najg t'éet'éenitísisni pinas. pinisg 
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bostis visgm, sijg kulis. pgris pop ne bara vit-pgv pondig popavni. 
pop bostis aslis ottsdsisgs-u^zalisgs. susisni najg so gggillié set-
t'sgdz, kitíéed'z pop-ggtir oz velav nemets kiig. 

pop-ggtir ding n§ pondis volivni d'akis. ottsdsis-u^zalis ne 
d'akgs melpale sugdni, tal'avni. ottsdsis giisid volsalis kartase 
itdzasgn, piris, zev soga pukale. pop sili sug: «mii sejsgma 
sogsan?» — «kidz-ne on sogsi — sue u(dzalis — sutg vartgmags 
kus dzinse, kolg vartni vil'-pgv.» popli zev musa, mii suris sili 
zev bur ufdzalis. 

utd£alis pirtis ijdzas paiísgrg kostini. güsid-ng pop kitísg-kg 
munis, d'ak-ng loktis pop ordg, pop-ggtir ding. ujd&alis ad'déis, 
kijgd'ésg. pondis golgdísini. pop-ggtir povéis. «kitísg-ng déebsan ?» 
d'akgs istis patísgr vilas, ifáas piig, sijgs sebralis, tgbis. utdíaU4 
piris pop-ggtir ordg. sue: ukolg itdéassg vartni.)) pop-ggtir sug: 
nez-na kosmij) — «kidz ez kosmi!)) suiis utdzalis. séssa i(d'éas-
t'suker bostis, ivlag kiskis, pondis vartni. 

d'ak pondis gorzini: «oi, en vart, kii kud séta.)) utdzalis 
sug: akié kud vartem doris, vai ing letdéa.)) d'ak gortas kotgrgn 
munis, udzalié nopjasgn bgrsais vgíUis, d'ak bgrsa. d'ak ujzalisli 
dás vartgm hah kié kud setis. 

«so gd, ajangi. gt'ik paíisgrsis usi kié kud, mukgdsg ng d'zik 
sidz karta vilanid vol'salinnid, koli eskg stavsg vil'-pgv vartni.)) 
pop senzg, mii udzalié zev bur suri: vattg senzana, kujsgm bur 
udzalié mem surih) 

gitsid pop kiiísg-kg bara munis. d'ak addéilis, kotgrgn pop-
ggtir ding loktis. u(dzalis ng sijgs bara kijgdg. ujizalis bara 
pondis pimi. pop-getir bara povéis : «kitt'sg-ng log teng d'zebni ?» 
ivlain itdzid pel'sa. pel'saos va sotísgm ponis. pop-ggtir dakgs 
pelsag sujas, pgdlalas, tupkas. «gi£an-torjis matg vogmagé)), u(dzalis 
sug. sais pelsaas u^zalis pondis vgt'sni gizan-tor. gizan-tor gud-
ralis, vgv-doddg puktis, nuiis setísg, keni vgli dona. 

pánid loii das-kik dodd'a vuzáéis-nebáéis. «ke2g, omgl'gs 
nua/» vuzdsis-úebáéis sug: npetkedli, kujsgm sijg. surs gggit sgta.» 

«as vilad vermemgn, as-dor vi^dégmen)) ujdíaliá sug. vostis, 
omgl verg pisjg. 

vuzdéis-nebdéié povéis, med-bgrja dod sajas munis. «ku£-
ku(, kuí-kut)) utdzalié sug. «<?n nin miiangs vergd, stav das-kik 
dodsg iiin seta» sug vuzáéis-ngbdsis. 
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utdzalis gortas lokti*. osjise: «vaji das-kik dod'. dona 
kadin-ke setisni kié-kik dod'.o 

d'ak gortas pivéis, missis. 
pop bara munis. d'ak bara kotgrtis, goled't'ée. utdzalis pop-

getir pid'd'i nebid sien pos-vofáas sornitg: «og ted, og t§d, vostila 
og, u(dzalisid jona nin pesl§dlis, vostila, og ?un?» pos-vo(d'zas 
iföet roz. utdzalis su§ (pop-getir pid'd'i): «vaüi kuzte kiskiv, 
malista kus.» d'ak mit't'sis, nazális purten évűid s§íis. 

dak kotergn gortas. visni pondis. pop-getir kitlis, vidlg 
dakes, juale, kor§ torjed't'sini: «torjed'űam.» dak sue: «torjedt'sam. 
kivte vome sui.» pop-g§tir kiv vomas sujis. d'ak kurUsis, torjis 
vomas kol'i. 

pop-getir pondis sornitni nemets-nog§n. pop sai-pai muni, 
ninem oz g§ger-vo. nazális sue: «so ed eg-ke iiemets-nognad vel§d 
getirt§ tenisid sornitni.* nazális éo g§gil poplis bostis, gortas 
munis. pop-gozja kolini semestem, sornitni abu kodkgd. §ni-na 
oleni-vileni. 

Régen élt egy pap. Neki egy fia volt. A fia nagyon értel
mesen tanult. Fiatalon lett pappá. Az ö atyja már öreg volt. 
A fiát maga helyett a saját helyére hozta. A fia kezdett papos-
kodni. Nagyon jól érezte magát az öreg pap-házaspár (tkp. 
nagyon kedves lett az öreg pap-házaspárnak), csakhogy nem 
sokáig örvendhettek fiuknak. Fiuk megbetegedett (tkp. fiukat 
betegség fogta el), meghalt. Az öreg pap megint újból kezdett 
paposkodni. A pap vett maga mellé (tkp. magának) segítőt
bérest. Megállapodtak száz rubelben addig, a meddig a pap 
felesége nem tanul meg németül. 

A pap feleségéhez kezdett a kántor járni. A segítő-béres 
a kántort meg akarja lepni, rajta akarja csípni (tkp. gondolja 
elérni, rátaposni). A segítő egyszer szalmával hintette be az 
istállót, bement (a házba), nagyon szomorúan ül. A pap 
mondja neki: «Mit bánkódol úgy?» — «Hogyne bánkódnék az 
ember — mondja a munkás — a te rozsodat csak félig (tkp. 
felét) csépelték ki, újra kell csépelni.)) A papnak nagyon ked
ves (nagyon örült), hogy nagyon jó munkásra akadt (tkp. mun
kás akadt neki). 

A munkás bevitte a szalmát a kemenczére szárítani. 
8* 
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Egyszer a pap elment valahová, a kántor meg eljött a paphoz, 
a pap feleségéhez. A munkás meglátta, leskelődik. Elkezdett 
kopogtatni. A pap felesége megijedt. «Hová bújsz el?» A kán
tort felküldte a kemenczére, a szalma közé (a szalmába), be
takarta, lefödte őt. A munkás bement a papnéhoz. Mondja; 
«A szalmát ki kell csépelni.)) A papné mondja: «Még nem szá
radt meg.» — «Hogyne száradt (volna) megl» mondotta a 
munkás. Ezután fogta a szalmacsomót, kihúzta az utczára, 
elkezdte csépelni. 

A kántor elkezdett ordítani: «Jaj, ne üss, húsz kosár (ga
bonát) adok (neked).» A munkás mondja: «Húsz kosarat csép
lés helyett, add ide, eleresztlek.» A kántor futva (tkp. futással) 
ment haza, a munkás zsákokkal futott utána, a kántor után. 
A kántor a munkásnak kész kicsépelt gabonát busz kosarat 
adott. 

•Itt van hát, atyám. Egy kemenczére való rakásból (tkp. 
egy kemenczéből, egy kemenczényiből) húsz kosár jutott, a töb
bit meg egészen így hintettétek el az istállótokban, mind újból 
kellett volna kicsépelni.)) A pap csodálkozik, hogy nagyon jó 
munkása akadt: «Ejnye, csodálatos, milyen jó munkásom 
akadt!» 

Egyszer a pap megint elment valahová. A kántor meg
látta ezt, futva jött a papnéhoz. A munkás meg megint meg
lesi őt. A munkás megint kezdett bemenni. A papné megint 
megijedt: «Hová rejtselek téged?» Az udvaron nagy kád van. 
A kádban víz van tűz ellen. A papné a kántort a kádba dugja, 
letakarja, lefödi. «Ténta miatt szorultságba jutottak», mondja a 
munkás. Koromból kezdett a munkás a kádban téntát csinálni. 
A téntát megkavarta, szánra tette, elvitte oda, a hol drága volt. 

Találkozott vele egy 12-szánú kereskedő (tkp. eladó-vevő). 
«Térjetek ki, ördögöt viszek!» A kereskedő mondja: «Mutasd 
meg, milyen az. Ezer rubelt adok.» 

«Ha bízol magadban, ha védeni tudod magadat*) (azaz: 
ha bízol magadban, hogy védekezni tudsz az ördög ellen), 
mondja a munkás. Kinyitotta, az ördög az erdőbe fut. 

A kereskedő megijedt, a legutolsó szánja mögé ment. 
nkid-kut, kut'-kut'», mondja a munkás. «Ne bánts minket, mind 
a tizenkét szánt odaadom», mondja a kereskedő. 
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A munkás haza jött. Dicsekszik: «Tizenkét fuvart (szánt) 
hoztam. Drágaság idején (tkp. drága időben) huszonkét szánt 
adtak volna!» 

A kántor otthon megfürdött, megmosakodott. 
A pap megint elment. A kántor megint odafutott, ko

pogtat. A munkás a papné helyett lágy hangon a pitvarban 
beszél: «Nem tudom, nem tudom, kinyissak-e vagy n e ; a mun
kás már erősen megkínzott, kinyissak-e vagy ne?» A pitvarban 
kis lyuk van. A munkás mondja (a papné helyett): « *), 
csak megsimogatom)). A kántor odadugta, a munkás késsel egy
szerre levágta. 

A kántor haza futott. Beteg lett. A papné meghallotta. 
Meglátogatja a kántort, kérdezi, kéri, hogy váljanak el egymás
tó l : «Váljunk el egymástól.)) A kántor mondja: ((Váljunk el. 
Dugd a nyelvedet a számba.» A papné a szájába dugta a nyel
vét. A kántor beleharapott, egy darabja a szájában maradt. 

A papné elkezdett németül (azaz érthetetlenül) beszélni. 
A pap elcsodálkozott, semmit sem ért. A munkás mondja: 
«Lám hát, nem tanítottam-e meg a feleségedet németül be
szélni!)) A munkás száz rubelt kapott a paptól, hazament. 
A pap és a felesége megzavarodottan maradtak, nincs a kivel 
beszélgethetnének. Még most is élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : zev loii musa p§rié pop-gozjali coieHB CTajio 
npiaTHO CTapHKaMT., nony ci> ateHOfi5 | régid naje Ueföenitíéisni 
pinas cHe^,ojiro OHM jiioőoBaJiHCB, JIIOÖHJIH, jiacKajiH CBma5 

pinise bostis visem cCBma B3ajia 6OJTE3HB' \ ottsásis 'HOMOIHHHKT.5, 
u^zalis <pa6oTHHKT>5 | susisni naje so gegilié 'yroBopmracb OHH 
sa 100 pyŐJieö5 | kiüt's§dz pop-ggtir oz velav nemets kil§ cnoKyji,a 
nona^Ba He Hay^HTca HT>MeHKOMy a3BiKy' olyan értelemben, 
hogy örökre, halálukig fogadja föl a munkást. | m§lpale 1. a 12. 
sz. mese jegyzeteit. | su§dni ^oraaTB, 3acTaTB5, tal'avni CHCTOD> 
TaTB5 j vol'salis kartas§ ifáasgn cycTJiajrB XJTEBTI COJIOMOH'. 

kijed'Hs§ 'no^KapayjiHBaeTii' [ sebralis cyKyTajia', t§bis f3a-
KpBLia5 | i(dzas-Hsuk§r 'nyKb COJIOMBI, oxamta, nyma' . 

kié kud vartem dórié, vai in§ lefíza c20 KOpoőoBT, I ÍMT. 
MOJIOTHTB (BMÍJCTO MOJIOTBÖBI), ^aBafi, OTnymy' | kot§ren munis 
"ötroMT. nomejiB'. 

*) Extrahe membrum (penem). 
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so gd 'BOTE. B t^b ' | gtik paiiégréis CCB O^HOÍÍ KJia^n, CKOJILKO 
Bxoflmio Ha ne^Ky' | senzana fy,a;HBHTeJibHO, ^HBO !'. 

pel'sa cKa,HKa' | soiisgm ponis COTT> noacapa5 | pgdlalas c3a-
KpHjia', tupkas c3aTBopnjia (rátette a fedelét)' | giéan-tor cqep-
HHJia5 | gudralis cHaMBuiajii.'. 

keíe 'cTopoHHTecb' | omgl'gs nua 'qepTa Be3y' | as-vilad 
vermgmen, as-dor vijdzgmen Ha ceőa Ha^iacb, ceöa (CBOIO CTO-
poHy) oőeperaa 5 ; é r t e lme : én megmuta tom az ördögöt, ha bízol 
magadban, hogy védekezni tudsz ellene, hogy ne ár tson neked. | 
kui-kui CTIO, TK>' (így hívogatják a madara t . A kereskedő az t 
hiszi, hogy a munkás ezzel [és fütyüléssel] visszahívja az ördö
göt). ] veredni fTporaTb' j das-kik dod'se c12 B030BB5. 

peslgdlis 'HaMajib5 | kuz 'penis ' | malista 'uorjrajKy' | miiiéis 
BHflBHHy.iIB, nO^CyHyjIB5 | SVüíé Sgtis C«*raKl>» OTpyÖHJIB'. 

kurüéis oTKycHJib; leharapta3 | sai-pai muni 'HSVMHJICH, 
y^HBHjrca' | boétis 'BBAJIB, nojiy*rajiT>' | semgstgm 'oinejiOMJieHHbM, 
y^HBjieHHbru'. 

11. kujim girniié. 

va&en olisni-vilisni zev pgrié gozja. nal§n niv-pi ez vgv; kus 
véli kujim zev itdzid girniié. kor-ke olisni, olisni naje dir, kidé 
dzadzéis égd ijdzid girniié (girnifléis) uéis d&o^dzas. ééééa sug 
girniié: «musa mortgi, mzng vitdzisei, ledé mene ozirmgd'iéini, 
iéukgrtni.» girnijégs vicéié sug: <deidza, mem zev musa, vetli, 
mun, jen tekgd.» girniié medis tupil'iiéini, bigitiiéini. gegitiiéis-ke 
gggitiiéis girniié, sor dorg suvtis. addig: sorin kik niv pozjáéeni. 
girniié vi(dzgdis, pottses dor§ suvtis, lantis. kivzg nalié sornise 
girniié, mii éorniteni nivjas. kik niv po&jáéisni, pozjáéisni. eiik 
pozjáéijis sug: nkiiiég bara kgluijastg puktam, kiiiég bara kgluite 
puktinih) mgdis sug: «ío tai girniié pojégs doras kutté§m-k§ em, 
mun vetli, vai taiiég. ééééa seiiég lgdam.» vajisni girniié, pon-
disni seiiég Igdni nopjalgm kgluisg. Igdisni, Igdisni kglui. med 
bgrja vilas pondisni girnijégs nopjavni. giriiiié jumiriiéis, mgdis 
girniié bigitiiéini, tupiliiéini. pozjdéiéjas veüéini. vgiiéisni, vgi
iéisni, ez süni, girnitiées sidz loi enovtni. 

gortg girniié vois. «meng vi(dziégi, voéti, ledé)), girniié jona 
pondis gorzini. girni(isgs vi(dzié petis, voétis, girniié piris, suis : 
uso tianli vaji me em-bur.» em-bur perié gozjali vivti églgm vila-
nis vois. kelui girniféié najg perjalisni, paiiégrg kglujgs kostini 
gsgdalisni. kor-kg kglui koémis, kudjg Igdisni. 
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olisni, olisni pgrié gozja. égd girniU uéi sgr-kostéis bara 
dzotdzg dzad&éánis. ééssa bara sug ser-kostsa girniU: «meng 
vi^ziégi, musa mortei, mortangi, mene tsets ledz ozirmedtéini, 
Uukgrtni. so tai ijdzid t'sojei menam vetlis, una em-bur tianli 
vajis. sidz-ng me vetla ozirmgd'Uini, Uukgrtni.» girnijées vicéié 
suis: «vetli, vetli, ozj/rmgd'Ui, Uukgrt.n girnits-vicéié girnijlées 
le(d'éis kerka-g^d'zgsgd, pos-vojdzgd, ivlag. girnit'é mgdgdt'éis, mgdis 
bigiVtféini, tupil'tí'éini. girniU bigdtíéis, bigilltíéis, ééssa kg addig: 
kik vuzáéié-ngbdéié vgrin égm (dénga) jukgni. gt'ikis kg sug : 
avosalg kusad, kufigm-kg eékg doz kolg.v mgdis kg sug: «űo tai 
girnits pu dinas, vetli, mun, tatísg sijggs kiski, vai, seíUg pon-
dam lgdni.r> vetlisni, vajisni girnij!égs, girnij'ée égm (dénga) 
pondisni Igdni. Igdisni, Igdisni, girniU pondis tirni. girniU kg 
ngéjgnika jumiríUis-kg jumirdéis. ééééa tai mgdis bigil'tíéini. 
ngbdéiéjas-vuzáéiéjas vgfíéisni, vgííéisni, ez süni. sidz girnijíées 
enovtisni. girniU gorte vois. «voétg», pondis jirkgdUini. voétisni, 
girniU piris kerkae. «so vaji égm (dénga) miidgmf* suis. pgrié 
gozja ozirmisni. 

olisni-kg olisni. koimgd girniU uéis dzadzjasié. «Uas me 
vetla ozirmgdUini, Uukgrtni*, sug med itUgt girniU. perié ai 
sug: «vetli bara, mii-kg koré, Uukgrt.» girnitUgs le(dzisni ivlag 
gjdzesgd, pos-votdzgd. girniU bara mgdis bigil'tíéini. bigiXtíéis-kg 
bigiXíUis, vois, addzg: kik tom mórt, mitUa tom jez, mungni tui 
kuza. giikis sug: amenam kudz petg, kiUég bara kufááéa, Igéid-
d&ik in matin a bu.» mgdis sug: «to tai girniU, sefíég mun te, 
ku(dzdé. sen tai so inis, Igéid inis.)) tom mórt munis, kutdzdéni 
pondis. girniU jumiríUis-kg jumirUéis, koXkjgdis topgdis, ééééa 
aida mgdgd'Uis, tom mortgs kiskini-kg kiskini. kiskis, kiskis, gortg 
vajis. voisni. «vostg, vifáiéei, meng vi^ziégi, musa pgrié mor
tangi, mortgi, verdié-pu vaji tianli, pirtan-tor.)> girniUli voétisni, 
addzisni: girniU verdié-tor, pirtan-tor vajgma. tom mortgs kerkae 
pirtisni. pgrié gozja tom mortes ggtralisni. gni ölgni-vilgni zev 
Igéida, jona em-buragé. 

A h á r o m f a z é k . 

Eégen élt egy nagyon öreg házaspár. Nekik nem volt 
gyermekük; csak három nagy fazekuk volt. Egyszer — éltek 
ők sokáig — a mikor a polczdeszkáról a fekete legnagyobb 
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(tkp. nagy) fazék leesett a padlóra. Akkor mondja a fazék : 
«Kedves emberem, gazdám (tkp. engem tartó, őrző), eressz en
gem meggazdagodni, (pénzt) szerezni.)) A fazék gazdája mondja: 
«Eresztlek, kedvesem (tkp. nekem nagyon kedves), eredj, menj, 
isten veled!» A fazék elkezdett odébb hengeredni, gurulni. 
Gurult, gurult a fazék, egy patak mellett állt meg. Látja: a 
patakban két leány (ruhát) öblít. A fazék nézte, egy sövény 
mellé állt, megnyugodott. Hallgatja a fazék az ő beszélgetésüket, 
mit beszélnek a leányok. A két leány öblögetett, öblögetett. Az 
egyik öblögető (leány) mondja: «Hová fogjuk megint a ruhát 
tenni, hová tehetjük megint a ruhát?» A másik mondja: «Nézd 
csak, a sövény mellett valami fazék van, eredj, menj, hozd ide; 
azután oda rakjuk (a ruhát).» Elhozták a fazekat, kezdték bele
rakni a csomóba kötött ruhát. Eakták, rakták beléje a ruhát. 
A végén vállukra akarták (tkp. kezdték) venni a fazekat. A fazék 
összehúzódott (szüknyílásúvá lett), a fazék elkezdett odébb hen
geredni, gurulni. Az öblögető leányok utána futottaji. Utána 
futottak, nem érték utói, így ott kellett hagyniok a fazekat. 

A fazék haza jött. «Gazdám, nyiss ki, eressz be!» kezdte a 
fazék erősen kiáltani. A fazék gazdája kiment, kinyitott, a fazék 
bement, mondotta: «Nézzétek, vagyont hoztam nektek.» A va
gyonnak az öreg házaspár módnélkül megörült (tkp. szívükre 
jött, megtetszett nekik). A ruhát a fazékból kivették, a kemen-
czére aggatták a ruhát szárítani. Valamikor a ruha megszáradt, 
kosárba rakták. 

Élt, élt az öreg házaspár. Megint középről esett le egy 
fekete fazék (azaz : a középső fekete fazék) a padlóra a polczról. 
Azután megint mondja a középső fazék: «En gazdám, kedves 
emberkém, eressz engem is meggazdagodni, pénzt szerezni. Lám, 
a néném (idősebb nővérem) elment, sok vagyont hozott nektek. 
En szintén elmegyek meggazdagodni, pénzt szerezni.» A fazék 
gazdája mondotta: «Menj, menj, gazdagodjál meg, szerezz 
pénzt.» A fazék gazdája kieresztette a fazekat a ház ajtaján, a 
pitvaron keresztül az utczára. A fazék elindult, elkezdett odébb 
hengeredni, gurulni. A fazék gurult, gurult, azután látja: két 
kereskedő az erdőben pénzen osztozkodnak (tkp. pénzt osztanak 
fel, t. i. maguk között). Az egyik mondja: «Elvész, ha szaba
don visszük a pénzt (tkp. elvész szabadon), valamiféle edény 
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kellene.)) A másik mondja: «Nézd csak, fazék van ott a fa mel
lett, eredj, menj, hozd ide, oda fogjuk (a pénzt) rakni.» Oda
mentek, elhozták a fazekat, a pénzt a fazékba kezdték rakni. 
Beléje rakták, rakták, a fazék kezdett megtelni. A fazék lassan 
összehúzódott, szűknyílású lett. Azután elkezdett odébb henge
redni. A kereskedők utána futottak, utána futottak, nem érték 
utói. így elhagyták a fazekat. A fazék hazajött. «Nyissatok ki!», 
kezdett kopogtatni. Kinyitottak, a fazék bement a házba. «Néz
zétek, mennyi pénzt hoztam!» mondotta. Az öreg házaspár 
meggazdagodott. 

Eltek, éltek. A harmadik fazék esett le a polczdeszkákról. 
«Mindjárt én megyek meggazdagodni, pénzt szerezni*), mondja 
a legkisebbik fazék. Az öreg mondja: «Eredj megint, keress 
valamit, szerezz pénzt.» A fazekat kieresztették az utczára, az 
ajtón, a pitvaron keresztül. A fazék megint elkezdett odébb 
hengeredni. Gurult, gurult, odajött, látja: két fiatal ember, szép 
fiatal emberek mennek az úton. Az egyik mondja: «Hugyoz-
hatnám, hová hugyozzak megint, nincs a közelben megfelelő 
hely.» A másik mondja: «Ott van egy fazék, oda menj, hugyoz
zál. Ott van, nézd csak, az a hely, megfelelő hely.» A fiatal 
ember odament, hugyozni kezdett. A fazék összehúzódott, össze
húzódott, monyánál fogva becsípte, azután ucczu! elindult, 
a fiatal embert húzta meg húzta (magával). Húzta, húzta, haza 
hozta. Megjöttek. ((Nyissatok ki, gazdám, én gazdám, kedves 
öreg emberkém, emberem, leendő eltartót hoztam nektek, foga
dott fiút.» A fazéknak kinyitottak, látták: a fazék eltartót, foga
dott fiút hozott. A fiatal embert bevezették a házukba. Az öreg 
házaspár megházasította a fiatal embert. Most nagyon jól, na
gyon gazdagon élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : olisni naje dir, kid'é . . . . girnits usis CJKHJIH 
OHH ^oaro, KaKT. ropmoKT. BbinajiT,' | vicéié 'tartó, őrző, gazda; 
flepaiaTeJiL, xo3jrain>5 | Uuk§rtni ccoŐnpaTi» AOÖpo, HCKaTB ^oöpo' | 
laiitis cnpHTHxi.' | kelui cótun>e5 | nopjavni ccoőpaTb BT. Y3E.IT., 
CBepHyTL BT. y3ejiT.; HecTH, BBSTB Ha iuie^o' | jumiríUis rvb-
ysHjrca5; vom jumirtni ca száját összehúzni; arczokat vág5; jumir-
voma girtíiU cszűkszájú fazék3 | sidz loi enovtni cTaKT. npunuiocL 
OCTaBHTB5. 

em-bur c,a;oŐpo' | em-bur perié gozjali vivti s§lem vilanis (v. 
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vilas) vois vagy: ...zev jona églgm vilanis vois '.noópo cTapHKaMB 
o*ieHb neHpaBHJiocb' | vivti 'o^ieHb, CHJILHO, qepe3B ^ypT.'. 

tsets 'BMBCTB; Toate5 | égm jukgni '.niiJiaTB 6apHnn> (a nye
reséget)5 ] kusad: kusin 'szabadon, nyíltan (nem kendőben v. 
edényben)' | ngéjgnika v. ngzjgnik THXOHLKO5 [ miidgm v. miidtgm 
'CKOJIBKo'. 

téas < orosz [cefi-J^acB | tui kuéa 'no ^opori ' ] menam 
kudé pet§ MOÍHTLCH oxOTa5 vö. v o t j á k : éiamd, juámá pota 
'szeretnék enni, inni', ummá pota 'alhatnám' MUNKÁCSI, VotjSz. 
573. | kol'kjedis topgdis C,ÓSL aíiua npHaca.iT>, CTHCHyjri. einy aiína' | 
aida < orosz aíí^a (1. KALIMA, Süld. Tóim. XXIX. 35) j verdié-pu 
'KopMHjieiTL, óy^ymiü KopMHjreiri.; leendő eltartó, fenntartó'; 
1. a 2. mesében úevesta-pu 'leendő menyasszony' | pirtan-tor 
szószerint 'olyan dolog, a mit bevezetnek, bevisznek, befogad
nak': 'a mit v. a kit befogadnak a családba; fogadott fiú 
(npieMbimi)' | getralisni 'ateHHJiH, noateHiijra' | jona em-burags 
'CB ÖOJIBinMMt ÔŐpOMB H ŐOraTCTBOMl.'. 

12. kinmgm gozja. 

vazen olisni-vilisni kinmgm gozja. kinmgmlgn enis (getiris) 
kuli. kinmem mórt mgdis gort-vgjéiées koréni, séssa kulem jgzgs 
miskiégs korsni. munis, munis, kinmgm mortli paniddsis rut'é. rut'é 
kinmgm mortgs suvtgdis, sornitgdni pondis. juavni pondis ruts 
kinmgm mortlié: «kittég munanh) kinmgm mórt sug rutéli: «tégv 
nin, ruj'éangi, ru(tégi/ engi (ggtirgi) kulis, so muna gort-ve(téj,égs 
korsni, so muna miékaliégs korsni.^ ruts sug: nme lokta.n — 
«tégv nin, t'sgv, ruj'égi, ruféangp, kinmgm mórt sug rutéli, «te 
ponié ng mii log?» ruts sug: «log. lokta; mukgdgs en koré, ber-
ggdt'éi, leéid'ika munam mekgd.» kinmgm mórt mglpalis, mglpalis, 
suis: amunam,' mii nin keran, koréiégm dor^é, mii-kg ton log; 
kuían-g, on-g, addéam.n 

mgdisni kinmgm mórt ruUkgd. munisni-kg munisni, voisni 
kerka ding. rut'é sug kinmgm mortli: «te gortsg vgté, me-ng pira, 
ponda miskavni, ééééa bgrdni. te-ng vgts górt, kivzi te mentéim 
bgrdgmsg.» 

kidé sornitisni, sidz vgföisni. kinmgm mórt pondis górt 
vgténi, ruts-ng pondis miékini, ééssa bgrdni zev norinika: v-kin-
mgm mortlgn ggtiris kuli, miékiéis-téiskiéis ez lo, vurié-vg(téiéis 
biri, puié-pg£aliéis biri !» 

rúté dugdis bgrdgmié. kinmgm mórt sug rutéli: «ru(féangi, 
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rujlégi, dugdin tai n§ te berdeméid ?» ruié su§ kinmem mortli: 
amortgi, mortangi, musa mortei, iéas regidik, me soiiiéista.v sek 
ruié non-pgvsg éojis kinmem mort-getirlié. 

ééééa bara bgrdni pondis ruié: vkinmem mortlen ggtiris kuli. 
iégskid ndnnas verdiéis biri, mijéa vurié-vefáiéis biri!« ééééa 
bara ruié lantis. kinmem mórt sug: ubara tai ne dugdin, rujéa-
ngi, ru/égi, b§rdemsid.» ruié sue: ut'éas, mutdzi, soiiiéista.n sek 
ruié mgd non-pgvsg éojis kulem mortlié. 

ééééa bara bgrdni pondis ruié: «kinmgm mortlen ggtiris 
kuli, bur olemis biri, sijges vifáiéis biri, idrdéiéis ez Zo.» ruié-kg 
bara lantis. sek ki-pgvsg éojis. kinmgm mórt, zivgié, sue: dunaié 
tai, gdjg tai, rujéei, rujéanei, dugdilan/» — «iéas, iéas», sug 
ruié, «pir bara bgrdni ponda.v sek med ki-pevse éojis. 

ééééa pondis bara ruié berdni: «zivgiélgn kemedié-pdétedisis 
biri, iégskid éojan-juan pezaliéis-puiéis biri/)) ruié ng bara dug-
dis berdemié. sek kok-pevsg éojis zivgana mort-ggtirlié. 

zivgié sue: ((bara tai n§ dugdin berdeméid, ruföeijrufóei!* 
ruié sue: «iéas, dzik regid'ika kus soiiiéista.)) 

bara berdni pondis ruié zivgié mortli. zivgiélen ng e(tsa 
nin köti gort-veféan. ruié bara dugdis bgrdemié. sek mgd kok-
pevse éoini pondis. 

zivgiélen górt estis, kerkae piris. burets ruié éojg getirlié, 
zivgié-ggtirlié m§d kok-pgvsg. zivgié loktis, Iggdéis ruié vilg. gor-
sgdis kabirtis, iéabirtis. zivgié ééééa sgrt-kits vejéis, éorjas sir-
tistis. rutiégs dzaggdis. kuéis jurás novlan-tor vgjsis. zj/vgié ggti-
rgs gualis ruiélié koXem mitgsse. vil!-pgv getrdéis, ruié-ku novlan 
torjgn vil! ggtir vajis. gni ole-vilg, olgni-vilgni, ndn éojeni, va jueni. 

A f a g y o s e m b e r és a f e l e s é g e . 

Eégen élt-volt egy fagyos ember meg a felesége. A fagyos 
embernek a felesége meghalt. A fagyos ember elindult koporsó-
csinálót keresni, azután halottakat mosó embert keresni. Ment, 
ment, a fagyos emberrel szembe került egy róka. A róka meg
állította a fagyos embert, beszélgetni kezdett vele (tkp. beszél
tetni kezdte). A róka kérdezni kezdte a fagyos embertől: «Hová 
mész?» A fagyos ember mondja a rókának: «Hallgass már 
rókácskám, rókám! A feleségem meghalt, íme, megyek koporsó-
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csinálót keresni, megyek halottmoeót keresni.» A róka mondja: 
«En jövök.w —• «Hallgass már, hallgass, rókám, rókácskám», 
mondja a fagyos ember a rókának, «mi várható (tkp. lesz) te
tőled?)) A róka mondja: «Várható (tkp. lesz). Jövök; ne keress 
mást, fordulj vissza, szépecskén megyünk magammal.)) A fagyos 
ember gondolkozott, gondolkozott, (azután) mondotta: «Men-
jünk; mit csináljak (tkp. mit csinálsz), semhogy keressek, valami 
lesz; értesz-e hozzá vagy nem, meglátjuk.)) 

Elindult (tkp. elindultak) a fagyos ember a rókával. Men
tek, mentek, a a házhoz jöttek. A róka mondja a fagyos ember
nek: «Te csináld meg a koporsót, én meg bemegyek, hozzáfogok 
a mosáshoz, azután a siratáshoz. Te csináld meg a koporsót, 
hallgasd az én siratás ómat.» 

A hogy mondották, úgy tettek. A fagyos ember kezdett 
koporsót csinálni, a róka meg kezdett mosni, azután nagyon 
szánalmasan siratni: «A fagyos embernek meghalt a felesége, 
mosója-törlője (söprője) meghalt (tkp. nem lett), varrój a-dolgo
zója megszűnt, főzője-sütője megszűnt!)) 

A róka abbahagyta a siratást. A fagyos ember mondja a 
rókának: «Kókácskám, rókám, hát abbahagytad a siratásodat ?» 
A róka mondja a fagyos embernek: «Emberem, emberkém, 
kedves emberem, rögtön, mindjárt, én kissé kipihenem magam.)) 
Akkor a róka a fél csecsét ette meg a fagyos ember feleségének. 

Azután megint siratni kezdett a róka. «A fagyos embernek 
a felesége meghalt. A ki ízletes kenyérrel táplálta, megszűnt, 
szép varrója-dolgozója megszűnt!)) Akkor megint elhallgatott a 
róka. A fagyos ember mondja: «Hiszen megint abbahagytad, 
rókácskám, rókám, a siratásodat!» A róka mondja: «Eögtön, 
elfáradtam, megpihenek.)) Akkor a róka a másik csecsét ette 
meg a halott asszonynak. 

Azután megint siratni kezdett a róka: «A fagyos ember
nek a felesége meghalt, jó életének vége, a ki őt őrizte, meg
szűnt, gazdasszonyának (tkp. takarítójának) vége.» A róka megint 
elhallgatott. Ekkor a fél kezét ette meg. A fagyos ember, a 
beteges, mondja: «Sokszor, hamar abbahagyod, rókám, rókács
kám!)) — «Kögtön, rögtön», mondja a róka, «mindjárt megint 
kezdem a siratást.» Ekkor a másik (fél) kezét ette meg. 

Azután megint siratni kezdett a róka. «A beteges ember-
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nek czipőt és ruhát szerzője megszűnt, ízletes ételt-italt sütője-
főzője megszűnt!» A róka megint abbahagyta a sírást. Akkor a 
fél lábát ette meg a beteges ember feleségének. 

A beteges ember mondja: «Megint abbahagytad a siratá-
sodat, rókám, rókám!» A róka mondja: «Kögtön, csak egészen 
rövid ideig (nagyon hamar) pihenek.» 

Megint kezdett a róka a beteges embernek sírni. A bete
ges embernek már csak kevés maradt a koporsócsinálásból. 
A róka megint abbahagyta a siratást. Akkor a másik (fél) lábát 
kezdte megenni. 

A beteges embernek elkészült a koporsója, bement a házba. 
Éppen akkor eszi a róka a feleségének, a beteges ember félesé
gének a másik (fél) lábát. A beteges ember odajött, megharagu
dott a rókára. Torkánál fogva megfojtotta. A beteges ember 
azután fonalból hurkot csinált, a gerendára kötötte a hurkot. 
A rókát megfojtotta. A bőréből fejére való sapkát (szószerint: 
viselő dolgot) csinált. A beteges ember eltemette a feleségét, 
a rókától meghagyott maradékát. Újból megnősült, a rókabőrből 
készült sapkával új feleséget vett el. Most él-van, élnek-vannak, 
kenyeret esznek, vizet isznak. 

J e g y z e t e k : kinmgm 'npocTy^HBiniiíca; Mep3JibiH; meg
hűlt, fagyos; megfagyott' | éornitgdni CBBCCTH BT. pa3roBopT>' | 
te poiiis ng mii lo§? 'OTB Teőa *ITO JKe őy^eTt?' cmi várható 
tőled ? nem értesz hozzá5 | mglpalis ccoMHt>Bajica, ^yMajii., pa3-
,nyMHBajiT>; gondolkozott, habozott'; SZAVVAITOV : S. mglpalni, V. 
mgvpavni eB00ŐpaataTi>, B0oőpa3HTb', LYTKIN : mglpalni, mgvpavni 
cBoo6paataTb, npcunoaaraTt, ,H,yMaTb', WIED. mölpalny (möv-
pavny) 'vermutén, sich vorstellen, durchschauen5. Közlőm, CSEU-
SZOV, itt — éppúgy mint a 10. mesében — bizonyára sziszolai 
nyelvjárásbeli alakot használt. A m. szó Usztsziszol'szkban ú. 1. 
már nem is használatos. Fordítóm, FEOLOV, nem ismerte a szót. 
Mikor pedig utasításomra másoknál kérdezősködött, azt a fele
letet hozta, hogy ismerik a szót mgpavni alakban. Úgy látszik 
tehát, hogy a szót már nem ismerik Usztsziszol'szkban, és a ki 
még emlékszik rá, talán már csak hibásan tudja. — Vö. még 
függelék, VI. dal 4. sorát. | korsiégm doris VBMT> HCKRTB ^aJiLme5 | 
mii-kg ton log fTrro-TO 6y,neTT>'; kod-kg ton u^Zalas 'valaki dolgozik'. 

bgrdni ciuiaKaTb, npiniHTbiBaTb no IIOKOHHHKB5 ] norinika 
ca;ajio6HO, iie^aabHO, 3ayHbiBHo' | miékiéis-fsiskisis ez lo ̂ CTH-
paJItIIl,MU,bI-MbITHimH He CTajio.' 
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Mas, regid'ik 'ceiteacT., noro^n HeMHoro, cicopo' | soitUista 
fnooT,a;oxHy' | non-p§vs§ co^Hy rpy,nb\ 

mufái ryCTaj ia' | bur ol§mis biri "xopoineü JKHSHH eMy He 
CTajio; jó élete megszűnt, rosszra fordult a sorsa3 | idrdsis 
'oopaaraTeabHima; a ki rendet csinál, mindent rendbe hoz, 
takarítónő, gazdasszony.' 

zivgis CXHJIHÜ, ÖoJiBHOfi, cnaóbifi' [ kemgdis 'oöyBajn.mHu.a', 
pdétedié eo,n;'feBa:ibHi;Hn<a\ 

dzik regidika 'coBCBMb HeMHoatKo' | vefóan ^Éjiame'. 
burets cKaKí> pa3f>, BI. nopy' | kabirtni, gabirtni, Uabirtni 

ccacaTb5 | sirtistni c3aTflHyTL neTJiK)' | kusis jurás novlan-tor vejsis 
'H3T. mKypH Ha rojioBy HOCHübHyio BeiHb c^tjajií.' ] ruMlis ko-
l§m mil'§88§ Cy JIHCbl OCTaTKHOÖt̂ KH5. 

13. sus-lun k 0 m i l § n. 

«sed §sk§s moidam, og§h> —• ,moid!' «te suin ,moid', me 
sua ,moida'.» 

«g§rd eskes moidam, oge?» — ;moid.fi «te suin ,moid', me 
sua ,TOOÍda'.» 

vje^zid §sk§s moidam, og§?» — ,moid / ' nte suin ,moid', 
me sui ,moida(.» 

«éera gskes moidam, og§h> — ,en/' ute suin ,en\ me 
sua ,og'.» 

ttééssa kujsgm eskes moidam ?» — ,og§!' «te suin ,og§f, me 
sua ,og§'.» 

ta-lun keié (ketté) sárt, aski bara taje. 

A z ű r j é n o k o s s á g a ( s z e l l e m e s s é g e ) . 

«Meséljünk-e a fekete ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.» 

«Meséljünk-e a vörös Ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondom ,mesélek'.* 

«Mesóljünk-e a fehér ökörről, (vagy) ne?» — ,Mesélj!' 
«Te azt mondtad ,mesélj', én azt mondtam ,mesélek'.» 

«Meséljünk-e a tarka ökörről, (vagy) ne?» — ,Ne (mesélj)!' 
«Te azt mondtad ,ne (mesélj)', én azt mondom ,nem (mesélek)'.» 

«Aztán milyen ökörről meséljünk?* — ,Ne (meséljünk)!, «Te 
azt mondtad ,ne (meséljünk)', én azt mondom ,nem (mesélünk)'.* 

Mára elég, holnap megint ez (ugyanez). 
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J e g y z e t : Közlőm még ezt a közmondást fűzte a mese 
cz íméhez : va volgm in§ va volas-na colyan helyre, a hol volt 
víz (a hová jö t t víz, a hol szokott lenni), még oda jön víz' 
{T,H,T> ótiBaeTi. Bo^a, TaMt 6y,neTT> eme Kor^a-Hiiőy^b'). 

14. 
vaéen olis-vilis mórt. olis-k§ olis, olis, séééa jona-na dir 

olis, olis (mianli vistavni régid, sili óvni véli dir). mört kor-kg 
m§dis tuje. munis, munis, jona dir munis. vois sila. mórt puksis 
sila vil§, tsyngdtían pondis veUni. pondis-ke veföis, v§ttéis Ui-
ned't'éan-tor. vejsisk§ vg/sis, jona dir vg/éis. kor-ke dir-mist 
artmis. mórt tsingdtsini pondis. tsinedt'éis-kg tMngdíéis, jona dir 
téinedtsis. kor-ke m§dis vo(d'ée munni. munis-k§ munis, jona dir 
munis, kole-ke kole-ke kiíiégdz (mianli vistavni régid), sij§ pir-na 
mune. kole-ke gni mune, olg-vilg, vetle-mune, abu kodi tedié. 

Régen élt-volt egy ember. Élt meg élt, élt, azután még 
nagyon sokáig élt, élt (nekünk elmondani hamar [lehet], neki 
élni sokáig tartott). Az ember egyszer útnak indult. Ment, ment, 
nagyon sokáig ment. Jött egy kidőlt fa. Az ember a kidőlt fára 
ült, füstölő farakást kezdett csinálni. Kezdte és csinálta, csinált 
füstölgő farakást (tkp. dolgot). Csinálta meg csinálta, nagyon 
sokáig csinálta. Egyszer sok idő múlva meglett (elkészült). Az 
ember elkezdett füstöt csinálni. Füstöt csinált meg füstöt csi
nált, nagyon sokáig csinált füstöt. Egyszer elindult előre. Ment 
meg ment, nagyon sokáig ment, ki tudja (tkp. lehet) meddig 
(nekünk hamar el [lehet azt] mondanunk), ő még mindig megy. 
Lehet, hogy most (is) megy, él-van, vándorol (tkp. jár-megy), 
nincs (senki) a ki tudja (senki se tudja). 

J e g y z e t e k : sila 'öregségtől kidőlt fa' | tsingdt'éini '^u-
MHTL, ,̂T,jiaTb ^HMT); ^HMHTLca'; tsingdt'éan 'KocTept (fljia 
íHMa)' | kole-ke kitiéedz rMOJKeTb öbiTb AO Ky,na' | kole-ke §ni 
mune ctalán most (is) megy' j vetle-mune. cnyTeniecTByeT'b'. 

15. 

zev vaíen olii-vilis perié mórt. sije mededt'éis tuje. munis-ke 
munis, perié mortlen hokis íéegi. pu kok puktas—pu-kok éiémas; 
ifáas-kok puktas — ifáas kok sot't'sas ; kert-kok puktas — kert-
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kok simas. etare-ke vibdzedlas — gut-gag, medare-k§ vitd'é§dlas — 
vié-kaptana, koimedlae-ke vi^dzgdlas — prenik-vit'éko. prenik-
vifsko dinas munas — viUko kelaíé-tomana. kelaié-toman kurt't'éas, 
prenik-etd'zes voééas: tes-pop salaié, ut vii jura, baka-mat'é kimesa, 
kartupel'-gegja, koreé-kor pel'a, éumed gerddzem koska, kos sukar 
bedda, kusman-tuéa. 

Nagyon régen élt-volt egy öreg ember. 0 útnak indult. 
Ment, ment, az öreg embernek a lába eltört. Falábat tesz oda 
— a faláb elkorhad; szalmalábat tesz oda — a szalmaláb elég; 
vaslábat tesz oda — a vasláb megrozsdásodik. Az egyik oldal 
felé néz — repülő rovarok (légy-rovar), a másik oldal felé néz 
— sárga kaftános (ember), harmadik oldal felé néz — mézes
kalácsból való templom. A mézeskalácsos templomhoz megy — 
a templomnak a lakatja perecz (tkp. a templom perecz-lakatú). 
A pereczből való lakatot leharapja, a mézeskalácsból való ajtó 
kinyílik: szárított zablisztből való pap áll (ott), írós vajból való 
fejjel, pöfeteg gomba homlokkal, burgonya-köldökkel, fürdősöprű 
leveléből való füllel, nyírfakéreggel átkötött derékkal, száraz 
kétszersültből való bottal, retek penis-szel (tkp. írósvaj-fejű, 
•homlokú stb.). 

J e g y z e t e k : A mesének néhány kifejezésére nézve vö. 
LYTKIN 160 (SUS. Aik. X. 21). — prenik < or. npaHHKt | teé 
TOJIOKHO3 I idvii'Re TonjieHHoe Macjio' j baka-mat's '.noJK^eBHirb3. 

16. vgralispi. 

vaz§n olis-vilis v§ralis mórt. silen v§li kujim pi zev jones. 
naje nol'en kajisni ile vére veralni, sela da ur kiini. nali premis 
kutis jona sedni. ndnis biri. gorte lédzsini zev ilin, da i lim usi 
bidsa véét. bai juualni kutis piianlis: «mii-£e §ni kutam vet'sni? 
kodi gorte léd'zéilas iiánlah) nied itt'é§t pi i suue: «bat'e, ndú 
pondaid miianli górtad nemié lédzéilnid, kutam jdi vilin ölni. 
jájid tani una em, a iidiite górtad loug nebni.» ba( pies oskas : 
«vot, te telka, sitdzi lesid i em.t naje kutisni kus jdi vilin ölni. 
pr§mis vek zev jona sed§. naj§ oleni das lun da i dirdzik nin 
ndnteg, a kajemédnis kujim telié nin. 

nalen i istegis biri i biidéni nemen loiis. naje vel'ié dzug-



ZÜEJÉN NÉPKÖLTÉSZETI MUTATVÁNYOK. 1 2 9 

éisni. povod'da kg(á"£iá, léd'zéilni ilin i éoini nem. jdi una em, a 
puni nemen i ndn abu. bai piianli süni kutis: «vai pud vgföam, 
kodli ndnla da bila vetlini.v med ij.égt pi süni kutis: «vai-zg 
me etaje med i^zid koz jilas kaila da vitd'£§dlaf abu-g kgn-ke 
matin olié. mi ja gortg si ilaedz vetlini? i seki pudjalam, kodli uée.» 

naje si(d'éi i vgjéisni. med ijéet pi kajis koz jilg i kutis 
viid'é§dni i tidalg ken-ke zev ilin kgjin-bugiX kod' bi i süni kutis : 
«vot taje véékida tidalg bi i olis em seni.» vokjas oz véritni i 
aénis knjisni i kutisni vifágdni, i tidale d'zuzgan kod' (zev i(iéet) 
bi. naje zev radeé loiini i léd'ééisni koz jilié i kutisni tglkuitni, 
kodli vetlini set'iég. bai kutis süni, mii itdzid pi med jon i sije 
med régid volas. itdzid pi kesjisis. küéan pistéal' bostis, meded'iéis 
bila da ndnla. 

mgdgd'iéis véékida bi véste, kitd'ii véli tidah, tuitgg. munas 
bidsa lun i ritja doris kutis tidavni bi. sijs zev rad loii i gdjen-
dzik kutis voélavni i régid voiis ijstfik kerka dine1 keni lomtise 
bi, a bi vilin esale i(iéiiik pert, a bi doras nekod abu. sij§ kesjis 
bi boétni lomtiéan pesnas i ber munni. kerkaédnis kod-ke gorgdis 
zev tokié, sije uétgd'z povzis. ééééa iééiiéis da vij&zedlis. si dinin 
sulale zev itdzid perié d'zor mórt i sili suue: «miila te juudétgg 
viétdéteg guédéan i kesjan véli bi nuni ? vai taiiée púkéi i viétdé, 
te kodi i kiédn voiin.v i(dzid pi púkéis i kutis viétavni: «vot me 
seé, miian kujim lun nin ndn ni bi abu. me lokti tatíée bila da 
ndnla.» d'zor mórt i kutis süni: «te kuéan-ke, viétalli vgllitem 
tor, l'ubg zev jona pgrjdéni, me seki ted éeta bi i ndn. on-kg 
vermi, tasma-pdéta épinaéid kujéikte boéta.» 

i^zid pi kutis sijes perjedlini. pgrjgdlis dir bid-nog, ééééa 
étik kiv i ilali. seki d'zor mórt skermis da boétis itdzid pies jur-
éiedis, gabirtis da kok kostas topedis, épinaéis (miskuéis) tasma-
pdéta kuféikse boétis. 

itdzid pi gdva mezdiéis, da mijén mini, gdjen pisjis. voiis 
da viétavni kutis baili da vohjasli, mii tseni ole omet. mene tai-ke 
éojas, §dva mini a bise kesji pisjedni da sije mird'dís i meng 
jona ngitis». 

bai dgzmis si vile i suug med pili: «mun régid vetli, vai 
kgi bisg.)> mgd pi munis, sid'z-ég loktis bi dőre da kesjis nuni. 
itdzid d'zor mórt silié véékid kok-t'éunsg vundis. bgr gorte voiis da 
baili nordéni kutis, mii seni olg omgl! 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1I. 9 
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ifégt vok kutis vidísini: «miisa ti jgz, ong verme sij§s 
pgjjalni da assg ngitg.» vokjas seravni kutisni i suugni: «vetli, 
vidli, oz-g i ted tsgts éur.» i/set vok suue: (Uat't'se ne-£g tsigjgn 
kulni, da k§fáidén kinmini!» 

bostis íéer da pistsal' da mgdgdt'sis. voiis dzor mórt din§. 
sijg kerkaas kuilg. gtar peVesas juris, mgdaras hokis, vgralis pi 
sili suiis: «ola'n vila'n, bur mórt, on-g űzni ledz?» dzor mórt 
suiis: «lok uz, tolkg gor bokas vod i mem te moid-kiv vistal, da 
med abi velem tor.)) veralis pi suuas: «tofk§ kivzi da en sídé. 
sidsan-ke, tensid das pl'eteú jw-éite nettsistni.» dzor mórt suue: 
«a te-kg 011 vermi, tensid kiknan vod'z i'suntg keravni.)> 

i vot najg vgj'éisni sidé. vgralis pi zavod'itis vistavni, mii 
«va£gn olis mórt, sijg lebzis kujim vo i voiis nebesag a seni jgzis 
stavis vetleni vivldn kokén, sijg juualni kutis nalis : «miila tijg 
tatdzi vetlannid ?» najg suugni, mii ,miian kgm-kot abu i vurni 
nekodli1. sijg kutis vurni nali sapegjas, a sapgg vuran tsgtína 
vilas jur-sisg dzor mortjaslis kutis gktini». dzor starik, kodli vgli 
premislditis-pi viétalg moid-kiv, akriitis da i suiis: «.sidz — suuas 
— oz poz.tt vgralis pi seki traknitis jur-sisg dzor stariklis, mii 
sedi kirimas, jessg suiis : «en sidé !» 

dzor mórt laútis. vgralis pi bar a zavoditis: «vot — suuas — 
gíik mórt mung tui vivti i vifágdg, tglzg zev una zgr-kil'. sije 
davai kutalni. sijg kutalis da kutalis, séssa una • t'sukermis. setis 
sijg davai gez kini. kiiis sije zev kuza, mii silgn gezjis sudzsis 
zev itdzid ti vomgn. sijg davai ses t'sgrtjassg kgltni. stav t'sgrtsg 
•kevtis. vifáedli — suuas — stav Ugrtsg vajg.n dzor mórt bara 
aknitis i uékgdtsis gfágsas i suiis : «abu nekod, te — suuas — 
pgrjásan.)) vgralis pi suue: «me pgrjdsgm vilas i ola, a te miila 
siudsan ?» dzor mortlis bara jur-sisg t'sglgi testük r'ie^sistis i suiis: 
«bara-kg sidsan, seki me teng stavnas kusta.» 

dzor mórt povzis i vodis. bara kivzini kutis. vgralis pi 
bara zavoditis. vsidz — suuas — kor-kg muni gt'ikis ver ami. 
sgris bosti pistsal! da Uer i addzi: pu jilin túri pukalgni zev 
una. me davai najg? kutatni, kutali zev una i stavsg sunis jile 
domavli, aféim smlis ponas kufísisi da najes isniti. najg kutisni 
lebzini i meng tsgts lebedni. lebgdisni dir pu ver jiljasgdis, kimgr 
kostjasgdis i vajisni zev ijdfid ti vilg i lebzedni kutisni sijg vomgn. 
sgras kimin voiisni i meam sunisid ori, me tiad usi i veini kúti, 
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a vartíéini og kuz. seni zev una utkajas pukalgni. me gt'ikes ko-
kedis kúti. sijg mene bereg dorg(d'éid vajis. séssa beregad péti i 
dumáitni kúti: kitíse munni ? i keni sije ? a zev jona kinma, i 
isteg ketdsgma a biidsni nemen, mii vet'sni 1 vi(dzgda .- os lökte ti 
pglgn. me pistsal bosti i liini kesja. os i suug: «íe mene en lii, 
a mii ted kolg, vistal.» a me vek-na met'ita, a sije vek matissg i 
voiis déik dingdé. me pistsal' pukti i suua : «vai biiás, me kinma.» 
sijg suug: «meiam bi abu, a vai kolg-kg puksi, me teng nuua, 
kgni bi em.» me puksi os vile i sijg davai meng nuni vgrgdis, 
nurgdis i jujas vomenis i vajis taiíég, a te on kesji bi setni.» 
vgralis pi zev jona gorgdis: «miska, suuas, piral, dzaggdam 
tajgs, d'zor mortsg!» d'éor mórt zev jona povéis i aknitis i suiis : 
«na mii kolg, sijgs i sgta, tol'kg en dzaggdgh) a vgralis pi suug: 
ndzaggda, mgdis keiig velgd't'si, en jgrt ?íekodgs.» 

d'éor mórt suug: «mii kolg, sijg i bőst, bőst i bitg — vot 
ted tiv-kgrl i biia iz; vot ted koznala pistsaU, kodi bid lijgmin 
inmg. vot ted biua, mii tas bid liisan tor oz biravli.)) veralis pi 
bostalis stavsg, mii d'éor mórt setis, i suiis: «a jesse kgni meam 
vokjaslgn i(dzid kok-t'sunis i spinasis kutt'sikis, sijgs vai i náútg 
vai. on-kg set, pir i dzageda.v 

dzor mórt sijgs nuiis med éirg i sefíse vgralis pi vifágdlis 
i zev jcna povéis, mii seni stavis gsalg i puktalgma: mort-ku/sik 
tasma pásta i kok-t'su?íjas i kirim-t'smíjas. d'éor mórt suug: uvot 
— suuas — berji, kodi nalgn.v vgralis pi vijd'égdlis i bostis kodi 
vihnsándziksa i suiis: «vot tajg miila ta-mindasg kulin da vun-
dalin mortjasislis ?» d'éor mórt vistavni kutis : «tajg vot bidsen bi 
korisjaslen i nekod ez kuz mene pgrjalni i povégdni, a tekod'is mem 
jessg ez-na surli. mii te meng vermin venni i vot ted me bidsen seti.» 

vgralis pi pasibg suiis dzor mortli i munis bat'iyas ding. 
voiis bat'isjas ding i suiis: «vot — suuas — me surli peklag, da 
ladng áfáim vgli; mii veskg bara kok-t'sun-l'i mii-l'i loii kölni.)) 
vokjas vifíégdlisni da tolkg ggrdgdisni. sijg pervoi déepsis kiskis 
til-kgrt da biia-iz. séssa biua da pistsal' setis baíli. «vot tája me-
nam aslam naáitka, a jessg mii-kg em, sijgs og-na petkgdli. vai 
— suuas — pervoi biidsg, séssa jditg pug.» najg biiásisni, jdi 
puiisni i uinditni kutisni. sijg vistavni kutis: «vot — suuas —-
sikdéi me bitg pgrjali* i vistalis nali stavsg. a vokjas vomse pds-
kgdalisni i kilzgni i suugni: «vot — suuas — d'ivg!» 

9* 
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séséa ijset vok dzepsis kiskis kok-tsun i épina-kuksik, itdzid 
vokjasli petkedle i éuu§: «taj§ abu tiian? novte petkedle spinate 
da kokte.v vidlalni kutisni i puktisni i l'askisni; bit't'e séd i 
vevl§mal hat vijjúzedis, vi^zedis i suiis girisdzik piianli, mii «ti 
tadé-k§ kutannid ölni, tiian ne tolko kujsiknid oz tirmi, i jdite 
bidsen loue setavni», a ij'set pili suue, mii «te louan mórt i teis 
bidsen kutasni polni i me tenid kóla stav pr§mistditan mesta i 
te kutan ölni bura». 

naje dir-na jessg veralisni i prgmisse t§lnas velen lédés§-
disni gortas i vuzalisni kar§ i bostisni una dénga. bai stavnise 
gt-kod'a jukis i aslis kol'i kulig kezlas. sés'sa sije régid kuli. olgm-
kolis kik girié piianli. naj§ kutisni kidé úure u^díalni i mnjasis 
stavis izermisni, ndúis ez kut arkmini i enovtisni. med berin 
stavs§, mii koÜ, vuzavlisni i aénis munisni kitíé§-n§ jezli u^dzavni 
kinem-p§t vilas. ijsgt pi olm§dtsis zev bura i eni ole-vile. 

A v a d á s z f ia. 

Régen élt-volt egy vadászember. Neki három nagyon erős-
fia volt. Ok négyen elmentek messzire az erdőbe vadászni, 
császármadarat és mókust fogni. Nekik nagyon kezdett zsákmá
nyuk akadni. A kenyerük elfogyott. Haza menni nagyon messze 
(volna), meg hó is esett egész arasznyi (magasságú). Az apa 
kérdezni kezdte fiaitól: «Mit fogunk most csinálni? Ki megy haza 
kenyérért?» A legkisebbik fiú mondja: «Atyám, kenyérért nekünk 
nem érdemes (tkp. 'semmiből' azaz : semmiért, nincs miért) le
mennünk, húson fogunk élni. Hús sok van itt, kenyeret meg 
venni kellene otthon.» Az apa megdicséri a fiát: «Lám, te okos 
vagy, így helyes lesz.» Ok csak húson kezdtek élni. Zsákmányuk 
mindig nagyon erősen akad. Ok már tíz napig és még tovább 
élnek kenyér nélkül, de elmenetelük óta már három hónap 
(múlt el). 

A gyújtójuk is elfogyott és tüzet gyújtani nem lehetett 
semmivel. Ok most zavarba jutottak. Az időjárás hideg, haza
menni messze (volna), és enni (való) nincs semmi. Hús sok. 
van, de nincs mivel főzni és kenyér nincsen. Az apa kezdett 
szólni a fiaihoz: «Ncs hát húzzunk sorsot, (hogy) ki menjen 
kenyérért meg tüzért.» A legkisebbik fiú megszólalt: «Nos hát 
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én felmászok ennek a legmagasabb fenyőfának a tetejére és 
körülnézek, nincs-e valahol a közelben lakos. Minek olyan 
messzire haza menni ? És azután vessünk sorsot, hogy kire esik 
(a sors).» 

Úgy is tettek. A legkisebb fiú felmászott a fenyőfa tetejére 
és kezdett körülnézni és valahol nagyon messze farkas-szem 
nagyságú (tkp. farkas-szemhez hasonló) tűz látszik és megszó
lalt: «Nézd csak, itt egyenesen tűz látszik és ember lakik ott 
{lakos van ott).» Bátyjai nem hiszik ezt el ós ők maguk másztak 
fel és kezdtek körülnézni, és nagyon kis tűz látszik. Nagyon 
megörültek és leereszkedtek a fenyőfa tetejéről és elkezdtek 
tanácskozni, hogy ki menjen oda. Az atyjuk megszólalt, hogy a 
legidősebb fiú a legerősebb és ő leghamarább teheti meg az 
utat (jöhet). A legidősebb fiú megigérte (hogy elmegy). Fogta a 
vadászpuskáját, elindult tüzért meg kenyérért. 

Indult egyenesen a tűz felé, a hogyan látható volt (a tűz), 
út nélkül. Megy egész nap és este felé kezdett látszani a tűz. 
Ő nagyon megörült és gyorsabban kezdett lépni és hamar 
egy kicsike házhoz jött, a hol tűz ég, a tűz fölött meg kicsike 
üst függ, a tűz mellett meg senki sincsen. 0 tüzet akart venni 
égő üszökkel és visszamenni. A házból valaki nagyon haragosan 
kiáltott, ő (úgy) megijedt, hogy elesett. Azután felkelt és körül
nézett. Mellette egy nagyon nagy öreg ősz ember áll és mondja 
neki: «Miért lopsz te kérdezés és beszéd nélkül és (miért) akar
tál te tüzet vinni? Nosza ülj ide és mondd meg, ki vagy te és 
honnan jöttél.» A legidősebb fiú leült és kezdett beszélni: 
«Nézd, én onnan való vagyok, minekünk már három napja 
nincs se kenyerünk se tüzünk. Én tüzért meg kenyérért jöttem 
ide.» Az ősz ember megszólalt: «Ha tudsz, mesélj (valami) hal
latlan (nem volt, lehetetlen) dolgot vagy nagyon nagyot hazud
jál, akkor adok neked tüzet és kenyeret. De ha nem tudsz, szíj-
szélességben veszem a bőrödet a hátadból (szíjszélességű bőrt 
hasítok a hátadból).)) 

A legidősebb fiú kezdett neki hazudozni (kezdte őt be
csapni). Hazudozott neki sokáig, mindenféle módon, azután egy 
szót elhibázott. Akkor az ősz ember megharagudott, megfogta 
a legidősebb fiút a hajánál, megkapta és lába közé szorította, 
hátából szíj szélességű bőrt vett. 
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A legidősebb fiú nagynehezen szabadult, és a mint kisza
badult, gyorsan elfutott. Haza jött és mesélni kezdte atyjának 
és testvéreinek, hogy «ott az ördög lakik. Engem majdnem meg
evett, alig szabadultam; a tüzét el akartam rabolni, ő meg 
elvette ós engem jól elvert». 

Az apja megharagudott rá és mondja a második fiának : 
«Eredj hamar, menj, hozz akár csak tüzet.» A második fiú el
ment, épúgy eljutott a tűzhöz és akart (belőle) vinni. A magas 
ősz ember jobb lábának az ujját levágta. Visszajött haza és 
panaszkodni kezdett apjának, hogy ott az ördög lakik! 

A legkisebb fiú elkezdett szitkozódni: «Micsoda emberek 
vagytok ti, nem tudjátok őt becsapni, és őt magát verjétek el.» 
A bátyjai nevetni kezdtek és mondják: «Menj, próbáld meg, 
nem akad-e te elibéd is.» A legkisebb fiú mondja: «Csak nem 
fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni!» 

Fogta a fejszéjét és a puskáját és elindult. Eljutott az 
ősz emberhez. Az a házában fekszik. Az egyik sarokban van a 
feje, a másikban a lába. A vadászfiú mondotta neki: «Adjon 
isten, jó ember, nem engedsz-e meghálni?)) Az ősz ember mon
dotta: «Gyere, hálj meg, csak a kemencze mellé feküdj és me
sélj nekem mesét, de lehetetlen dolog legyen (ne legyen meg
történt dolog)!» A vadászfiú mondja: «Csak figyelj és ne szólj. 
Ha szólsz, tíz csomót tépek ki a hajadból.» Az ősz ember 
mondja: «De ha te nem bírsz (becsapni), mind a két mutató 
ujjadat levágom.» 

És íme, ők úgy tettek. A vadászfiú kezdte mesélni, hogy 
«régen élt egy ember, az három évig repült és az égbe jutott, 
ott meg az emberek mind lábbal fölfelé járnak. 0 kérdezni 
kezdte tőlük: «Miért jártok ti így?» Ok azt mondják, hogy 
,nekünk nincsen czipőnk és senki se tud varrni'. 0 kezdett 
nekik csizmát varrni, de csizmavarró sörtének az ősz emberek 
haját kezdte gyűjteni)). Az ősz öreg, a kinek a vadászfiú elmondta 
a mesét, felkiáltott és mondta: «Ugy — mondja — nem lehet.» 
A vadászfiú akkor meghúzta az ősz ember haját, a mennyi ke
zébe akadt, és .még mondotta: «Ne szólj I» 

Az ősz ember megnyugodott. A vadászfiú megint hozzá
fogott : «Lám — mondja — egy ember megy az úton és látja, 
nagyon sok zabpolyva röpköd. Nosza kezdte összefogdosni. Fog-
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dosta meg fogdosta, azután sok halmozódott fel. Most abból kö
telet kezdett fonni. Nagyon hosszú (kötelet) font, úgyhogy az ö 
kötele egy nagyon nagy tavon ért keresztül. Most az ördögöket 
kezdte onnan kifogni. Az összes ördögöket kifogta. Nézd — 
mondja — az ördögöket mind (ide) hozza.» Az ösz ember 
megint felkiáltott és az ajtóhoz rohant és mondta: «Nincs ott 
senki, te — úgymond — hazudsz.» A vadászfiú mondja: «Én 
hazudásból élek, de te miért beszélsz?)) Az ősz embernek megint 
egész csomó haját kitépte és így szólt: «Ha megint beszélsz, 
akkor egészen kopaszszá téplek.» 

Az ősz ember megijedt és lefeküdt. Megint kezdett figyelni. 
A vadászfiú megint hozzáfogott. «Úgy —• mondja — elmentem 
egyszer vadászni. Puskát meg fejszét vittem magammal és lát
tam : egy fa tetején nagyon sok daru ül. Én el akartam őket 
fogni. Nagyon sokat elfogtam és mind fonálra kötöttem őket, 
magam a fonál végébe kapaszkodtam ós felrebbentettem őket. 
Azok. elkezdtek repülni és engem magukkal ragadni (tkp. röpül-
tetni, röpíteni). Vittek sokáig fák, erdők fölött el, felhők között 
és elvittek egy nagyon nagy tó fölé és azon keresztül kezdtek 
velem röpülni. Körülbelül a közepéig értek és az én fonalam 
elszakadt, én a tóba estem és kezdtem alámerülni, de úszni 
nem tudok. Ott nagyon sok kacsa ül. Az egyiket megfogtam a 
lábánál. Az elvitt egészen a partig. Azután kiléptem a partra 
és elkezdtem gondolkozni: hová menjek ? és hol van ő ? Azon
ban nagyon erősen fázom, a gyufa megázott és nincs mivel 
tüzet gyújtani. Mit csináljak? Körülnézek: egy medve jön a tó 
mellett. Fogtam a puskámat és le akarom lőni. A medve így 
szól: «Te ne lőj le engem, hanem a mire szükséged van, 
mondd meg.» De én még mindig czélba veszem, ő meg mind 
közelebb jön és egészen közel jött hozzám. Én letettem a pus
kámat és mondom: «Nos, szerezz tüzet, én fázom.» 0 mondja: 
«Nekem nincs tüzem, de ha tetszik (ha kell), ülj (rám), én el
viszlek (oda), a hol van tűz.» Én ráültem a medvére és az 
most vitt engem erdőn, mocsáron keresztül és folyókon át és 
idehozott, de te nem akarsz (nekem) tüzet adni.» A vadászfiú 
nagyon hangosan kiáltotta: «Miska — mondja — gyere be, 
fojtsuk meg ezt az ősz embert!» Az ősz ember nagyon megijedt 
és felkiáltott és mondta: «No a mi kell, azt meg is adom, csak 
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meg ne fojtsatok!*) De a vadászná, mondja: ((Megfojtlak, más
korra (másodszorra) tanuld meg, ne utasíts vissza senkit se.» 

Az ősz ember így szól: «A mi kell, azt vidd el. Vidd a 
tüzedet is — itt van csiholó aczél és tűzkő, íme, ajándékba 
adok neked egy puskát, a mely minden lövésnél czélba talál. 
Itt van tűziszerszám, hogy ezentúl mindig lesz mindenféle vad 
(tkp. nem fog megszűnni, kevesbedni minden lövő dolog5).» 
A vadászfiú átvette mindazt, a mit az ősz ember adott, és így 
szólt: «De azután hol van még az én bátyáimnak a lába újjá 
és a hátuk bőre, azt hozd ide és kenyeret is hozz. Ha nem 
adsz, rögtön megfojtalak.» 

Az ősz ember bevezette egy másik szobába és a vadászfiú 
oda benézett és nagyon erősen megijedt, mi minden lóg ott és 
van letéve: szíjszélességű emberi bőr és lábujjak és kézújjak. 
Az ősz ember így szól: «Itt van — mondja — válaszd ki, a 
melyik az övék.» A vadászfiú körülnézett és fogta, a melyik a 
legújabb, és mondta: «Hát ezt miért húztad le mind (tkp. 
ennyit) és vágtad le az emberekről?* Az ősz ember kezdte el
beszélni : «Nézd, ez mind tüzet kérőké és senki se tudott en
gem becsapni és rám ijeszteni, de te hozzád hasonló még nem 
került elém. Hogy te ki tudtál rajtam fogni, íme mind oda
adtam neked.)) 

A vadászfiú köszönetet mondott az ősz embernek és az 
apjáékhoz ment. Odajött az apjáékhoz és így szólt: «Ime — 
mondja — én a pokolba kerültem, de jó, hogy én magam vol
tam, (hogy) megint lábujjat vagy mit kellett volna ott hagyni.» 
A testvérek néztek és csak elpirultak. Ő először a csiholót és a 
kovát húzta ki a zsebéből. Azután a tüziszerszámot ós a puskát 
odaadta az apjának. «Nózd, ez a magam nyeresége (szerzeménye), 
de még van valami, azt még nem mutatom meg. Nos — mondja 
— először gyújtsatok tüzet, azután főzzétek meg a húst.» Azok 
tüzet gyújtottak, húst főztek és vacsorázni kezdtek. 0 hozzá
fogott az elbeszéléshez: «Nos — mondja — így csaltam ki a 
tüzet» és elmondott nekik mindent. A testvérei meg kitátottak 
a szájukat és hallgatják és mondják: «Lám — mondják (tkp. 
mondja) — csoda (csodálatos)!)) 

Azután a legkisebb testvér a lábujjat és a hátbőrt húzta 
ki a zsebéből, megmutatja idősebb testvéreinek és így szól: 
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«Nem a tiétek-e e ez? Nos, mutassátok meg a hátatokat és a 
lábatokat. Nézegetni kezdték és odaillesztették (t. i. az ujjat) és 
rátették (t. i. a bőrt); mintha onnan való lett volna! Az apjuk 
nézett, nézett és azt mondta az idősebb fiainak, hogy «hat i így 
fogtok élni, nemcsak a bőrötök nem fogja kifutni, húsotokat is 
mind oda kell majd adnotok», a legkisebbik fiának pedig azt 
mondja, hogy «te belőled ember lesz (tkp. te ember leszel) és 
tőled mindenki félni fog és én rád (neked) hagyom az egész 
vadászterületünket és te jól fogsz élni». 

Ok még sokáig vadásztak és a zsákmányukat télen lovon 
haza vitték és eladták a városba és sok pénzt kaptak. Az apjuk 
mindnyájuknak egyformán osztott (az egészet egyf. osztotta szét) 
és magának hagyott halála idejéig. Azután csakhamar meghalt. 
A vagyona két idősebb fiára maradt. (Úgy) kezdtek dolgozni, a 
hogy éppen ment, és földjeiket mind ellepte a gyom, gabonájuk 
nem nőtt és ők ott hagyták (nem törődtek vele). Legvégül min
dent, a mi megmaradt, eladtak, ők maguk meg elmentek vala
hová idegeneknek szolgálni (dolgozni) eleségért. A legkisebbik 
fiú nagyon jól rendezkedett be és most él-van. 

J e g y z e t e k . Ezt a mesét Hői. (zürj. ib) falvában hal
lotta és ott készült feljegyzése alapján közölte velem C z e m b e r. 
Mindamellett hogy ez a falu Uszfsziszolszktól már 50 verszt-
nyire van délre a Szíszola mellett, a mesében néhány helyen 
mégis vicsegdai v-s alakokkal találkozunk. Ezeket talán nem 
kell mind a vicsegdai közlő rovására í rnunk; lehetséges, hogy 
a gyakori érintkezés — nagy ünnepeken és különösen télen 
sokat járnak arról a vidékről Uszfsziszolszkba — befolyással 
volt több szónak a kiejtésére. 

Ennek a mesének ugyanattól a közlőtől származó változa
tát a már említett KOMÍ MoöíaH KHBT>HC ez. füzetében adta ki 
mostan CZEMBER. AZ ott vgralis mórt da v§rsa ca vadászember 
és az erdei manó' ez. alatt közölt mese néhány eltérést mutat 
a miénktől: A dzor mórt cősz ember' helyett mindig vgrsa 'erdei 
manó' szerepel; 2. a vadászfiú harmadik elbeszélésében túri 
'daru' helyett gut-ról (légy'-ről) van szó; 3. az erdei manótól 
még burdedan turun-t "gyógyító füvet' kap, a melylyel bekeni a 
helyükre visszatett testrészeket. — Nyelvileg sokkal nagyobb az 
eltérés, mert a közlő sok helyütt más kifejezéseket használt. 
A vicsegdai u-s alakok helyén rendesen sziszolai l-es alakok 
vannak. 

vgralis pi ;CLIHT> oxoTHHKa; a vadász fia' [ silgn véli kujim 
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pi zev jongs 'у него были три сына очень сильные' j premis 
'промыселъ, добыча' | bidsa véét 'на цъмую четверть аршина3 | 
nemié lédééilnid 'не стоить идти5. A második személy itt az 
általános alany kifejezésére szolgál. | jdi vilin ölni 'на мяст» 
жить' ] ndúte górtad loue n§bni 'хлъба дома приходится поку
пать' -szintén 2. szem. általános alanynyal. | telka 'толковый5. 

biiáéni 'огня достать' j velié, v§Ué 'только теперь'; vel'is 
dzugéisni 'совевмъ, окончательно спутались, имъ совсъмъ 
плохо стало (egészen, végleg zavarba jutottak, rossz dolguk 
lett)' j povodd'a < погодье (1. KALIMA 110) J kodli vetlini (russi-
cismus) "кому сходить' | olié 'житель'. 

kejin-bugil 'farkasszem'; bugij 'szemgolyó' | véritni < ве
рить ] dzuzgan (Usztsz.-ban ismeretlen szó) F r o l o v szerint 
'маленькш, мерцающш огонекъ (kis, csillogó láng)', dzuzgan 
lámpa 'маленькая лампа, дающая слабый СВЕТЪ (kis lámpa, а 
mely gyönge fényt ad)'; С z e m b e r szerint dzuzgan jelentése 
talán 'világító bogár5; dzuzgan-kod bi nagyon kis tüzet (zev 
ijégt bi) jelent itt. — Az említett változatban dzuzgan kod zel 
jugid ('nagyon fényes') bi van, | teikuitni < толковать ('вслухъ 
разсуждать5) | pieUat (v. pissat) < пищаль. 

bi vééte fa tüz felé, szembe a tűzzel; противъ огня5; те 
vééte pitktisni sam§var 'противъ меня (передо мной) поставили 
сам.5 | ritja doris kutis tidavni bi 'подъ вечеръ сталъ виденъ 
огонь5; éppígy ritla-doris (v. dor) mi gul'ditim 'este felé sétál
tunk; мы подъ вечеръ гуляли5 j lomtiéan pes 'égő, tüzes fa
darab ; горяпце полт.но, головешка5 j sij§ uétedz povzis 'онъ 
испугался, что ноги подкосились5. (Az említett változatban 
kok jivéis j>-vel!] uéi 'leesett a lábáról5 van.) | kesjan veli 
'хотт>лъ-было5 = 'akarsz vala' | vai < давай | miian kujim lun 
nin ndn ni bi abu 'у насъ три дня уже ни хлт.ба ни огня 
нътъ5 | vellitem (V. vgvlitem) tor 'небывальщина5 | pgrjdéni he
lyére pgrjáé kellene. A mesélő erre a szerkezetre gondolt: 'ha 
tudsz lehetetlen dolgot mesélni vagy nagyon nagyot hazudni5. 
Ebben az esetben természetesen vistalli helyett viétalni lenne a 
helyes alak. j tasma-páéta épinaéid kußiktg boéta 'я свиму кожу 
со спины шириною съ ремень5. 

gdva < едва | mijén mini 'какъ освободился' | tai-ke 'majd
nem5 I noráéni 'жаловаться5. 

vidüini 'ругаться' | miiéa (V. ku^sgm) 'milyen5 [ da aés§ 
n§it§ itt is talán szerkezetkeveredés van ong verme hatása alatt. 
(A változatban neitni van.) I tat't'ég ne-£§ tsigjen kulni 'здъхь не 
съ голоду-же помереть5 | ola'n vila'n 'живешь можешь; здрав
ствуйте5 | рЫеп < плетень (vö. плетенка). 

vurni nekodli 'шить некому5 j sapgg < сапогъ | tseüna 
vilas 'на щетину5 | premisl'áitis pi 'сынъ промышленника5 | veli 
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viétalg 'было разсказываетъ5 1. fönt [ aknitis 'ахнулъ5 [ trakúitis 
'дернулъ5 {< тряхнуть). 

kii! 'мякина, шелуха' | kgltni словить, неводить; ловить 
рыбу бреднемъ' | uékgdtsis gß'zesas 'бросился въ двери5 | те 
pgrjdsgm vilas i ola 'я на обмант» и живу' | tselgi testük 'цт>лую 
прядь волосъ'; (l'estuk ú. 1. orosz eredetű szó; vö. or. лоскутъ 
és леспетокъ, леиестокъ DAL'). | me teng stavnas kusta 'я у 
тебя выдергаю волосы до гола'. 

serié bosti 'съ собой взялъ5 | túri 'журавль5 | iéniti 'я 
вспугнулъ; felriasztottam, felrebbentettem5 I kimin 'körülbelül'; 
pl. tani not éurs kimin jgz 'itt körülbelül 4000 ember van5 

meam sunisid, tiad uéi % szem. determinatióval. (Az eml. vál
tozatban : meiam sunis i ori. те tiad usi.) \ bereg (bereg) do-
reßzid szintén ezt a 2. szem. determinatiót mutatja; itt még 
megjegyezte a közlőm ( G z e m b e r ) — mikor itt próbaképpen 
figyelmeztettem a 2. szem. különös alkalmazására — hogy 
doreßzis (3. szem. determ.) jobb volna. (De az eml. változatban 
is : sije mene bereg dor ad petkedis.) j ti pglgn 'по берегу, вдоль 
озера5 j meütni < мътить ] d'zik dinedé 'вплоть до меня5 | miska 
= Мишка I mgdié keiig velgdtsi 'къ другому разу учись5 | en 

j§rt nekodgs 'не отказывай (ни въ чемъ) никому; ne tagadj 
meg senkitől semmit5. 

tiv-kert 'сталь; csiholó aczél5 | biua 'кожаный мтлпочекъ 
(огниво и кремень), огнивица5. Az eml. változat szerint: vot 
ted séta kupéik mosna, kié liiéan kelui oz biral i nebni oz kol 
'nesze adok neked egy bőrzacskót, a honnan a lövő eszköz 
nem fogy ki és nem kell venni5. | iir 'жилье, жилое помт>ще-
ше' (1. KALIMA 175) | Szisz, vitenédú 'поновъе, недавный5. — 
A változat szerint: kodi vitdzik-na 'a melyik még újabb5. | 
venni 'перехитрить, переспорить'. 

paéibg < спасибо j bat'isjas 'atyjáék5 ] pekla < пекло | ladng 
< ладно | naiitka < нажитокъ (1. KALIMA 91) | novte 'ну-ка' | 
taskisni 'прилъпили; odaragasztották5 | bitte (bidtg, bittg; SZAVV. 
bittó*) <L будто 'mintha5 (1. KALIMA 45) j kulig keilas 'на погре
бенье5 j kidé éur§ 'какъ попало5 | enovtisni 'они сововмъ пере
стали обработывать поля; оставили, не стали работать5 | 
kinem-pet vilas 'jóllakásra; за пропитанье' | olmgd'téis 'зажилъ5. 

17. kuzma da рота. 

kuzma da рота kik vok velini. olgmagé lis-stanin. nija-
l§n vglema omgl'ik kiégd éizim-das éiéim dgmasa da éizim-das 

*) Ez valószínűleg sajtóhiba bittg (blttö) helyett. 
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éizim demasa sapeg. séséa naj§ jukéanis. gt'ik vokisli, poma isii, 
voas omel'ik kisedis, a kuzmaisli omgl'ik sapggis. 

poma munas kgt'é-gu garjini. kgt'é-gu garjas i mgd lannas 
kiini munas. sili rut'é sedas. rut's suuas: vmeng, poma, led'é, me 
tenid bur ve(tsa.» poma le(dzas. 

rut's jag vivti kutas vartgdni. vomas boétas bumaga-tor. kgt's 
pánid éuras. kgt's suue rut'éli: «mii-ne p§ te ta-lun se(tsem rad ?» 
— «menim sar setis belet, me §ni nekodis og pov.» amiianli-pe 
oz-e seth) — «setas; me tene veleda, mii kol§ vgisni. ti§ p§ so 
k§U Uuker(U§, da munam-p§ sar ord§.» 

so k§ts Uukertísasni % munanis sar orde. rut's piras kerkaas, 
sarli suuas: «tenid pe poma m§d§dis so k§t's pedarki.» sar 
suuas: «pet, egrada§ j§rtal.» rut's petas i suuas kgt'sjasli: «pirg-pe 
§gradaas. ta lun p§ sarisli nim-lun, ta-lun p§ oz esti setni bel'etse. 
aski setas.» 

rut's bar a munas jag vilg. os pánid louas. «mii-p§ ta-lun 
sejsgm rad?» — ame-pe §ni nekodis og pov, menim sar setis 
bel'et.n os kutas jwudsni: «gask§-pe i menim sárid setas sejsgm 
betetsgh) — «setas. so os t'sukert't'se, da munam sar ord§ 
meked.» 

so os Uukgrtísasni i bara nuuas rut's sar din§ osjasgs. bara 
suuas : «ovl§-p§ tatgni, me-pg pirala sar ordas.» sarli bara suuas: 
«tenid-pg bara mgdgdis poma so os pgdarki.» sar tsgktas jgrtni 
ggradag. rut's petas osjas ding da suuas: Ha-lun pg sar-ggtirisli 
nim-lun. oz estini setni betette, pire ggradag da askigdz (aski-
gtdzis) vid'Uiélg.)) osjas pirasni. sar ngzjgnikgn osjasgs kgtsjas 
moz naUkalas. 

ruU bara munas. kejin pánid loug. sidz-zg i kgjinjasgs rut's 
pgrjalas i vajgdas sarli so kgjin. bara piras sar ding rut's i 
suuas: «tenid-pg poma mgdgdis so kgjin pgdarki.i) séssa petas 
da suuas kgjinjasli: «ta-lun pg sar-nilisli nim-lun. ta-lun pg oz 
esti sárid bel'ettg setni. ovlg askigdz ggradaas.)) 

séssa rut's piras sar ordg korásni, sar-nilgs koravni poma 
sajg. sar suuas: nsi-minda kőéin poma mgdgdis menim, loug 
nivtg setni poma sajg. mun ingé pg da loktg svad'bagn.» 

poma ding munas rúté da suuas pomal%: «munam-pg 
sar ordg.» pomakgd mgdgd'téasni svadba vilg. najali ju voas 
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pomali ruíé suuas: utaííég-pg kisgdtg, omgVik íazuvkotg íéapki.)> 
poma suuas: «t'éapka-pg da kidz-ng muna kiégdtggis ?» — 
uíéapki, íéapki, me ted (tenid) kiégd vaja.» poma Uapkas da 

ju doras pukéas a ruíé munas sar ordg. sarli suuas: «mi-pg 
juuas veilim, bur pára vgv miian vgjis, kised i kgm-kot vgjis 
bidsgn. murtsa-pg me uditi zgniktg perjini setié. kujégm-kg kiégd 
da kgm-kot vaili!» 

sar éetas kiégd da kgm-kot. ééééa rúté ledzéas da kiégdas i 
kgmgdas pomags i séésa hajemu sar ordg. kajasni sar ordas da 
pizan sajas puksasni. poma attéis vilg zev jona vitdzgdg. sili 
zev mifóa kaáiítég pás-kemis. sar suug: «ez-pg bara tali pdé-
kgmid églgm vilas vo 1» ruU suuas: «kis-pg tali kaéiítéas páé-
kgmid? ! tajégmnaspg sijg ivlaas ez petavliv.v 

vil páé-kgm sar sili vajas mi(íéa(dzik. poma as vilas bara 
kutas jona vifágdni. sar suuas: «ez-pg bura-kgn bara páé-kgmid 
églgm vilas vo ?» rúté suuas: «kis-pg ta(tsgm páé-kgmid kaziííéas ? ! 
tajg-pg tapséin páé-kgmtg ittégt praznikas ez páétavliv.'v 

jessg mitíéa pás-kgm sar vajas, pomags páétgdas. ruíé 
suuas ngéjgnikgn pomali: «en nin pg as vilad vi(dzgd!» ééééa 
rúté suuas: ame-pg muna Igégdíéini, éojan-juuan zaptini.it 

ruíé munas. sili pánid loug una ií íéukgr. juualas ruíé: 
«tajg-pg kodlgn izjasis?» — Hajg-pg j oma-babalgn.» ruíé suuas 
ií'vi^d'ziéjasli: «tati-pg munasni sarlgn svadbagn. ti-pg bara suug 
iztg p o m a Hé.» 

ruíé votdzg munas. jomalié mgssg vijdzgni. rúté juualas: 
akodlgn-pg tajg mgs -íéukgr ?» — «tajg-pg jomalgn.v «tati-pg sar 
svadbagn munas. kor tiiangs juualas ,kodlen tajg mgsjas?', ti-pg 
suug : ,tajg-pe pomalgn(.» 

bara ruíé vofág munas. sili pánid loug vgv-íéukgr. bara 
sidz-ég ruíé tégktas vgv-vi(d'éiéjasli viétavni sarli vgvjasgs pomalié. 

ééééa voas ruíé joma-kerka ding. kerka dinin ju dórin 
kukán jirég jomaIgn. ruíé pondas kukantg juas éuini. kukán 
kutas baksini. joma kilas, nd?í-pgMéan-zirnas uékgd'íéas rúté 
vilg. rúté joma gs vgitas juuas. 

kerkaas piras, slugajasli suuas: «taííég-pe loktas svadbagn 
sar, ti-pg jona Igégdíég. tajg kerkasg viétalg poma lié!» 

bgr sar ordg munas ruíé. korg piruitni. ééééa sarli ié-íéukgr 
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pánid loue. «taje-p§ kodl§n?» — «t(ij§-p§ p omal§n.» sid'z-£e 
suuasni mes-vi(d'éisjas, da v^-vifáiéjas, joma-slugajas. 

séssa piruitasni da ovmgd't'sasni, da §ni oleni-vileni. 
a ku z m a vek lis-stanyn ole. 

K o z m a é s T a m á s . 

Kozma és Tamás testvérek voltak (tkp. két testvér volt). 
Fenyőágakból való kunyhóban laktak. Volt nekik egy rossz, 
hetvenhét foltos felsőruhájuk és (egy pár) hetvenhét foltos 
csizmájuk. Azután osztozkodnak. Az egyik testvérnek, Tamás
nak, a rossz ruha jut, Kozmának pedig a rossz csizma. 

Tamás elmegy nyúlnak való gödröt (vermet) ásni. Nyúl
vermet ás és másnap elmegy (a beleakadt nyulat) kifogni. Neki 
róka akad (a vermébe). A róka így szól: «Tamás, eressz el en
gem, én jót teszek veled (tkp. neked).» Tamás szabadon ereszti. 

A róka az erdőben szaladni kezd. Egy darab papirost vesz 
a szájába. Elébe akad (találkozik vele) egy nyúl. A nyúl mondja 
a rókának: «Miért vagy te ma olyan víg?» — «Énnekem a czár 
írást adott, én most senkitől se félek.» «Nem ad-e nekünk (is)?» 
— «Ad; én kioktatlak, hogy mit kell csinálni. Gyűljetek össze 
nyulak százan (tkp. ti száz nyúl gyűljetek össze), és menjünk a 
czárhoz.» 

Összegyűl száz nyúl és elmennek a czárhoz. A róka be
megy a házba, a czárnak mondja: «Tamás száz nyulat küldött 
neked ajándékba.)) A czár mondja: «Menj ki, hajtsd be őket a 
bekerített helyre (udvarba).*) A róka kimegy és így szól a nyu
lakhoz: «Menjetek be az udvarba. Ma a czárnak nevenapja 
van, ma nem jut hozzá, hogy kiadja az írást. Holnap megadja.*) 

A róka megint kimegy az erdőbe. Medvével találkozik (tkp. 
medve lesz elébe, szembe). «Mit örülsz te ma annyira?» — 
«En most nem félek senkitől se, énnekem a czár írást adott.» 
A medve elkezd kérdezősködni. «Talán nekem is ad a czárod 
ilyen írást"?» — «Ad. Gyülekezzetek össze medvék százan, és 
menjünk velem együtt a czárhoz.» 

Száz medve összegyűl és a róka megint elviszi a medvéket 
a czárhoz. Megint mondja: «Maradjatok (legyetek) itt, én be
megyek a czárhoz.» A czárnak megint mondja: «Tamás megint 
száz medvét küldött neked ajándékba.)) A czár megparancsolja, 
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hogy hajtsa be az udvarba. A róka kimegy a medvékhez és így 
szól: «Ma a czárnénak van nevenapja. Nem érnek rá kiadni az 
írástokat. Menjetek be az udvarba és várjatok holnapig.» A med
vék bemennek. A czár a medvéket éppúgy mint a nyulakat las
sankint levágatja. 

A róka megint elmegy. Farkassal találkozik. A róka a 
farkasokat is éppúgy becsapja és visz a czárnak száz farkast. 
A róka megint bemegy a czárhoz és így szól: «Tamás száz 
farkast küldött neked ajándékba.)) Azután kimegy és így szól a 
farkasokhoz: «Ma a czár leányának van nevenapja. Ma a czár 
nem ér rá az írástokat kiadni. Maradjatok holnapig az udvarban.)) 

A róka azután bemegy a czárhoz a leányát megkérni, a 
czár leányát Tamás részére megkérni. A czár mondja: «Tamás 
annyi ajándékot küldött nekem, oda kell a leányomat adnom 
(tkp. oda kell a leányodat adni) Tamásnak. Menj hát ós jöjjetek 
lakodalmas néppel.» 

A róka Tamáshoz megy és így szól Tamáshoz : «Menjünk 
a czárhoz.» Tamással elindulnak a lakodalomba. Egy folyóhoz 
érnek (tkp. nekik folyó jön). A róka mondja Tamásnak: «Ide dobd 
be a ruhádat, a rossz íaftw/co-ruhádat!» Tamás mondja: ((Be
dobom, de hogy menjek ruha nélkül?» — »Dobd be, dobd, én 
hozok neked ruhát.» Tamás bedobja és a folyó partjára ül, a 
róka meg elmegy a czárhoz. A czárnak mondja: «Mi a folyóba 
estünk, a mi jó két lovunk belefúlt, ruhánk és czipönk mind 
alámerült. Alig bírtam a vőlegényedet onnan kihúzni. Adj (hozz) 
valamilyen ruhát és czipőt!» 

A czár ruhát és czipöt ad. Azután a róka lemegy (a folyó
hoz) és felöltözteti Tamást és rá adja a czipőt és azután fel
mennek a czárhoz. Felmennek a czárhoz és asztalhoz ülnek. 
Tamás nagyon erősen nézi magát (tkp. néz magára). Neki na
gyon szépnek tetszik a ruhája. A czár mondja: «Ennek megint 
nem tetszik (nem felel meg, nem jutott szívére, nincs kedvére) a 
ruhád?» A róka mondja: «Hogyan tetszene ennek a te ruhád?! 
Ilyen ruhában (tkp. ilyennel) ő nem ment (volna) ki az utczára.» 

A czár új ruhát hoz neki, szebbet. Tamás megint nagyon 
kezdi magát nézni. A czár mondja: «Talán megint nincs ked
vére a ruhád?» A róka mondja: «Hogy is tetszene (neki) az 
ilyen ruhád?! Az ilyen ruhát ő kis ünnepen se vélte volna föl!» 
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A czár még szebb ruhát hoz, Tamást felöltözteti. A róka 
halkan mondja Tamásnak: «Már ne nézd magad!» Azután így 
szól a róka: «En megyek előkészületeket tenni, ételt-italt elő
készíteni. » 

A róka elmegy. Sok juh-nyájat talál (tkp. vele szembe 
lesz). A róka kérdezi: «Ezek (tkp. ez) kinek a juhai?»> — «Ez 
a joma-asszonyé (boszorkányé).)) A róka így szól a juhpásztorok
hoz: «Erre mennek a czár emberei lakodalmas menetben. Ti 
megint mondjátok a juhotokat Tamásénak.)) 

A róka tovább (előre) megy. A joma tehenét őrzik. A róka 
kérdezi: «Kié ez a tehéncsorda?» — «Ez ajoraaé.» «Erre megy 
majd a czár lakodalmas néppel. A mikor kérdezni fog benneteket 
,Kiéi ezek a tehenek?', mondjátok: .Ez Tamásé'.» 

A róka megint tovább megy. Egy ménest talál. Megint 
éppen úgy a csikósoknak is megparancsolja, hogy azt mondják 
a czárnak, hogy a lovak Tamáséi.)) 

Azután a joma házához jön a róka. A ház mellett a folyó 
partján a joma borja legelészik. A róka a folyóba kezdi fullasz
tani a borjút. A borjú elkezdett bőgni. A joma meghallja, a 
kenyérsütő lapáttal ráveti magát a rókára. A róka a jomát a 
folyóba fullasztja. 

Bemegy a házba, a cselédeknek mondja: «Idejön a czár 
lakodalmas néppel, ti erősen készülődjetek. Ezt a házat mond
játok a Tamásénak!)) 

A róka visszamegy a czárhoz. Meghívja őket vendégségbe 
(lakomázni). A czár ott találja a juhnyájat. «Ez — kérdezi — 
kié?» — «Ez a Tamásé.» így beszélnek a tehénpásztorok és a 
csikósok, a joma cselédjei. 

Azután lakomáznak és kezdenek élni és most élnek-vannak. 
Kozma azonban mindig fenyőágakból való kunyhóban ól. 

J e g y z e t e k : Ez a mese is a S z i s z o l a mellékéről (az. 
Uszt'szíszol'szktól 183 versztnyire délre fekvő TpaBa falvából) 
való. Tárgya az 1. sz. mesével rokon. A poma és a joma nevé
nek rokon hangzása («a juhnyáj nem jomáé, hanem po7náé») 
ügyesebbé teszi ezt a mesét. Nyelvére nézve vö. a 16. sz. mesére 
vonatkozó megjegyzéseinket. Feltűnők (de kétségtelenül helye
sek) a juksanis ^osztozkodnak5, munanis "mennek5, kajanis 'föl
mennek5 alakok, a melyeknek a vicsegdai nyelvjárásban juksasni, 
munasni, kajasni (jukseni, mungni, kajeni) felel meg. WICHMANN 
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szerint a többes 3. szem. ragja: «I. -asnis, -enis, U. V. Pec. S. 
-ásni, -gni (U. auch -asnis), L. -ásni, -eng, Р. -ase, -gni, -gn» és 
a praeteritumban: «I. -isnis, -emagé, U. V. Pec. S. L. -isni, 
-gmaes (auch: U. -isnis, Pec. -ini, S. L. -emni, L. -§maé), P. 
•is§, ~-§maé* (W. St. 25—26). 

huima = Кузьма; рота = вома, Фома | lis-stanin 'въ из
бушки, сдвланой изъ вътвМ съ хвоями еловаго дерева5 

kgU-gu garjini 'заячью яму копать5. 
jag 'száraz, homokos terület; ilyen területen lévő fenyves, 

erdő5 | vartgdni (Vics. kotertni) 'futni, szaladni5 | belet < билетъ 
'czédula, jegy5 | tie (V. ti) 'ti5

 (LYTK. ti, tie; Р. EOG. tije) \ pe-
ааг/м<подарокъ | §grada<ограда | oz esti 5нт>тъ времени ему5. 

lom nivte setni рота sajg 'придется дочь выдать за вому5. 
Altalános, 2. szem. alany. А 2. személynek erre a használatára 
már több helyen figyelmeztettünk. | ings 'же5, pl. mun-ings 
'ступай-же5, soi-ings 'кушай! кутай-же !5 [ loktg svad'bagn 'npi-
т>зжайте свадьбой5 | iazuvko egy most már ismeretlen ruhának 
(верхняя одежда) a neve | murtsa 'только, чуть, едва5 | ud'iti 
'успблъ, могъ5. 

kaéiiísg 'кажется, понравится5 | ez-pg hara tali pás-kgmid 
sglem vilas vo 'не пришлась ему видно одежда по душъ5 

bura-к g, bura-kgn 'должно быть, развт>5 | Igégd'Uini 'готовиться 
къ свадьбтЛ 

joma-baba ('Яга баба5) 1. FUCHS, KSZ. XII. 244 J jirsg 'па
сется5 I piruitni < пировать. 

18. р ev-kuza pi. 

vaign ovlis-vivlis krésíánin. krésiáninlgn nj/o ni pi ez vgv, 
a zev jona vgli kolg. asnis pgrisgs nin; mii vgt'sni ? puksisni i 
dumáitgni, davai jenlis korni, i jen ez set. nalgn kevmgm ez 
tirmi. bara dumáitgni, a verdié vek abu i tsig kuvni ne okota. 
muzik i suug babaislj,: «vai-zg mi sißzi vgj'sam, oz-g mii-kg 
arkmi...vaí jgz sulgmni: ,nem-tor pg abu arkmitgm tor mu vilin', 
daékg miian arkmas ig. petal, vai éiíni Jsasid ggntg. sijgs pukti 
tsumanad i patísgr-vilad katgd, ajéid seiíse kai da vod da pgl'alni 
kut, a me vetla pesla, lokta da pat'stg lomta, med sonidd£ik loug.» 

baba sidz i vgjéis, a muzik munis pesla. vajis pes i paß 
lomtis, a baba vek patí'sgr-vili/n ísumanié ggn pgl'alg. muíik juualg 
babalis: v-mii-kg artmg, oz?» baba oz siuds i vek pgl'tg. muzik 
ééssa nem oz siás i kajas mu ggmi. 

mu ggrg i dumditg: «piid-kg veskg vgli, те eékg púkéi etajg 

Nyelvtudományi Közlemények. ILII. 10 
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itdzid mir vilas i kúti sémin naradttni!» dzinjis ez-na gersi i 
kiig, kod-kg zev jona silg, a mórt oz tidal. 

mu&ik gerig kostiis babalen gen-ísumanas ísuéis pi pev kuza. 
mijgn tsuzis, pir i sorriitni kutis. «mame, suue, me, suuas, vetla 
peslaid, a te paístg lomti, séssa nánte pezal.» mam zev rad loii. 
«vot, suug, i d'ivg! §ni-na t'suzis a pesla nin mgdg, da jessg ku(tsem 
prgsuz !» 

pi vetlis pesla a mam nebid nán pgíalis i kgsjg katedni 
mu£ikli geran inas. pi i suug: vmamg, me katgda.» mam suug: 
«te vosan i on ad'd'éi, da kiííse ta-izda verman si ilag munni?!» 

pi ez kivzi. vuija t'sumang nán te(ísis i mgdis baíli nán 
katgdni. mune i zev jona sile. vot i baí kiig silgm i oz ad'd'zi 
keni. pev-kuéa pili kanava voiis a vudznis oz vermi i davai gor-
zini: «baíg, bai'g, vu(d2ed/» baíli mórt oz tidav i dívuiíísg, kgni 
kodi kiig, gglgs em, a mórt oz tidav. keni kodi, davai korsni. 
munis baí kanava dorg i vi(dzedg. medar doras mórt sídalg. nán-
naberuska bostis i sijes moz-doras vu^zgdis i juualg: «te kodlen 
i kiíísg munan?» pev-kuza pi i suug: «me — suuas — vot 
seíísg ísuzi, ggn-íéumang, i ted nán vaji.n 

baí zev rad loii i nuiis geran-ing pigs i puksedis vgv vilas; 
a sijg led'ésis bgz idas i kuíísisis beías i zev jona kutis sivni. 
baí ggrg, a pi silg i vgv vetlg. 

drug matinikgd seti pop mune. kilis silgmsg i juualg ggris 
muZiklis: «kgn kodi teiad tajsgm mitísaasg éilgh> afóis oz 
adíd'zi. mu£ik suug: «e, tojg, popg, meiam pi ta^semis.* — «<% 
kgn-ng pg sijgh) «a vot — suuas — vev-bgé ultas.n 

pop suug: «novtg petkgdli, a to on-g vuzavh) — «ísev — 
suug muzik —• tojg meiam abu vuzgs; mórt oz poz vuzavni, a 
vezni poze. stav olgmtg kg setan, vez~sam.» 

pop jursg giijalni kutis: akidz sijg pozg. a vot vai vuzav, 
kujim so séta.)) a pi gusgnikgn baíisli suug: «set meng, me te 
ordg bgr pisja.» muzik setas. kujim so poplis bostis i popkgd 
prgssáiíísis. 

pop zev rad loii. pev-kuza pigs zeptas sujis i medgd'ísis 
gortas i dumáitg: «vot — suas — mem suris kujsgm d'ivg! 
zeptg tgre, a bidsa mórt! a jéssg ku(tsgm Igsida silg! babagi jona 
oskas.» mung i dumáitg, a zepse oz vidli, a pev-kuza pi pop-
éeptis gusgnikgn petas. pop oz i tgdli. 
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pop gort§ voas i suug babaisli: «vot — suuas — popad'da, 
me mii vaji, tak veskid d'ive! piral-ze — suuas — meiam zeptg 
da vidli, totkg ngzjgnik, en doid!» 

popad'da kirim zepte sujas, a seni tiris sit. davai popgs 
vidni! »seiti§m, ta(ts§m — suuas — te attéid — suuas -— pop 
d zeptad novledlan sit. da jessg mene iledlan/» bostas kokeíukase 
i davai pop§s kuUkalni kiiUe surg, da jessg suualni: «vot ted 
,en dóid', vot ted ,en doid'!» 

pop §dva i mine. séssa davai pisjini mu£ik din§, muzikgs 
vidni, miila sije perjalis. 

pev-kuza d'eiina berged't'éis bai dinas i bara piris vgv-beiZ 
ultas, süni i suÜavni kutis. 

mun§ seti sud'd'a pára vglgn i kilis: kod-kg Igéida silg. 
vijdzgdg: mu£ik ggrg, i silis juualis: «kodi tajsgm mijsaa 
silgh> muiik suug: «tajg meiam pi vgv-bgé ultin.» 

barin vifágdlis, zbil! em i kőris ngbni. aon-g vuzav ? kujim 
so séta.» muZik zev rad loii kujim so vilg. pi setis i vevsg letdzis, 
verzgm vilg pukéis i mgdgd'Uis gortg. 

sili pánid loii popid. mu£ik bgrdni kutis, mii silis pisg, 
kodgs popli vuzavlis, kujsgm-kg sud'd'a mird'd'is. pop juualg: «kgni 
sijg? davai vgtgdamh> tok omel'ik mu£ik-vgv vilg kikgn puksisni 
i kutisni vgtűini. vgtiéisni, vgifsisni, vgv konjdsis i uéi. mu£ik 
süni kutis: ((miila te, pop, ment'éim vgv Tokié vgtlin da natskin? 
me muna, javita giris jezli.» pop povzis i suug: «en ! na ted so 
sait.r> muHk d'énga bostis i munis gortas. ngbis jon vglgs, séssa 
vil kerka strgjitis. babaisli paíto da t'sisjan bostis, ajsis tgrguitni 
kutis i gni tgrguitg. 

a pigs barin gortas nuiis da si sajg nivsg setis. sijg jessg 
burdzika ovmgd'Uis. 

a pop jgimis i popsis Ugvtisni i vot bidsgn mestag voiisni. 

A h ü v e l y k u j j - n a g y s á g ú f i ú . 

Régen élt-volt egy parasztember. A parasztembernek se 
leánya, se fia nem volt, pedig nagyon erősen kellett (volna 
neki). Ok maguk már öregek; mit csináljanak ? Leültek és gon
dolkoznak, istentől kérnek, de isten nem adott. Az Ő imájuk 
nem volt elegendő (nem teljesedett). Megint gondolkoznak, de 

10* 
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fenntartójuk (fiuk) csak nincsen, és éhen halni nincs kedvük. 
Az ember mondja a feleségének: «No majd így teszünk, nem 
lesz-e valami sikere (nem sikerül-e valami).. . . A régi emberek 
mondogatták: ,Semmi sincsen, a mi nem sikerül a földön (min
dent meg lehet csinálni)', talán a miénk (a mi dolgunk) is 
sikerül. Menj ki, hozz a kamrából pelyhet. Azt tedd a nyírhéj
kosárba és tedd föl a kemenczére, te magad menj föl oda és 
feküdj le és kezdd (a pelyhet) fújni, én meg fáért megyek, 
visszajövök és befutok a kemenczébe, hogy melegebb leg\en.» 

Az asszony úgy is tett, a férje meg elment fáért. Hozott 
fát és befűtött a kemenczébe, az asszony meg a kemenczén 
egyre fújja a nyírhéj kosárban a pelyhet. A férj kérdi a felesé
gétől: «Lesz-e belőle valami vagy sem?» Az asszony nem felel 
és egyre csak fúj. Az ember azután semmit se szól és elmegy 
a mezőre szántani (földet szántani). 

Szántja a földjét és gondolja: «Ha fiad lenne, én ideülnék 
erre a nagy tuskóra és csak parancsolnék)). Még a fele nem volt 
fölszántva és hallja, valaki nagyon hangosan (tkp. erősen) éne
kel, de ember nem látszik (senki se látható). 

Mialatt az ember szántott, az asszonynak a tollas kosará
ban egy hüvelykujj nagyságú (tkp. hosszúságú) fiú született. 
A mint megszületett, rögtön beszélni is kezdett. «Mama, mondja, 
én, mondja, fáért megyek, te meg fűts be a kemenczédbe, azután 
süss kenyeret.» Az anya nagyon megörült. «Lám, mondja, cso
dálatos ! Alighogy megszületett (tkp. még csak most született) 
és máris fáért megy, és még milyen okos!» 

A fiú fáért ment, az anya meg puha kenyeret sütött és 
el akarja vinni urának a szántó helyére (oda, a hol szántott). 
A fiú így szól: «Anyám, én viszem el.» Az anya mondja: «Te 
el fogsz tévedni (tkp. el fogsz veszni) és nem találsz oda, meg 
hogyan tudnál ilyen nagyságú (létedre) olyan messzire menni?!» 

A fiú nem hallgatott rá. Fonott (tkp. gyökérből való) ko
sárba kenyeret tett és elindult atyjának kenyeret vinni. Megy 
és nagyon hangosan énekel. Az atya is hallja az éneket és nem 
látja, hogy hol. A hüvelyknagyságú fiú egy árokhoz ért, de át
menni nem tud és nosza elkezd kiabálni: «Atyám, atyám, vigy 
át!» Az atya nem lát senkit se (tkp. az atyának ember nem 
látszik) és csodálkozik, ki hol hallatszik, hang hallatszik (tkp. 
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van), de ember nem látszik. Kezdi keresni, hol (van az és) ki 
(az). Az apa az árokhoz ment és látja, a másik oldalon egy 
«mber áll. A kenyeres kosarat fogta, őt meg ölében átvitte és 
kérdezi: «Te kinek vagy (a fia) és hová mész?» A hüvelyk
nagyságú fiú mondja: «En — mondja— ott a tollas kosárban 
{tkp. oda. . .-ba) születtem és kenyeret hoztam neked.» 

Az apa nagyon megörült és elvitte a fiát a szántó helyére 
•és a lóra ültette; az azonban a (ló) farka alá ereszkedett és 
belekapaszkodott a (ló) farkába és nagyon hangosan kezdett éne
kelni. Az apa szánt, a fiú meg énekel és a ló megy. 

Egyszerre közel hozzájuk arra megy a pap. Meghallotta 
az éneket és kérdezi a szántó embertől: «Kicsodád hol énekel 
ilyen szépen ?» 0 maga nem látja. Az ember mondja: «Ej, ez, 
pap, az én fiam ilyen (az).» — «De hol van ő?» «Hát — 
mondja — itt a ló farka alatt.» 

A pap mondja: «Nos hát, mutasd meg, és hát nem adod-e 
el?» — «Hallgass — mondja az ember — ez nem eladó; em
bert nem lehet eladni, de becserélni lehet. Ha ideadod az egész 
vagyonodat, cserélünk.)) 

A pap elkezdte a fejét vakarni: «Hogy lehetséges ez? De 
nézd csak, add el, háromszáz (rubelt) adok.» A fiú azonban 
halkan mondja az atyjának: «Adj oda engem, én visszaszököm 
hozzád.» Az ember odaadja. Háromszázat kapott a paptól és 
-elbúcsúzott a paptól. 

A pap nagyon megörült. A hüvelyknagyságú fiút a zsebébe 
dugta és haza felé indult és gondolja: «Lám — mondja — 
micsoda csodára akadtam! Belefér a zsebembe, és egész ember! 
és még milyen szépen énekel! A feleségem nagyon meg fog 
dicsérni.)) Megy és gondolkozik, de a zsebét nem nézi, a hüvelyk-
nagyságú fiú meg a pap zsebéből titkon kimegy. A pap nem is 
veszi észre. 

A pap hazajön és így szól a feleségéhez : «Nézd csak — 
mondja — papné, mit hoztam, olyan igazi csodát! Nyúlj be — 
mondja — az én zsebembe és nézd meg, csak óvatosan, (hogy) 
Mr t ne tégy benne!» 

A papné beledugja kezét a zsebébe, de ott csupa ganaj 
van. Nosza kezdi a papot szidni! «Ilyen amolyan — mondja — 
te magad — mondja — pap vagy és a zsebedben ganajt hor-
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dasz. És még be is csapsz engem!» Fogja a szén vonót és kezdi 
a papot ütni, a hol éppen éri, és még mondogatja: «Nesze 
neked ,kárt ne tégy benne', nesze neked ,meg ne sértsd'!)) 

A pap alig tud kiszabadulni. Azután elfutott az emberhez-
és elkezdte az embert szidni, miért csapta be őt. 

A hüvelyknagyságú fiú visszatért az atyjához és megint a 
ló farka alá ment, elkezdett énekelni és fütyörészni. 

Arra megy egy bíró két lóval ós meghallotta: valaki szé
pen énekel. Körülnéz: egy ember szánt, és megkérdezte tőle: 
«Ki énekel ilyen szépen ?» Az ember így szól: «Ez az én fiam 
a ló farka alatt.» . 

Az úr megnézi, ez valóság, és meg akarta venni (kérte 
venni). «Nem adod-e el? Háromszáz (rubelt) adok.» Az ember 
nagyon megörült a háromszáznak. Odaadta a fiát, a lovát ki
fogta, felült a ló hátára és elindult hazafelé. 

Szembejött vele a pap. Az ember elkezdett sírni, hogy az 
ő fiát, a kit a papnak eladott, valamilyen bíró elrabolta. A pap 
kérdezi: «Hol van ő? Nos hamar üldözzük!» A parasztnak 
rossz, sovány gebéjére ők ketten ráültek és kezdték őket ül
dözni. Üldözték, üldözték, a ló megbotlott és elesett. Az ember 
így szólt: «Miért hajtottad te, pap, az én lovamat oly nagyon 
és (miért) ölted meg? Én megyek, följelentem (a dolgot) a hiva
talnokoknál.)) A pap megijedt és mondja: «Ne (jelents föl)! 
Nesze száz rubel.» Az ember átvette a pénzt és haza ment. Erős 
lovat vett, azután új házat épített. A feleségének kabátot meg 
kendőt vett, ő maga elkezdett kereskedni és most (is) kereskedik. 

A fiút azonban az úr haza vitte és hozzá adta a leányát. 
0 még jobban kezdett (ott) élni. 

A pap azonban megbolondult és elcsapták a papságából 
és így mind megkapták azt, a mire rászolgáltak (tkp. mind a 
helyükre jutottak. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanolyan eredetű, mint a 16. 
sz., tehát szintén S z I s z o 1 a-vidéki. — Tartalmilag csak kevéssé 
tér el tőle a mesének CZEMBEK (KOMÍ MOíî aH KMBIHC CZ.) füze
tében pev kuza pi cz. alatt megjelent h o s s z a b b , r é s z l e t e 
s e b b változata, úgyhogy ez is körülbelül olyan viszonyban van 
a mi mesénkhez, mint a CZEMBEK BÖpaJibicb MopT j a BÖpca cz. 
meséje a 16. sz. mesénkhez. 
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ez tirmi ne ÓHJIO ^ocTaTo^HO, He xBarajio' | verdis 'nop-
MHaenV j arkmini cy,naBaTbca'. — Az említett vál tozatban oz-g 
mii-kg artmi van. (Lejjebb itt is mii-kg artmg.) j sulemni prse-
ter i tum-alakhoz 1. a 17. sz. meséhez tartozó jegyzetet, j nem-tor 
abu arkmitgm tor mu vilin cHHiero HT/TT. Tanoro, qero He;ib3H 
c,a,t,jiaTí, Ha 3eMJif>' | zitniféa < 5KiiTHHH,a, 'aMŐapb' | Uuman CKO-
poŐoiita, Kop3iiHa H3i> öepecTbi'. 

artmg CBHXO;IHT'Í., y^aeTca ' j oz siuás 'He OTKJiHKaeTca' 
naradítni < HapajjHTb. — Az eml. vá l toza tban: indalni. Még 
hozzáteszi : evőt — suua — seti sidé, a vot, táti tadz» ' n é z d — 
m o n d a n á m (mondom) — arra úgy, és nézd, erre így'. | ez-na 
ggrsi 'még nem volt fölszántva'; mu ggrsg 'KomaeTca naxaHie 
nojia'. 

mu£ik gerig kostiis 'Bb TO EpeMa, Kor,n,a MVíKMKb iiaxajib' 
(változatunkban kosti) I pev kuza 'pocTOMb Cb öojitmoü najienb' I 
mijén Uuéis 'icaio. po,a,ujica' j peslaid (változatunkban a rendes 
peskidla alak van) 'fádért5 | pr§suz< npocyatiü 'yMHbiíi, TOJIKOBHÜ'. 

kiiíée ta-izda vermem si ilae munni Ky,n,a TaKOÍi MaaeHbKift 
Moaíenib TaKb ,n;ajieKO H ^ T H ' | vudznis személyragos inf.-hoz vö. 
a IV. dal 39. sorához való jegyzetet. | naberuska < naőepyniKa 
'Kop3HHa5 | moz-dor 'oxanita ' ; sij§s moz-doras vu^dzedis 'ero Ha 
pyirfc npHaíaBiiiH Kb rpyji,H iiepeTaiuujib'. 

matinikgd p ro la t ivus ; matinik rHe;i,ajieKO" | taj.jem mi/saasg 
silg cTaKi> xopouio n o e r b ' ; éppígy keni kodi, tattsgm. mi(t'saas§ 
uid§al§í 'ki hol dolgozik ilyen szépen? ' . 

a to < a TO | vuzes 'TOBapb, npo^aacHoe' | vezsam 'npo-
MBHaeMca'. 

popked prgssáitísis (CL iionOMb nonpomajica' | en dóid fHe 
VHIHÖH' j iledlan 'oŐMaHbiBaenib' j kokel'uka, kokoluka 'KJiioKa' 
sud'da < cy^La 'bíró', de tágabb értelemben hivatalnokot is jelent . 

verzem vilg puksis 'sepxoMb (Ha Jioma^,B) cfejib' | popid 2. 
szem. determinat io j konjdsis 'ciiOTKHy.iaeb' | lokis ' H 3 0 Bceü 
CHJILI, öbiCTpo, cHJibHO; teljes erődből, gyorsan, erősen ' ; vö. 
W I E D . lok pyryé 'noch mehr , gar sehr, sehr arg' (az én feljegy
zéseim szerint lok piris 'cep.a.HTo; haragosan ' ; pl . me vile lok 
piris vi^'éede 'Ha MeHa cep^,Hrro CMOTpHTb; haragosan néz 
reám') | girié jez 'előkelő, befolyásos emberek ; hivatalnokok' . 

popsis (v. pop-t'sinsis) Uevtisni ' ero yBOüHJin' | bidsgn mestag 
voiisni CBCB noayqHJiM, *ITO saciyamjiH, BCB Ha SIECTO nonaan ' . 

19. gri sa. 

vaégn ovlis kréstdnin i silgn v§li kujim pi. naj§ olisni bura 
i baíli vgli zev lubg, kodir piian utdzalasni i denga setasni batti. 
no piian jonmisni, a baí pgrismis i piian bailié ez kutni kilzini. 
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med ij'éet pi med nart loii i dis. muked dirja bidsa lun patíéer 
vilas véli kuilas, a istini kutasni, vek véli suue: «me og mun 
úekitíég, a me kié-ke (éukeren boéta d'énga.» baí i vokjas dgzmisni 
si vile i sijes vgtlisni as nán vilas. mamisli véli zev £dt i/éet pi 
i sije vuris mes§k i set't'ée puktis kos úáú i m§d§dis sijes tui vile. 
iféet pies véli suueni gr is aen. 

vot grisa med§d't!éis tui vilti i dumáit §: «kié-ke eéke mem 
éur§-k§ éo íéelkevei, seki jona &§ Igéid loue.» sije mune lun i med 
i údnis birni kutis, a u(dzavni dis. kerkae űzni oz piral, a komi 
mileéüna oz liét. mii vgféni ? a(t'éis oz tgd. kinemis éumavni 
kutis. mune i vi(d'£ede: kerkajas ne-ken oz tidalni, jez úe-kgn oz 
vetlini. sémin tie-i(dzid ju vizivte, a ju dórin melni(t'éa sulal§, 
valáúis pglint't'sgma, perni kesje. grisa zev rad loii, suas : «tai't'é§ 
me pira, a tani busis una em, me sijen uénáita i uéa. aski 
muna votdze.» 

sijg piris melnijéae, a seni úem abu, tol'ke kiéégm téanjas 
da iz-ki goz i sij§ potema női pete. grisa boétis ros i tsanjas-
pel'gséis t'éukertis busse i sijen uínditis. ééééa med i(dzid tsanas 
piris i űzni vodis. »?nii louash) — suue sije — «éouasni-kg, med/» 

mudz vivéid sije régid unmovéis. ne-dir uzis, ééééa drug 
kutis kivni zev i,dzid zik. sije sad'mis i kiig, kodjas-k§ mel'úij'éa 
vilis kumas éornitgn% i sije kutas jondzika kivzini; sijg sorúi i 
kiig. g(i zev kiz gglgsa juualg medlié: «te — suuas — kodes rer-
min muíitnih) — «me — suuas —• kujim vo úin giik pos-
vgjéiégs mut'ita; esten sij§ ju vomen pos vg/ég. silen artmilas úin 
dzikgdé, a me — suuas — sijgs ilgda vina juni i sijg enovtas 
pomavtegis i Ujdzaliéjas pisjasni i poskid kiééas, a muked dirji 
u(dzaliéjassg ileda i ajéim pos uléis éurjajasse úetska i pos bara 
kiééas. una úin sije pos-vg(tsié set't'ée denga vi(d'zis i jortíéis, a 
telk nem abu i pos vek kiééema. a sili sgmin veéke kol§ gtar-
medar ponas krest suvtgdni.)> 

sijes i(dzid iégrt oskis i jessg denga éetis. ééééa zavoditis 
mgdlié juuáéni: «te — suuas — kodes muíitiní» med téert 
suue: nme — suuas — vaíen úin §íik poplié guéali pirt'tsan-
giZedse. a gni naje gizedtegis kesjeni getralni íéoja-vokaes i jezis 
suueni, oz poz, mii taje íéoja-voka, i nalen éum i zik i daig su-
dit'tseni, vot t'éelei vo úin. naje toiteni sijen, a telk úe-ku^sem abu. 
a pop-giiedis eéke skap sajas i em vit'ékoas da oz addéini.» 
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sijgs bara itdzid isgrt oskis i denga setis. séssa kutis juuavni 
koimgdlis : «te — suuas — kodgs vermin mutttni ?» sije i suug: 
«me 8e(t8§m sum lepti gíik kerka§, mii oz vermini torjgdt'sinis 
koslais. vot — suuas — sije kerkain kujim vok da mam em, a 
baiis kuli ta vo, i baiishn koli una d'éiiga. kuligas vistalis : ,vot 
— suuas — meam simda kolg denga' i mestase vistalis keni, a 
me nalis bosti sije mestasis i pukti mgdlae, dzodz ulas, a najg 
kvaiütísisni, va£ mestaas abu i kutisni meda mgdse süni, mii ,te 
bostin' i mamse kutisni süni, mii ,te bostirí i nalen libi sum i 
kos. vot kiégd lun nin pir-na §t-koda kosdsgni i sumiteni i den-
gasg korsgni, a denga nali oz surli, kit'tsedé me og indi.» 

itdzid isgrt i suug: «te — suuas — en indi, med kosdsasni 
da sumitasni naj§, a ted me séta una denga da jesse vot ted 
pi-pu metat» séssa i^zid Uert suiis : «ia-lun tirmas juudsemié, 
<i vot bara t'sukerttsam das lun bgrii.v séssa perida aslanis mestag 
posnid tsgrtjas razed'fsini kutisni i settsgm sum leptisni, mii mel-
nijlsa stavis kutis turalni. 

a gr is a, pir tsanin kivzis, mii tsgrtjas sornitisni i sij§s 
ez ggggr-voni vi(dzedlini. kor stav tsgrtjas razedt'sisni, sije gusg-
niken Uanis petis i ggggr vi(dzedlis, abu-§ ken-ke jessg tsgrtjas i 
séssa meded'tsis munni saiga-viv tuj§d. munis sije lun-seredz 
kimin verst das-vit. vi,déede: zev unaen ne-idzid ju vomen 
vefóeni pos. sijg voiis pos dőre i suiis u^dzalisjasli : nmed ottsa-
las tiianli jenht a naje nem oz sialni, a tolke mii vermeni, 
jorttsgni da vidt'seni i isgrtgs ottsalni koreni. 

grisa munis mate(dzik i juualis: akgni tiian i^zid piddiis, 
med —• suuas — volas me ding.n ujdzalisjas i suueni: «miila? 
sijg te diné oz lok, silgn teteg una em ujdzis i mii sije taje possg 
vg^tsg, kujim vo nin, da tidalg, kutHem-k§ (sert narosne kosáig, 
vot olistas da kissas bara. ajéis vot muj.éiiisg da miiangs tseté 
mujsite, a pos vek oz suvt i miidtem nin dénga vifáis, a t§lk 
abu.)) grisa i süni kutis: «mem kg — suuas — éo tselkgvgi 
kgsjas setni, me sili poss§ pir i suvtgda i nemis oz kiséi.» 

u^lzalisjas munisni, vistalisni i^fidli, mii vot sejsgm mórt 
voiis i kgsjisg pos suvtgdni. ijiiid u^dzalié voiis i juualg gr i sá
lié, mii udzikedé verman sultgdni? verman-kg taje pos sultgdni, 
me og zalit ted kik-so!» i vot naje vefóisni gized, mii gitkisli 
denga setni, a mgdisli pos sultgdni, i kirimdsisni. 
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séssa grisa munis pos dor§ i vgj'éis kik krest púié i sultg-
dis i suiis : «vot tűje krestis kiUéedz oz p§r, set'tsgdz pos sulalas, 
a p§re, vilié sültedéi, a das lun bert'i lokta te orde.» i ééééa 
kirimdéisni i munis sije vofág. 

munis ritedz i voiis viiéko dőre i kilze: viiékoin zev jona 
sumit§ni, i seiiég sije piris. a seni pop-dak zev vidfégni i mii-ke 
koréeni. i sijg juuahs sterezislié: «mii taj§ vgiégni i miila vid-
iéenih) stergz i suue: «taj§ vot vostemni giígd i oz addzini, 
keni, a aski veniéditni kesjeni i oz tedni najes, ku(ti§m jgz.» 

sij§ munis pop din§ i sili suiis: «mii — suuas —• meni 
éetan ? me — suuas — ted inda giZgdtg.» pop suue: «?nem nem 
abu iát, tolkg indi.» i najg d'akenisked telkuitisni i sili éetisni 
éo iéglkgvgi i sije naj§s nuiis skap dinas i tsektis skapse koéalni 
i skap saiéis ad'dízis pirt'iéan niga (giéed). uvot — suuas — taj§/» 

vidlisni, sije i em, i nigais ad'dzisni, mii getráéisjas zbiledz 
t'éoja-voka. seki popjas zev radeé loiisni i jesse sodtisni sili iéglgi 
kié-vita. sije paéibe suiis i bara munis vo,dze. 

askinas sije voiis ingd grezde i kih: giik kerkam zev jona 
maikeni, vidt'éeni i kpédéeni. sije seiiég piris, a seni stavis girdgé 
vetleni, a mamis berde porgg doras. i sije juualis giilié, miila 
najg ta^dzi koédéeni i mii jukgni ? sili mamis kutis viétalni ber-
dig tirji: «vot — suuas — bat'is tajejasli kolis una dénga i vié-
talis mesta, a mestaas abu i dengais vosi i vot §ni tajejas morta 
mortse suueni guéalig, a naje oz suéini. kod-ke ke eéke indás, 
jona ze bur loue!» 

grisa kutis süni, mii «mem vitgd jukgnsg ke setasm, koréa, 
i addza, tolkg med kesjiéasni piia?iid.» piiangs mani kőris i vié-
talis, mii «vot tajg mórt kesjg addzini bat'lié dénga i korg vitgd 
jukgn.n najg zev radgs loiisni i suueni: «tolkg koré, ogg éalitg 
dzinsg, miian kei koéis bir§.» 

sije tsgktis biidéni i lomzgdni jon éié i ledzéini si bgris 
ggbe/éas. najg sidz i vgjéisni i sijg piris ggbetiég i tsgktis leptini 
dzodí-nl kersg, i sijg setié Hskis zev i^lzid iéukgr dénga i pe-
tisni ggbgj'éié bgr. ééééa pukéisni pizan dőre i kutisni liddini 
dénga i seni vglgma dénga una, mii grisali voiis vitgd paiéis 
iéglgi kujim-éo i jessg kujjgma sijgs oskisni i verdisni i jukta-
lisni i zev bura mgdgdisni. 

grisa gni ozir i gortas medgdt'éis i damdit§: «vot— suuas — 
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kifízi uddiiisis tajg vetlem! a das lun bgrii bara seit'sg muna, 
oz-g mukgd isertjasis bara mii-ke vistalni a gni muna gort§ i 
batti séta giik sosg, aslim jessg na kol'g kujim-so, da jessg pos-
vgjéis setas giik éo.» 

sijg voiis gort§, sije Ze pds-kgmen. bal! i vokjas sijgs prini-
máitisni om§l'a i dazg ez vglni rades löktem vilas, kiiisgdz batti 
sijg ez set so tselkgvgi. a kor setis, najg stavnis bugil'se pdskedisni 
i vitd'zedgni, kidé taje vermis taj.jem régiden naievitni, i juudsni 
kutisni. a sije davai nali vistalni: «vot — suuas — setsem-
se^sem m,estain em melnijsa, a melni Jéaas olgni iégrtjas i seiise 
kuj.jem mórt volas i vermas ke seni űzni. sili seteni so iéelkevgi.* 

vokjas telkuitisni gusgnikgn i munisni sije lung, kod lung 
sije tjgktas. i vot dased lun kutis *irni i naje mgdgd'isi'mi kujim 
vok isertjaslié sorúi kivzini i voiisni mehíiféae. ijsgt vok süni 
kutis: «me pira étije tmnas, a ti esííég i med ez vgl verégma i 
mii najg kutasni veisni, bidstn kivzÍ7ii.» 

i vot das-et'ikgd isas i iégrtjas isukeriiéini kutisni. isuker-
misni stavis i vot itdHd isgrt juudsni kutis. kujim isgrt, kodjas 
vodzdzik vistalisni, naje sulalgni bokin i kilzgni i dumditeni, 
mii loug nali, mii najelij kupjgm-kg d'éiina udzse stavse torkis i 
vot voiis i nali rad. 

i^zid isgrt i juualni kutis: «no ti mii vek-na najggs muii-
tannid ?» (a ajsis eskg tgdg iiin vgli.) najg kutisni vistalni, mii 
najes torkis kujsem-kg d'éiina i oz tgdni. séssa itdz%d isgrt dgzmis 
na vilg i tsektis najggs vini (ngitni), kuiskalni, mijgn surg, mu
ked isgrtjasisli. nalgn seni sum, kos i kutisni kosdsni kodgs kodi 
vermg i kutisni sibldsni, mijén surg. 

gr is a vgli mud'erdzik i mijgn sumitni kutisni, sije pir i 
pisjis, a mukgd vokjas vek seni olgni. 

giik isgrt skgrmis jona i kvaiitis tsansg, kgni védi pukalg 
d i^zid vok, i lijis medli i setis i/lZid vok gegiUUis muas. 

seki mijgn ad'd'zisni kujim isgrt, mii seni mórt, najg uékgdísisni si 
vilg i kiskini kutisni sijgs ijdHd isgrtli. mgd isgrt bara ad'dzema 
med voksg i sijg bara sijgs kiskg. a naje seni gorzgni i pravddii-
isgni, mii «í»i seki egg vglg». najggs séssa iégrtjas boétisni i ku
tisni Suggdni, vini, jur-sijasse netskini, séssa bostisni da kiskisni 
mel'ni féaéis i sibitisni vaas, asnis munisni ses. najg kik vok vojj,n 
bergaHsni, bergalisni i vgjisni dzikgd'z. 
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ijset vok grisa munis pos-ve/sis itdíid ordg i bostis silis 
so t'sglkgvei i jessg sili sodtis veti'mings i pasiig suiis, mii ne-kg 
sijg, pos ez i suvtli. 

séssa grisa munis gorte i silis kutisni juualni, kiütsg vok-
jassg vostis sijg. grisa kutis vistahii, mii «melnijéain fsg?*tjas 
najees dzagedisni, a me üdíti pisjini.v 

séssa munisni jgzgn melnijéag i kutisni korsni najees, a 
seni totkg nalgn jur-si-pl'et'enjasis i viris dZo^zas. séssa kutisni 
korsni vais i addzis?ii kiknanisg i kiknanisli kgrtalema gol'aas 
iz-ki-torjen. séssa najes d'éebisni-idralisni. 

grisa olmed't'sis aslas mud'eren i eni olg-vilg. 

G e r g e l y . 

Eégen élt egy parasztember és neki három fia volt. Ők 
jól éltek és az atyjuknak nagyon kellemes volt, mikor a fiai 
dolgoznak és atyjuknak pénzt adnak. De a fiúk megerősödtek, 
az apjuk meg megöregedett és a fiúk nem hallgattak már az 
apjukra. A legkisebbik fiú a legbüszkébb lett és lusta. Néha 
egész nap a kemenczén feküdt, de (ha) el akarják küldeni, min
dig (azt) mondotta: «En nem megyek sehova, hanem én vala
honnan egy csomó (csomóval, rakással) pénzt kapok majd.» Az 
apja és a testvérei megharagudtak reá és elkergették őt, hogy a 
maga kenyerén éljen (tkp. a maga kenyerére). Az anyja nagyon 
sajnálta kis fiát és zsákot varrt és száraz kenyeret tett bele és 
elkísérte őt az útra. A legkisebbik fiút Gergelynek hittak. 

Gergely hát útnak indult (elindult az úton) és gondolja 
(magában): «Hogyha valahonnan akadna nekem száz rubelem, 
az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz).» Egy napig 
megy és másnap is, a kenyere fogytán volt (tkp. kezdett ki
fogyni), de dolgozni lusta. Házba nem megy be meghálni, ala
mizsnát meg nem mer kérni. Mit csináljon? 0 maga sem tudja. 
Megéhezett. Megy és körülnéz: házak sehol nem látszanak, 
emberek sehol nem járnak. Csak egy nem-nagy folyó folyik, a 
folyó mellett meg egy malom áll, a víz felé hajlik, majdnem 
összedől (össze akar dőlni). Gergely nagyon megörült, mondja: 
«Ide bemegyek, itt sok lisztpor van, abból vacsorát készítek és 
meghálok. Holnap tovább megyek.» 
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Bement a malomba, de ott semmi sincsen, csak széthányt 
kádak és két malomkő, az is négy részre volt összetörve. Ger
gely söprűt fogott és a kádak sarkaiból összesöpörte a lisztport 
és vacsorát készített belőle. Azután a legnagyobb kádba ment 
be és lefeküdt aludni. «Mi lesz» — mondja — ha megesznek, 
hát legyen (nem bánom).» 

Fáradtságában hamar elaludt. Nem sokáig aludt, akkor 
egyszerre nagyon nagy lármát hallott. Fölébredt és hallja, a 
malom felső magtárában valaki beszélget (tkp. valakik beszél
getnek) és ő erősebben kezdett figyelni; a beszédet meg is 
hallja. Egy nagyon mélyhangú (vastaghangú) kérdezi egy másik
tól: «Te — mondja — kit tudtál bűnre csábítani?)) — «En — 
mondja — már három éve kísértek egy hídépítőt; ott ver ő 
hidat á folyón át. Már egészen elkészül (a munkája), de ón — 
mondja — pálinkaivásra csábítom őt és ő ott hagyja befejezet
lenül és a munkásai megszöknek és a híd összeomlik, máskor 
meg a munkásait csapom be és magam tépem ki a híd alól a 
pilléreket és a híd megint összeomlik. Az a hídépítő már sok 
pénzt költött ott és átkozódott, de azért semmire sem megy 
(tkp. semmi értelem nincsen) és a híd (még) mindig összeomolva 
(fekszik ott). Pedig neki csak keresztet kellene állítania a két 
(tkp. egyik-másik) végére.» 

Az öreg (tkp. nagy) ördög megdicsérte őt és még pénzt 
adott (neki). Azután a másodiktól kezdte kérdezni: «Te — 
mondja — kit csábítottál bűnre?» A második ördög mondja: 
«En — mondja — már régen elloptam egy papnak a keresz
telő írását (anyakönyvét), és most a nélkül a könyv nélkül test
véreket (nővért-fivért) akarnak összeházasítani, és az emberek 
azt mondják, hogy ezt nem lehet, hogy ezek testvérek (nővér
fivér), és most lárma és veszekedés (van) náluk, sőt már egy 
egész éve pörlekednek (egymással). Ezzel kínlódnak, de semmire 
sem mennek. Pedig a papnak az anyakönyve a szekrény mögött 
van a templomban és nem találják meg.» 

Őt megint megdicsérte az öreg ördög és pénzt adott (neki). 
Azután a harmadiktól kezdte kérdezni: «Te — mondja — kit 
tudtál bűnre csábítani?)) Az meg feleli: «En olyan veszekedést 
támasztottam egy házban (tkp. házba), hogy nem tudnak szét
válni a veszekedéstől. Lám — mondja — abban a házban 
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három fiútestvér van és az anyjuk; az apjuk meghalt az idén 
és az apjuknak sok pénze maradt. A mikor halálán volt, azt 
mondta: ,Lám — mondja — annyi pénzem marad' és meg
mondta a helyet, hogy hol, én azonban elvettem előlük arról 
a helyről és máshová tettem a padló alá, de ők egyszerre csak 
azon vették észre magukat, (hogy) nincs a régi helyén és egyik 
a másikáról (tkp. másikát) kezdte mondani, hogy ,te vitted el* 
és az anyjukról (tkp. anyjukat) kezdték mondani, hogy ,te vitted 
el' ós lárma és veszekedés keletkezett náluk. Most már husza
dik napja még mindig ugyanazon mód veszekszenek és lármáz
nak és keresik a pénzüket, de a pénzük nem kerül meg, a míg 
én meg nem mutatom.» 

Az öreg ördög meg mondja: »Te — mondja — ne mu
tasd meg, hadd veszekedjenek és lármázzanak, én meg sok pénzt 
adok neked és azonkívül még itt van neked egy nyárfa-érern.» 
Azután így szólt az öreg ördög: «Ma elég lesz a kérdezésből, 
majd tíz nap múlva megint gyűljünk össze.» Erre a kis ördögök 
hamar elszéledtek a maguk helyére és olyan lármát csaptak, 
hogy az egész malom belerendült. 

Gergely azonban mindvégig hallgatta a kádban, a mit az 
ördögök beszéltek, őt azonban nem is gondoltak rá hogy néz
zék. Mikor az ördögök mind elmentek, óvatosan kijött a kád
ból és körülnézett, nincsenek-e még valahol ördögök, azután 
pedig elindult a bal felé eső úton. Ment körülbelül délig tizenöt 
versztet. Körülnéz: nagyon sokan hidat vernek egy nem nagy 
folyón át. A hídhoz ért és így szólt a munkásokhoz: «Isten 
segítsen meg (a munkátokban)!)) De azok semmit se szólnak, 
hanem csak, ahogy tudnak, káromkodnak és szitkozódnak és az 
ördögöt híjják segítségül (tkp. segíteni). 

Gergely közelebb ment és kérdezte: «Hol van a ti felügyelőtök 
(a legnagyobb helyett, legnagyobbul való), hadd — mondja — 
jöjjön hozzám.» A munkások meg felelik: «Minek? 0 nem jön 
hozzád, neki nálad nélkül is sok dolga van és (annak), hogy 
ezt a hidat csinálja, már három éve, és látszik, valamilyen 
ördög szándékosan lerontja. Most, lám, egy ideig megáll, azután 
megint összeomlik. 0 maga kínlódik és minket is kínoz, de 
azért a híd még mindig nem áll és mennyi pénzt költött már, de 
semmire sem ment.» Gergely meg így felelt: «Ha — mondja — 
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megígéri, hogy száz rubelt ad nekem, én rögtön fölépítem (meg
állítom) a hídját és az soha össze nem omlik.» 

A munkások odamentek, megmondták a felügyelőjüknek, 
hogy íme, egy olyan ember jött és az ajánlkozik, hogy fölépíti 
a hidat. A munkások felügyelője (tkp. a nagy munkás) odajött 
és kérdezi Gergelytől, hogy «valóban föl tudod építeni? Ha ezt 
a hidat föl tudod építeni, nem sajnálok tőled (tkp. neked t. i. 
adni) kétszáz (rubelt)!» És most szerződést kötöttek (írást csi
náltak), hogy az egyiknek pénzt (kell) adnia, a másiknak meg 
a hidat fölépítenie, és aláírták a nevüket. 

Erre Gergely odament a hídhoz és két keresztet csinált 
fából és felállította és így szólt: «Nézzétek, a míg ez a kereszt 
le nem dől, addig a híd meg fog állni, ha ledől (a kereszt), 
újra állítsátok föl. Tíz nap múlva pedig (visszajövök hozzád.* 
Erre elbúcsúztak egymástól (kezet fogtak) és ő tovább ment. 

Estig ment és egy templomhoz jutott és hallja: a temp
lomban nagyon erősen lármáznak, és ő bement oda. Ott meg 
a pap és a káplán nagyon veszekszenek és valamit keresnek. 
Megkérdezte az őrtől: «Mit csinálnak ezek és miért veszeksze
nek?*) Az őr meg mondja: ((Elvesztették az anyakönyvet és 
nem találják meg, (hogy) hol (van), pedig holnap esketni akar
nak ós nem ismerik őket, hogy milyen emberek (nem rokonok-e).» 

0 a paphoz ment és így szólt hozzá: «Mit — mondja — 
adsz nekem ? Én — mondja — megmutatom neked a könyve
det. » A pap feleli: «Én semmit (semmi összeget) se sajnálok, 
csak mutasd meg.» És ők a káplánnal tanácskoztak és száz 
rubelt adtak neki, ő meg a szekrényhez vezette őket és meg
parancsolta, hogy a szekrényt szedjék szét, és a szekrény mögött 
(tkp. mögől) megtalálta a keresztelő-könyvet. «Lám — mondja — 
ez az!» 

Megnézték, az volt és a könyvből látták, hogy a házasu
landók valóban testvérek. Ekkor a papok nagyon megörültek és 
még hozzátettek (adtak neki) egy egész huszonötöst (25 rubelt). 
0 megköszönte és megint tovább ment. 

Másnap egy másik faluba jutott és hallja: egy házban 
nagyon erősen káromkodnak, szitkozódnak és veszekszenek. Be
ment, ott meg mind véresen (véresre verve) járnak, az anyjuk 
meg a küszöb mellett sír. És ő kérdezte az egyiktől, miért ve-
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szekszenek ezek így és min osztozkodnak ? Az anya sírva kezdte 
neki elbeszélni: «Lám — mondja — az apjuk ezeknek sok 
pénzt hagyott és megmondotta a helyét, de nincs a helyén és 
a pénz elveszett és most ezek egyik a másikáról mondják, hogy 
az lopta el, de ők azt tagadják (nem mondják magukról). Ha 
valaki megmutatná, nagyon jó lenne (tkp. lesz)!» 

Gergely kezdte mondani, hogy «ha nekem az ötödrészét 
adják, megkeresem és megtalálom, csak Ígérjék meg a fiaid.» 
Az anya odahítta a fiait és elmondotta, hogy «íme ez az ember 
igéri, hogy megtalálja az apátok pénzét és az ötödrészét kéri.» 
Azok nagyon megörültek és felelik: Csak keresd meg, nem 
sajnáljuk a felét (sem), ha csak megszűnik a mi veszekedésünk.)) 

0 megparancsolta, hogy tüzet gyújtsanak ós erős viasz
gyertyát gyújtsanak és menjenek utána a (padló alatti) pinczébe. 
így is tettek, ő bement a padlóaljba és felemeltette a padló alatti 
gerendát és onnan nagyon nagy rakás pénzt húzott elő és a 
pinczéből visszamentek. Azután az asztalhoz ültek és elkezdték 
a pénzt olvasni; ott meg sok pénz volt, úgyhogy Gergelyre 
ötödrészül (tkp. részéből) teljes háromszáz (rubel) jutott, azután 
még mennyire megdicsérték őt és etették meg itatták és nagyon 
jól eresztették útnak. 

Gergely most gazdag és hazafelé indult és gondolja: 
«Lám — mondja — ez az út hogyan sikerült! De tíz nap 
múlva megint odamegyek, nem mondanak-e el más ördögök 
megint valamit. Most pedig hazamegyek és az egyik száz (rubelt) 
az atyámnak adom, magamnak még marad háromszáz, és még 
a hídépítő ad majd (egy) százat.» 

Haza jött, ugyanabban a ruhában (tkp. -val). Az apja és 
a testvérei rosszul fogadták őt, sőt nem is örültek az ő haza
jöttének, a míg száz rubelt nem adott az apjának. A mikor 
azonban odaadta (a száz rubelt), mind tágra nyitották a sze
müket és (nagyot) néznek, hogyan tudott ő ilyen hamar (pénzt) 
keresni, és kérdezni kezdték. 0 meg elmondta nekik: «Lám — 
mondja — ezen meg ezen (tkp. olyan-olyan) a helyen van egy 
malom, a malomban meg ördögök laknak és a melyik ember 
oda jön és ott meg tud hálni, annak száz rubelt adnak.» 

A testvérek halkan tanácskoznak és elmentek azon a na
pon, a melyikre ő parancsolja. És íme, a tizedik nap kezdett 
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eltelni, és ők hárman testvérek elindultak az ördögök beszélge
tését kihallgatni és eljutottak a malomba. A legkisebbik testvér 
megszólalt: «En bemegyek ebbe a kádba, ti meg oda és ne 
mozduljatok, és a mit azok csinálni fognak, mindenre figyel
jetek (tkp. mindent figyelni).» 

És íme a tizenegyedik óra, és az ördögök gyülekezni 
kezdtek. Összegyűltek mind és íme az öreg ördög elkezdett 
kérdezősködni. A három ördög, a kik előbb jelentették (a tettei1 

ket), azok oldalt állnak és figyelnek és gondolkoznak, (hogy) mi 
lesz velük (tkp. nekik), hogy az ő munkájukat valamilyen fiú 
mind elrontotta, és most rájuk került a sor. 

Az öreg ördög kérdezni kezdte: «Nos ti még mindig kísér
titek őket?» (de ő maga már tudta). Azok most elmondották, 
hogy őket valamilyen ember megzavarta és nem ismerik. Erre 
az öreg ördög megharagudott rájuk és megparancsolta a többi 
ördögöknek, hogy őket üssék, verjék azzal, a mi éppen kezük 
ügyébe esik (tkp. a mivel éppen akad). Ott lárma, verekedés 
(keletkezett) náluk és kezdték egymást verni kiki a kit tud és 
kezdtek dobálódzni azzal, a mi éppen akad. 

Gergely okosabb volt és a mint veszekedni kezdtek, rögtön 
megszökött, a többi testvér azonban még mindig ott marad. 

Az egyik ördög nagyon megharagudott és fölkapta azt a 
kádat, a hol a legidősbik testvér ült, és a másikra dobta és a 
legidősbik testvér kigurult onnan a földre. Erre mihelyt a há
rom ördög meglátta, hogy ott ember van, neki estek és az öreg 
ördög elé kezdték őt hurczolni. Egy másik ördög megint a 
másik testvért látta meg és ő megint azt hurczolja (oda). De 
ezek ott ordítanak és igazolják magukat, hogy «mi nem voltunk 
akkor (itt).» Ekkor az ördögök fogták őket és elkezdték őket 
ütni, verni, hajukat tépni, azután fogták és kihúzták a malom
ból és beledobták a vízbe, ők maguk elmentek onnan. Az a két 
testvér éjjel sokáig vergődött (forgolódott, forgolódott) és végleg 
elmerült. 

A legkisebbik testvér, Gergely, elment a hídépítő fel
ügyelőhöz és száz rubelt kapott tőle és (az) még ötvenet adott 
hozzá és köszönetet mondott, hogy ha ő nincs, a híd nem állt 
volna meg. 

Gergely azután hazament és kezdték tőle kérdezni, (hogy) 
Nyelvtudományi Közlemények. XLH. 11 
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hová tette (tkp. veszítette) a testvéreit. Gergely elmondotta, 
hogy «a malomban megfojtották őket az ördögök, de én még 
idejében elmenekültem (el tudtam menekülni).» 

Erre sokan (néppel, népül) mentek a malomba és keresni 
kezdték őket, de ott csak hajcsomóik és vérük (volt) a padlón. 
Azután a vízben kezdték őket keresni és megtalálták mind
kettejüket és mindkettejüknek egy-egy malomkődarab volt a 
nyakába kötve. Erre eltemették őket. 

Gergely élni kezdett a maga okosságával és most (is) él-van. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
a 16. és 18. sz. mese. 

grisa = Гриша (Григорш) j bat'li veli zev 1'nbe 'отцу было 
очень любо' I muked dirja, muked dirji rmás időben, néha'; pl. 
muked dirji dénga oz ovii 'по временамъ денегъ не бываетъ' j 
veli kuilas 'fekszik vala' 1. fönt j fsukeren bosta dénga кучей 
деньги возьму' | vetlisni as náií vilas 'выгнали на свой хлг.бъ' j 
veli suueni gnsaen 'было зовутъ Гришей'. 

űelkevei < ЦЕЛКОВЫЙ 'ezüstrúbel' | naine lun i m§d 'идетъ 
день и другой' I kinemis úumavni kutis 'a hasa éhezni kez
dett' | peliút't'sema 'наклонилась' | férni kesj§ 'свалиться хочетъ5 ! 
busis una em 'пыли (мучн.) много 'есть' | sijen uínáita 'этимъ 
поужинаю'. 

mclnißa-vilis kumas 'въ вехрхнемъ чулан*' ! muütni 'сму
тить на гръхъ, соблазнить на гр2>хъ, мутить' | esten 'тамъ' | 
silgn artmüas úin dzik§dz 'у него работа до конца уже при
ходить' | il§dni 'megcsalni, megtéveszteni, kísértésbe hozni, el
csábítani' | poskid 2. szem. determ. J jortí'sis 'ругался' | t§lk nem 
abu 'толку все нъту'. 

pirtísan-gized 'метрическая книга' | Uoja-voka 'брать съ 
сестрой' | sudiiiseni 'судятся' J toiteni 'толкутся' | oz vermini 
torjgdßmis koüais (v. kosisla) не могутъ разойтись изъ за 
драки, всл'ьдств1е драки' | kvat'it't'sisni 'схватились' | indini 
(rendesen indini) 'указать'. 

vot ted pi-pu metal свотъ тебъ осиновую медаль' | turalni 
'дрожать' | ez дддег-voni vifizedlini 'его посмотреть не дога
дались'. 

itdzid piddiis 'за старшаго' | narosng < нарочно | olistas 
'поживетъ' | kmmdsisni 'подписались; попрощались за руки'. 

pop-dak 'попъ и дьячокъ (и д!аконъ), весь причтъ' 
st§r§£<C сторожъ | vostemni prset. 1. fönt | ven(sditni<C венчать | 
oz tedni najes ku(ti§m jez 'не знаютъ ихъ, венчающихся, ка
кой народъ, родственники между собой или нвтъ' | telkuitisni 
'потолковали' | skapse koéalni 'шкапъ разобрать'. 
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maíkgni rMaTioraiOTCír | girdgé cOKpoBaBJieHHHe (CL CMHH-
KaMH)' j morta mortse suueni gusalig c,npyrb ^pyra roBopan. 
yEpaBnnaMt' | oz susini cHe cosHaiOTca' | mem vited jukgnsg ke 
setasni CMHT> ecjiH naTyio qacTb .na^yTi' [ dzodz-ul ker cőpeBHO 
no^L nojLOMT.'. 

uddiit'sis taje vetlem f y# a j i a c b 8Ta xo^böa5 | ez vélni radgs 
loktgm vilas cHe őhura pa^H Ha ero npHxo^x.' | med ez vgl ver-
zgma rHe TporaiiTeCb'. 

d'ét'ina < -̂BTHHa | torkis 'ncnopTUJib; cnyTajn>' j vini L. S. 
'ütni, verni', V. 'megölni, agyonütni' j mijén sure 'wbwb nonajio'. 

pravdáiiUgni conpaB^,HBaK)Tca' [ zuggdni 'jiOMaTb' | bergalisni 
cBepTT.jincb (KpyaiHJiHct)'. 

jur-si-pVet'enjasis 'npa^n BOJIOCL' | iz-ki-torjen fno KycKy 
acepHOBa' ] d'zebisni-idralisni cCKpbijra-y6pajiH, noxopomuiH'. 

I I 
F ü g g e l é k . 

I. 
A VIII. sz. dal dallama: 

• & • ' £ -0 0- • # 0-
£ («^ 

mit la ber - dan mu 

$ 
& 

sa ni - Igi 

1 ±Z : t 
H ^ 

no - ra gor - zan ngz - jg - íúk ? 

II. 

A IX. sz. dal dallama: 

I m =F :=f -4r 

son - di ba - ngi le 

f 
mgi 

/7\ 

£ E Ö 5 
tom o le - mei tom ga zgi! 

11* 
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Ezt a két dallamot egy Uszfsziszolszkban tartózkodó orosz 
egyetemi hallgató jegyezte le számomra, mialatt egy zűrjén 
leány (Jekatyerina Vaszilyevna Popova) többször elénekelte előt
tünk e két dalt. 

III. 
komi nivli. 

mijsa nile, jetdzid nile! 
en te setts§m nora siv! 
med mi, tom jez, oge kil§ 
tent'sid jona sogsan kiv. 

5 ted mii eni bgrdan tor, 
ga£§d't'sini kole kor ? 

en-na sogsi, ai-ert dinin! 
jona sorúit zonjasked : 
as bur gortsa vokjas piin 

10 on-na gudir vain p§d. 
en te sogsi! en te berd! 
sinmid abu-na med g§rd! 

estistan-na p§risldnin 
kistni assid sin-va tor, 

15 kor te loan veres sajin, 
sivnid loas sek ne-kor! 
gaza^dzika nile siv ! 
musa nile, komi niv ! 

A z ű r j é n l á n y h o z . 
Szép lányom, fehér lányom, 
ne dalolj oly szomorúan! 
Ne halljuk mi, fiatal emberek, 
a te nagyon bánatos szavadat. 

5 Mit (kell) neked most sírnod, 
mikor örvendeni kell? 

Ne szomorkodjál még, (míg) szüléidnél (vagy)! 
Többet (tkp. erősen, nagyon) beszélj a legényekkel, 
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a te jó földieid, testvéreid (tkp. házi testvéreid) között 
10 nem fúlsz még meg a zavaros vízben. 

Ne szomorkodjál! Ne sirj! 
A szemed ne legyen még vörös! 

Eáérsz még öregkorod felé (öregkorodban) 
a könnyeidet ontani, 

15 a mikor férjnél leszel, 
akkor sohase lehet majd dalolnod ! 
Vígabban dalolj, lányom! 
kedves lányom, zűrjén lány! 

J e g y z e t e k : Ez a dal, éppúgy mint a következő három, 
már nem nép-, hanem műdal. Három v e r s szakból áll, r í m -
elhelyezése ababcc. Szerzőjük az egyik zűrjén nyelvmesterem: 
A. A. CSEUSZOV. Ezek a dalok már megjelentek az 9THorpa*H-
^ecKoe 0Ő03p'fcHÍe LXL kötetében (1904. 158—160.1.). CSEUSZOV 
újra leírta számomra ezeket a dalait. (L. KSz. XII. 231.) Ki
adásukat szükségesnek tartottam, mivel az említett kiadásban 
az orosz betűvel írt zűrjén szövegbe sok hiba csúszott bele, az 
ott közölt orosz fordítás meg olyan szabad, hogy az eredetinek 
inkább a gondolatmenetét adja, mintsem a fordítását. 

5. bgrdan tor 'síró dolog': cmit neked most síró dolog, 
sírás?' j 9—10. 'Meaí^y CBonxt xoponiHx'b ^OManranxi. 6paTi>eBT> 
eme ne 3a^,oxHenibca BT. MyTHoii BO^T? ; az 9TH. 06o3p. fordí
tása szerint: ccpe,ii,H CBOHXT. seMJiaKOBb, 61uioKypHxi> öpaTBeBi., 
P^3BflCB, BOJIHa MVTHOH BO^hl OXBaTHTli TBOH CTaHT. ? ' | 1 3 . az 
orosz kiadásban estistan helyett ud'itan van; perisldnin 'no^t 
•CTapocTb' | 16. 'ITETB Tor,n;a öv^e/rt HeKor^a'. 

IV. 

1. musa vok§i! 
vangam lok ! 
tsegis kok§i, 
bostis sog. 

T á v o z á s u t á n . 
1. Kedves testvérem! 

Gyere beszélgessünk! 
Eltörött a lábam, 
bánat fogott el. 

p et§m b§rin. 
2. mii mem kérni, 

og me t§d. 
matin pemi 
sis puk§d. 
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2. Mit csináljak, 
nem tudom. 
Közel (vagyok) az elpusztuláshoz (tkp. elesni) 
mint a korhadt fa (tkp. a korhadt fával együtt). 

J e g y z e t e k : petém b§rin 'nocjrfc Buxo^a' j 1. vangam (no-
roBopHM'L5, 9TH. Oőoap. LXI: 159 fno;iene*ieMT>' j 2. sis pu v. sis 
pu 'korhadt fa5. 

V. 

me «v éledis». 

1. §ni lóvéi: 2. óvni pond a 
«vel§dis»/ kuzni nini 
og úin povzi eni kovma 
ninemis . jona nin 
biié, vaié, kovma : aslim, 
tok mortis, gortsali, 
varis- kajis, siktiv-tasli, 
sel§mié! komili! 

É n « t a n í t ó » (vagyok)! 

1. Most föléledtem, 
«tanító» (vagyok)! 
Már nem félek 
semmitől: 
(se) tűztől, (se) víztől, 
(se) rossz embertől, 
(se) ölyvmadártól, 
(se) szívtől. 

2. Élni kezdek 
majd (jobban) tudni. 
Most szükséges (azaz hasznos ember) leszek 
már nagyon; 
szükséges leszek: magamnak, 
családomnak (tkp. az otthoniaknak), 
a Sziszola-vidékieknek, 
a zürjéneknek! 
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J e g y z e t e k : CSEUSZOV egy ideig tanító volt, most azon
ban otthon vit-gort-b&n gazdálkodik. 

1. lóvéi 'OJKHJTL' I 2. óvni ponda kuzni 'BT> ÍKH3HH 6y,a,y fl 
HCKycHÍ.e; ügyesebben, okosabban fogok élni' | kovma rn őy,ny 
HyaceHT>5 | gortsali RJLÍI ^OMaraHHXT.5 | siktiv-tasli cCLicoJibCKOMy 
Kpaio'; 1. LYTKIN (szótár 99. L): «CJIOBO tas cjiyaKHTt ^Jia oőo-
3Haqema jKHBymHXT. no pf»KaMT.»; pl. ezva-tas ca Vicsegda mel
lett lakók, Vicsegda-mellékiek (auiBymie no p. BbiieiyrB HJIH 
BHHero^u,H)5; WIED. (Zusátze, Bulletin de l'Acad. imp. des 
sciences de St.-Pétersb. XXXI : 304) tas rGegend\ 

VI. 
s il an kiv. 

sondi ban§i, olemei! 
ijset dirúa vorsemei 
as-kod' tsetsja posríidked ! 
sémin-tai me melpistt'sa, 

5 i^zid éin-vaen berd'd'éa. 
nem-ponnim tai koterte, 
§tare tai lebede. 
regid-na taine olim, 
kor-ke gu berde voiim. 

10 ege tedle ol§ms§, 
koknid-lesid olemse. 
k§sjim tai-ne ovni-na, 
gortje vodni kole nin! 
sondi banei, olemei/ 

15 jugid sondi olemgiJ 

D a l . 

Napom, életem! 
Kicsi korombeli játékom (azaz: mikor gyermek

koromban játszottam) 
magam-fajta (velem) egyidős kicsinyekkel! 
Csak gondolok (rátok), 

5 (és máris) nagy könnyeket hullatok (tkp. nagy 
könnyekkel sírok). 

Életünk vége bizony siet, 
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egyre visz bennünket szárnyain (tkp. röpít). 
Pedig még keveset (tkp. gyorsan) éltünk, 
ós egyszer már a sírhoz értünk, 

io Nem ismertük meg az életet, 
a könnyű, kellemes életet. 
Mi még élni akartunk, 
és már koporsóba kell feküdnünk ! 
Napom, életem! 

15 Fényes nap, életem! 

J e g y z e t e k : Ez a dal a fönt közölt X. sz. népdalnak 
utánzása. Az orosz kiadásban (3TH. Oöoap. LXI. 159) a czím 
elé oda is van téve: IIo^pajKame Hapo^HOMy (népdal utánzása). 

1. sondi ban§i, olem§i CJKH3HI>, apico ciaiomaa CTopoHa 
cojmna' | 4. sémin tai we melpisiUa 'TOJIMÍO O Baci> a iio^yMaio j 
15. jugid sondi ohméi catH3Hb, CBiJTameeca cojraije'. 

VII. 

va£ vi^d'zedem mu vil§, ölem vilg, vai vifíégd§m 
komi mortlqn (komi j§zl§n). 

1. med vod'dza sugm. 

a) 

rua, pemid; geger oz tidav §ttk lovja tor, bidman tor. kus 
§t'ik gulu, mi/sa jugid-lez gulu lebalis. ez et't'sid sij§ setli assis 
sorúi-si, ke?jemen panidavni lovja tor. gul'u véli etnas, gulu véli 
zev gaztem, ez ett'sid — unais pondislis sije sibiUsini lebalan 
vilisédn, sibit'tsini, zuged'Uini, ponavni assis §tka-olem. 

so-ne aslas gorzem vile kile sije, j§la moz, aslas gorz§m-kod' 
sorúi-si, sorúi-si mortlis. §dje lebéisni, m§ded't'sisni meda medli 
pánid, susisni vokjasen, musaen. sornitisni-suiisni vidlini pidesse 
pemidislis, ruislis. 

étik gulu ad'd'éis mu, med gul'uli suris nuit. §íik gulu aslas 
niris letd'éis suremtor (suran-tor) mu, mu-torjas berdin pondisni 
t'sukert't'sini muked torjas, régid pondis lőni di, pondis tirni 
bidman-törj§n. úuit petked't'éis. 

veéavni pondis med gulu, ninem ez su, med vod'én§ pondis 
komi m§d gulues, u/lzavni etlain. 
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med-vod'd'éa guta véli jen, jon-vermié lovja tor, med gulu 
n§ vgli omgl', veÉalié-vintgm lovja tor. 

mii jen vgli vgféas lunnas, omel! miréis tsikgdni voinas. 
med jona omel peséis tsikgdni mortes. mavtis sijgs aslas 

dul'nas, kgsjis d'éikgdz, med mórt ez vermi vijedz sornitni, kus 
dzin-vijg sijg vermis mortgs tsikgdni. jen ggggr-voiis om e Xlié 
olas-nogse, vetlis sijgs dinsis. 

A z ű r j é n e k r é g i v i l á g n é z e t e [tkp. a régi nézés a földre, 
az életre, a régi nézete a zűrjén embernek (a zűrjén népnek)]. 

1. Első monda. 
a) 

Köd, sötétség (tkp. ködös, sötét). Köröskörül nem látszik 
semmi élő lény, (semmi) növény. Csak egy galamb, egy szép 
világos-kék galamb röpködött. Nem egyszer hallatta a maga 
hangját, élő lénynyel akarván találkozni. A galamb egyedül 
volt, a galamb nagyon szomorú volt, nem egyszer — sokszor 
akarta magát levetni a magasból, a hol röpült, levetni és össze
zúzni magát, befejezni a maga egyedül-létét. 

Egyszerre (tkp. nézd csak) a maga kiáltására visszhang 
gyanánt a maga kiáltásához hasonló hangot hall, embernek a 
hangját. Hamar egymás felé röpültek, siettek. Testvéreknek, 
kedvesnek mondották egymást. Megbeszélték, hogy megvizsgálják 
a sötétségnek és a ködnek a fenekét. 

Az egyik galamb földet talált, a másik galamb elé iszap 
akadt. Az egyik galamb a csőréből kibocsátotta a megtalált 
földet, a földdarabok mellett más darabok kezdtek gyűlni, ha
mar sziget keletkezett (tkp. kezdett lenni), (és ez) növénynyel 
kezdett megtelni. Az iszap elenyészett. 

A másik galamb irigykedni kezdett, semmit se szólt, elő
ször a másik galambot kérni kezdte, hogy együttesen dol
gozzanak. 

Az első galamb jen (Isten) volt, az erős-hatalmas lény, a 
másik galamb meg omel (az ördög) volt, az irigy-erőtlen lény. 

A mit jen nappal teremtett, azt omgl' éjjel erőlködött meg
rontani. 

Leginkább (tkp. legerősebben) az embert iparkodott omel' 
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megrontani. Bekente őt a maga nyálával, egészen akarta, hogy 
az ember ne tudjon egyáltalán beszélni, csakhogy csak félig 
tudta az embert megrontani. Jen észrevette om§l' törekvését 
(tkp. élete módját) és elkergette őt maga mellől. 

V 
muked vistalem nogen legdsem, uvg§m loiis sorendzik, sek-

nin, kor di véli tirema bidman torjasen, turanjasen, kor kik vok, 
jen om étked petisni itskini. 

Egy másik monda szerint a veszekedés és lárma későb
ben keletkezett, már akkor, mikor a sziget tele volt növények
kel, füvekkel, a mikor a két testvér, jen és omet kimentek 
kaszálni. 

2. med suem. 
a) 

jen om étked jukisni itskan-in kik pete, seri. 
j e n 'peiis ezinen, omet bostis itikan tor. om § líen regid-

dzik estis u^üs, sije mirden piris (nsked'tsis) jen-juked vile. 

Második monda. 
aj 

Jen és omet fölosztották a rétet két részre, két félre. 
Jen vésővel ment ki, omgt kaszát vitt. Om^'-nak hamarább 

készült el a munkája, ő erőszakkal bement a jen részébe. 

b) 
jen kuiis vgt'sni itJíkan tor, omet-ne e£in. itskan-in na 

kostin ez vev jukema, itskem turun kole v§li lőni u^dzalislen. jen 
itskis undzik, om § t-ne voinas silis turunse gusalis. 

Jen tudott kaszát készíteni, omet meg vésőt. A rét nem 
volt közöttük fölosztva, a lekaszált fűnek a munkásénak kellett 
lennie (azénak, a ki lekaszálta). Jen többet kaszált le, de omet 
éjjel ellopta az ő füvét (szénáját). 
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3. kőim ed sugm. 

jen vezjis om § Ili veA'éni ölem etlain. omel' panidáéis, ez 
kesji. kor-ne adrféis, mii jenlen bid tor artmg bura, kőris sije 
jenm§s lédzni ponavni ölem-ve/sem. omel! ve/sis stav miétem, 
stav nogtem torjas, k§sjig tirji, mii j e n ad'dzas miétgm-lun ol§m-
lié, stavse zuggdas. 

j e n ez vermi lesgdni ber omel'sg om e Ilié si vesna, mii sije 
ölem veűtedz aséis vinsg vgli dzenngdema ián. 

Harmadik monda. 
Jen (azt) ajánlotta omgZ'-nak, hogy együtt teremtsék meg a 

világot. Omel! visszautasította ezt (ellenkezett), nem akarta. 
A mikor azonban látta, hogy jen-nék minden dolga jól sikerül, 
kérte ő jen-t, hogy engedje, hogy ő fejezze be a világ teremté
sét. Omel! minden rút és csúnya dolgot (lényt) teremtett, azt 
akarván, hogy (ha) jen meglátja a világnak csúnyaságát (töké
letlenségét), az egészet elpusztítsa. 

Jen nem tudta jóvá tenni (visszaigazítani) om§l' rosszaságát 
(rossz alkotásait) azért, mert (tkp. hogy) ő a világ megteremté
séig (befejezéséig) már korlátozta volt a maga hatalmát. 

4. nolgd sugm. 
kik vok — jen omelked — suiisni vet'éni olgm. jen 

vejéis mortgs, sondi, telis, kotd'ziiv, jajas; om e l'-ne aslas vejée
min loii vintemdzik: vgt'éis lovjases, pondis veékedlini telén. 

omel! kőris aslis vgr, jttjas ozirlunlis jukedse. kiknanis 
veí'éisni aslinis olan-injas. j e n lez vevt vilin, ilindzik lez vevt 
saiéis. 

jen aslas kadjasin voétivle lez vevt, petkeilivle jezli aséis 
olan-in. seki lez vevt lomd'ée una-éikas bijasen (voi-vivsa jug-
jalem). 

Negyedik monda. 
Két testvér — jen és omel — elhatározták, hogy meg

teremtik a világot. Jen megteremtette az embert, a napot, a 
holdat, a csillagokat, a folyókat; omel azonban a maga terem
tésében gyöngébb lett : szellemeket teremtett, széllel kezdte őket 
igazgatni. 
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Omel' magának kérte az erdő és folyók gazdagságának egy 
részét. Mindketten lakóhelyet teremtettek maguknak: jen a kék 
égen, messzebb a kék ég mögött. 

Jen időnként megnyitja a kék eget, megmutatja az embe
reknek a maga lakóhelyét. Ilyenkor a kék ég sokféle (színű) 
tüzekkel ég (az északi fény). 

5. vited su§m. 

jen suiis veiéni olgm. omel' éergktis. kor-ng ad'dzis, mii 
j e nlgn bid tor artmg, omel' kőris j e nmgs sili vgfégm, olem-
vgjsgm ponavni. jen lefáis. 

omel véli susluntgm, vintgm, vgj'sis stav mistem vejlsgm 
torjas, yetkgd'iían torjas. 

Ötödik monda. 

Jen elhatározta, hogy megteremti a világot. Omel' kinevette 
őt. A mikor azonban látta, hogy jen-nek minden dolga sikerül, 
omel' kérte jen-t, hogy ő fejezi be a teremtést, a világ teremté
sét. Jen megengedte ezt. 

Omel ügyetlen, erőtlen volt, minden rút teremtményt és 
jelenséget teremtett meg. 

6. kvaitgd sugm. 

jenli véli gaítgm; jen suiis vgiéni ölem. omgl'li véli 
musa^izik etken-olgm, pemid olgmtgg. jen véli abusis v§(tse, 
omel-ne vgli kus éuggdlg. 

si v§sna olemlen emgs mistgm-ponavtem torjas. 

Hatodik monda. 

Jen szomorú volt (tkp. jen-nek szomorú volt); jen elhatá
rozta, hogy megteremti a világot. Omel'-nak kedvesebb volt az 
egyedüllót, a sötétség élet nélkül. Jen a semmiből teremtett, 
omel' meg csak pusztított. 

Ezért vannak a világnak csúnya-tökéletlen dolgai. 
J e g y z e t e k : Ezek a k o s m o g o n ia i m o a d á k , a me

lyekre már a tanulmányutamról szóló jelentésemben (KSz. XII. 
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255—57) figyelmeztettem, az 9THorp. 06o3pEHÍe 1903. LVII. 
kötetében (80—82.1.) (HEKOTOPHH ^epTbi H3B H3braecKaro Mipo-
C03epn,ama 3BipífflT>) jelentek meg orosz nyelven. Minthogy zűr
jén földön való tartózkodásom egész ideje alatt hiába kutattam 
ezeket a mondákat, végre az orosz szöveget fordíttattam le a 
már többször említett CsEuszovval. A többi — eredeti szöveggel 
szemben ennek a fordításnak a függelékbe kellett kerülnie. 

1. a) lebalan vilissdn CCT> BHCOTH nojreTa5 ] petkgd'tsis 
cpacnycTHJiaci»\ 

2. a) mirden piris . . . . fBopBajrca Ha CÍJHOKOCT. KT> EHy\ 
3. stav mistem, stav nogtem torjas CBCÍ> 6e3o6pa3HHfl, 

ypo^JiHBHfl cymecTBa5 | v§li d£enn§d§ma corpaHiraH.iii>\ 
4. aslas veföemin loii vint§mdzik 'BT. H C ^ C T B E OKa3ajica 

cjiaÓBe' | vejsis lovjases.... cco3AaJii ayxoBi. H BSHJICH pyKOBO-
RWih BT.TPOMT>5 j ilj,ndzik: az orosz tanulmányban BBpHie van | 
aslas kadjasin cBpeMH OTT. BpeMeHii5. 

5. versem torjas 'co3,a;aHÍfl5 | petk§drUan torjas cflBJieHÍas. 
6. jen v§li abusis v§tíée: az orosz tanulmányban csak ez 

van í EHI. cosH^ajTb. 
FOKOS DÁVID. 



Miány s z hanggal bővülő v-U kódexeinkben. 

A lé'v-, tev-, vé'v-, viv-, év-, iv- igék ragozásának rendhagyó 
voltát már SZENCZI MOLNÁR ALBERT felismerte 1010-ben meg
jelent nyelvtanában.1) — SYLVESTERnél, kinek «Grammatica Hvn-
garo-Latina»-ja2) tulajdonképpen a latin nyelv megvilágítására 
készült, csakis a sum, fio igék tárgyalásánál találkozunk a leszek 
ige megfelelő alakjaival (Corp. Gramm. 69—71). 

MOLNÁR, és a mint látni fogjuk, több későbbi nyelvész, a 
prsesens plur. 3. szem.-bői indul ki ; ennek végződése szerint 
külömböztet meg nac és nec osztályt és ezeken belül rendes és 
rendhagyó ragozásúakat: 

«Anomala conjugationis in nec sünt qusedam, e quibus 
praecipuam anomáliám patiuntur hsec: lé/zen, fit . . . [stb.] . . . 
item megyén, abit, quse peculiarem conjugationem in en consti-
tuerent, ut apud Graecos verba in fu» (228. L). 

Közli ragozásukat, sőt közbeszúrt megjegyzéseket is tesz 
az infinitivus, a part. prass. és a gyakorító igealak képzésének 
kapcsán.3) Egyszerűen az igealak jellemző sajátságát foglalja 
össze s állítja oda szabály gyanánt. 

*) ALBERTI MOLNÁR SZENCIENSIS : Novse Grammaticae Vngaricse Libri 
duo 1616. (Corp. Gramm. 115—290.) 

2) SYLVESTEE: Magyar-Diák Grammatikája, üj Szigeten 1539. K A 
ZINCZY: Magyar régiségek ós ri tkaságok. I . köt. Pesten 1808. 

3) «Themata nonnulla, quse habent in 2. persona íz u t : léíz, téíz, 
véíz, in tertia ízen, ut leízen [stb.], infinitum faciunt abjecto íz per nn . . . 
Sic ab eízic, edi t : iízic bibit [ s t b . ] . . . enni, inni . . . » (Corp. Gramm. 181.) — 
« . . . anomália in en, in vő et vő faciunt nomina participialia, u t . . . a teízen, 
léízen [stb.] fiunt: tévő, ponens, faciens ; levő, ens» [stb.] (Uo. 235). — C. 
XXVIII . De verbis ortis. «Verba in en, u t : viízen, teízen, etc. ízen in d 
commutant , ut viddegel, aufert frequenter . . . » [stb.] (Uo. 238). 
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Ilyen gyakorlati irányú megjegyzések gyűjteménye GELEJI 
KATONA ISTVÁN Magyar Grammatikatskája (1645). 

«XIX. Az Imperativi prassens verbumoknak mikor tertise 
personse nőmének vagy pronomenek, mellé tétetnek, mindenkor 
d-ben kell kiiratniok, vagy pronuncialtathatnak, jol ki, vagy nem. 
Mint: Tartsd... Tarts-meg engem, tartsd-meg otet, vagy valakit, 
pro tartsad ... per syncopen. Ide tartoznak ez illyenek-is, mint: 
. . . tegyd, egyd, vegyd, igyd, vigyd etc. mellyekben-is mind syn-
cope vagyon, pro . . . tegyed, egyed, vegyed, igyad, vigyed, etc.» 
(Corp. Gramm. 302). 

«XX. A' facultaft a'vagy tehetfóget, jegyző verbumokat-is 
contracté igy kell irni: . . . ehetd, vehetd . . . Pro: . . . eheted, 
veheted . . . Ezekhez képeit imezeket-is igy kell irni: . . . ehetd-
Jze, vehetdfze . . . » (Uo. 302—3). 

«XXXIII. Vágynak több fok kúlombözéfek is a' Magyar 
fzollásban. . . Ki igy fzoll: . . . hidni, 's ki' hinnii> (Uo. 322). 

JANCSÓ BENEDEK1) éppen ebben a jelenségben látja GELEJI 
érdemét, hogy grammatikai abstractiók helyett a nyelvtények 
vizsgálatát sürgette. De a XIX. és XX. «observatiotská»-ra vo
natkozólag ő sem hallgathatott el egy gúnyos megjegyzést. Hisz 
egyenesen a magyar nyelv géniusza ellen vét a mássalhangzók 
egymásra halmozása. 

1655-ben jelent meg KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖBGY «Hungária 
Illustrata» czímű nyelvtana.2) Tanultságát, képzettségét más 
nyelvészeti műve is igazolja. A kor szükségleteinek tett eleget 
«Spicilegium Anglicanum»-a, a héber nyelvben való jártasságát 
pedig a «Schola Hsebraicai) czímmel 1654-ben megjelent műve 
bizonyítja. Munkásságának iránya kiválóan jellemzi kora nyel
vészeti felfogását. A magyar-zsidó nyelvrokonság elmélete, mely
nek GELEJI volt a megalapítója, nála tudományos módszerű 
theologiai bizonyítékokra talált, s elveinek alkalmazását magyar 
nyelvtanába is belevitte. Sőt határozott túlzásba csap át, midőn 
egyetlen igetőből 80 alakot származtat, egyrészt mert e képzés-
beli gazdagság —• bár kisebb fokban — analóg jelenség a héber
ben, másrészt hogy a magyar nyelv fölényét még a héberrel 
szemben is bebizonyítsa. 

x) Magyar nyelvtudomány-történeti tanulmányok a XVI—XVII. 
századból. Budapest, 1881. 

2) Corp. Gramm. 330—402. 
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Az igék ragozásáról beszélvén annak nyolcz nemét külöm-
bözteti meg. Osztályozása jelentéktelen sajátságokból indul ki. 
Minden tipusra egy-egy példát idéz s a következő fejezetben 
megjegyzéseket fűz hozzá. A 6. pontban a fzom-, fzem-, fzek-
végü igék sz betűjének1) változásáról szól. Az sz néha v-, néha 
»-, néha t-, néha d-re, főleg a következő betűhöz hasonló 
betűre változik, mégpedig egyedül a jóhangzás kedvéért, a mint 
az a latin és arab nyelvben is előfordul. A változást egyes idő
alakonként is részletezi. 

A XVII. századi jezsuita nyelvtanok között egyik legfonto
sabb munka: PEKESZLÉNYI PÁL 1682-ben megjelent: «Grammatica 
lingvse Ungaricse»-je. 

Főleg három mozzanat érdemel művében figyelmet: 1. a 
hangzók két nagy osztályának határozott és szabatos meg-
külömböztetése; 2. a személyragok névmási eredetének felisme
rése ; 3. az ikes igék ragozásának más igék ragozásától való 
megkülömböztetése. S e pontra nézve P. újabb nyelvészeti fel
fogás kezdetét jelzi, mert a mint látni fogjuk, az ikes igék kér
désével foglalkozó későbbi elméletek is PERESZLÉNYire mennek 
vissza. 

Az ikes igéken kívül még a 3. személyben -en- vagy -cm-ra, 
az első személyben -k- és -m-re végződő igéket is a rendhagyó 
igék csoportjába sorolja. Megtaláljuk nála a lesz ige teljes rago
zását;2) de a többi hasonló ragozású igének csak első szemé
lyét említi fel. 

Aránylag részletes tárgyalását adja KŐVESDI PÁL kis terje
delmű nyelvtanában, az «Elementa Lingvae Hvngaricae»-ben 
(Lőcse 1686) két -ek -ok végződésű igének, mely végződóst sz 
előzi meg. Az eszik és iszik igét részletezi, a leszek igét csak a 
rendhagyó vagyok igével kapcsolatban, a többi e csoportba tar
tozó igét nem is idézi. Szerinte, a mint azt már KoMÁROMinál 
láttuk, az -sz a prast. impf.-ban v-, a prset. perf.-ban í-, az 
imperativusban gy-ie változik. 

Az eredetileg külön személyragokkal ellátott ikes és iktelen 

1) Állandóan «mutatio literarum* szerepel. 
2) léendek, le'endesz stb. csak mint a vagyon ige conj. futuruma 

fordul elő. 
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ragozás következetességének fokozatos megromlását a XVII. sz. 
folyamán KÓVESDI néhány adata is bizonyitja.1) Pl. nem a gyö
nyörködöm, hanem gyönyörködök alakot tartja helyesnek. Továbbá 
az V. fejezetben így szól: «Quse [t. i. verba] Jz habent ante ek 
et ok, usitatius definunt directe in em et om, u t : Efzem, ifzom, 
pro efzek, ijzok* (Corp. Gramm. 568). Itt tehát az -m mint tár
gyas személyrag szerepel, nem pedig mint az ikes igék eredeti 
egyessz. 1. szem. ragja. 

Vagy pedig a 2. személyre vonatkozólag: az -l személyrag 
a tárgyatlan alakot jellemzi. «IV. Eadem hsec verba, cum illis, 
quse definunt in dek et dok, in fecunda fingulari prsefentis In-
dicativi Indirecte definunt in el et ol, quoque, u t : efzel, ijzol 

»> (Üo.). 
A mint az 5. pontban kifejti, az -ik voltakép a tárgyatlan-

ság kifejezője. «Quse verő habent d, g, k, Jz et z ante ek, ok, 
ea definunt in ik, quoque u t : gyonyorked, et gyönyörködik. Sed 
ejzik, ij'zik, jádzik tantum fic formantur». (Uo.) 

Teljesen az eddig ismertetett nézetek alapján áll ADÁMI 
MIHÁLY2) is. Műve megírásában gyakorlati szempont vezette. 
Csakis az iszom és az eszem igét tartja a többi között rendhagyó 
ragozásúnak, a miért is közli a paradigmájukat. A többi e cso
portba tartozó ige : hisz, visz, tesz stb. szerinte teljesen szabály
szerűen megy: a prseteritumban -szem helyett -tem, az inf.-ban 
-nni végződést vesz fel.3) 

Az eddig ismertetett nézetek szerint tehát «s2-változtató» 
igék vannak nyelvünkben. Az sz feltűnik a prsesensben, a többi 
időben pedig különféle változást szenved. 

A lev-, vev- tő lehetősége legelőször BÖJTHI ANTAL nyelv
tanában4) merül fel. A «személlyes rendetlen» igékről szólva 
u. i. megjegyzi, hogy nvefzen Eredet szó, 's mégis így változ-

J) Vö. SIMONYI : Az ikes ragozás története. NyF. 28. sz. és Magyar 
nyelv2 403. 1. 

2) Ausfükrliche und neu erláuterte ungarische Sprachkunst . Wien, 
1760, 1763. 

3) «...nehmen in Prseterito statt -ízem das -tem an und in Infinitivo 
•nni». Vö. MOLNÁR A. nyelvtanával. 

*) A' nemes Magyar Nyelv Írásának és szólásának tudománya. 
Marosvásárhely, 1794. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLlí. 12 
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tattya maga ideit vettem, vevék, vévén talám a' Eégi Gyökérből 
Vévr> (131. 1.). 

A Debreczeni Grammatikában szintén némi következetlen
séggel ugyan a lev-, le- stb. tőből vannak levezetve a különféle 
időalakok. A tövet megkapjuk, ha az «aligmult» (praet.) és a 
(•részesülő)) (part. prsss.) utolsó tagját elhagyjak. A lev- tőből 
alakul: az aligmult (praet.), egészen múlt (perf.) (ez utóbbi ugyan 
a lő, lőttem analógiájára le-höl is), a parancsoló, a foglaló mód
ban az aligmult ( = conj. prses.), határozatlan ( = inf.) a részesülő 
egész múltja (part. perf.) (79. 1.). 

Mindez csupán a vagyok igével kapcsolatban tárgyalt leszen 
igére vonatkozik; a következő négy igét: vesz, visz, eszik, iszik 
a sziszegő igék között, a 121. lapon pedig mint -szén-, -szik-he 
végződő gyökereket említi fel. 

Az -en és az -ik a ragozás folyamán elejtődik, sőt az 
imperf.-ban és a perf.-ban maga az -sz is elenyészik, tehát, 
mint a magánhangzón végződő tövek, a prset.-ban u-t, a perf.-
ban tt't vesznek magok mellé. Némi ellentmondást találunk 
tehát a leszek ige magyarázatával egybevetve az előbb mondot
takat, mert a míg a leszek ige imperf. és perf.-át a ü-tőből 
származtatta, vagyis abban az esetben a v még a tőhöz tartozó 
elem, addig itt egyszerűen hiatustöltő hang. 

Igen érdekes a D. Gr.-nak a sziszegő igék imperativusára 
vonatkozó magyarázata. Mivel a «napnyugati nyelvekben*) t és s 
egymással felcserélődnek, és a zsidó Tan betű t -f- fz elemből 
áll, s mivel szerinte a magyarban ma is él ts, tz, ds, dz, egy
kor tehát dfz elegyes betűnek is kellett lennie. Miért is í-végü 
igék g-t vesznek fel, sőt maga a í is s-sé válik az imper.-ban, 
viszont d vagy í járul a sziszegő igékhez, lesz tehát: vifzd, efzd, 
ifzd, az fz mint kétségkívül elegyes betű d-vé változik: vidd, 
edd, idd, sőt mintha tiszta d-k volnának j - t is vesznek fel: 
edjed, idjad stb., mely dj azonban gy-nek hangzik. Sőt e ma
gyarázatot még a perf.-ra is kiterjeszti: «Hasonlóképpenn az 
Egéfzfzenmúltban ezekbenn ett, itt, alutt 's a t. az fz t-vé vál
tozott 's a t.» (98. 1.) 

EÉVAI MiKLÓsnál s^-enyésztő («sz» consona evanescens) 
igékkel találkozunk. Az ő elméletét nyelvtörténeti fontossága 
miatt a maga teljességében szándékszoin ismertetni. 
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E. az s^-enyésztő igéknek három tövét következteti ki : 
1. legegyszerűbb a magánhangzón végződő: le, te, ve, vi, hi és 
hü, e, i; 2. leh, teli, veh, vih, hiv, eh, iv; 3. lesz, tesz, vesz, visz, 
hisz, ész, isz.1) 

Az sz-es tőből kizárólag a praasens alakul, melynek sg. 3. 
szem.-ben az öt első igéhez az ön névmás járul személyrag gya
nánt, — a két utóbbi ik végzetet vesz fel. 

A ható és műveltető igék a puszta tőből képződnek: 
le-het, te-het stb., te-tet, ve-tet stb.2) A prset. az ismert sziszegő 
pótlására a homályos v-t fogadja látszólag vissza, a praes. vég
zetével : le-v-e-ön > lön. A perf.-ban az első öt ige ismét az 
eredeti tőből képezi alakjait («sibilo penitus in quietem misso»): 
le-tt, te-tt; a két utóbbi a 3. személyben kötőhangzó gyanánt 
felveszi a v-t: e-v-ett, i-v-ott, mellékalakjaik: e-tt, i-tt stb. 

Az imperativusban a tiszta tőhöz j járul : lé-j, té-j, vé-j 
stb.; a sziszegő hasonulása miatt geminálódott: lé-jj, té-jj stb.; 
nangzósűrűsödés folytán: lé-gy, té-gy stb. 

Az optativusban a sziszegőnek a jellemző mássalhangzóhoz 
való hasonulását világosan mutatja annak geminálódása: le-n-ne, 
te-n-ne, e-n-ne-ik, e n-ne-ek, e-n-nék. Az infinitivus képzése is 
így történik. 

A futur. exactum rendszerint a puszta tőből alakul: le-end, 
te-end; kedvelt összevont formák: lénd, ténd, sőt gyakran a szi
szegő helyett j szerepel: lejend, olykor a homályos v: le-j-end, 
•te-j-end, i-v-and-ik. 

A part. praes. a sziszegő pótlására a rejtett v-xéi (az ere
deti vő névmásból) alakul, többnyire nyújtott e hangzóval: 
lé-vŐ, -te'-vo stb. 

A part. imperf. ugyanúgy keletkezik, mint az imperf. idő-
alak, de a v állandó elem benne, pl. lé-ve, té-ve. 

Ezen igék eredeti magánhangzó-végű tövét nemcsak a 

x) « . . . r ad i ce s simplicissimse sünt istae septem: le, te, ve, vi, hi vei 
hü potius, deinde e et t ; eaedem, more vetusto, pleraeque cum hali tu 
leniore, quaedam etiam cum obscuro espressae, Leh, teli, veh, vih, hiv, eh, iv, 
tenniore flatu mature et acutum sibilum dederunt, lelz, te(z, veíz, vih, hiíz, 
4Íz, iíz» (Elab. Gramm. I I . 851.). 

2) « . . . quae vocalem e habent, eam vulgo solent etiam producere, 
tétet, vé-tet, é-tet» (uo. I I . 851.). 

12* 
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belőle származtatott továbbképzések bizonyítják, hanem rokon
nyelvi adatok is, melyek szintén sziszegő nélküliek. Ehhez járult 
a héber aleph, a görög spiritus lenishez hasonló lenis hang, 
mely később a mi nyelvünkben éles sziszegő (acutus sibilus) 
lett; a lappból is világosan következik, hol pl. tah, a hangzó
nak sűrűsödésre való hajlandósága miatt sokáig óvatosan, vissza
tartva lett ejtve, végre is erősebb hangon: tag, tagé, takh: tagam 
facio. — Ve > veh > veth > vefz;1) hi hü : hív (fzü : Jzív) > hifz. 

A sziszegő, mely az eszik, iszik alakban a magánhangzót 
követi, a megfelelő észt, finn alakokban, mint Jő megelőzi, pl. 
fo-on, fö-od, fo-Sp stb. A legrégibb magyar formák: öfz-öm, öfz-
öd, öfz-o stb. Ezen ige sz-e is eredeti /i-ra megy vissza,2) mi
után itt is a héber betűkkel való felcserélődés történt. Hivat
kozik a latinra, hol edo és esurio közös töve es, a melyből ilyen 
régi származékok maradtak fenn: es, est, esse stb. 

Iszom, iszol, iszik ~ észt, finn: jo-on, jo-od, JO-OJJ stb. 
Az o > u hangváltozás igen egyszerű ; > v > h > sz. Tehát 

a ju- gyökérből > iu > iv > ih > isz. 
Az iu tőből alakult: iuva, iuvan part. imperf. C. M. 8. 

Trans. Bibi.; — u > o változás jelentkezik ottetek, iottatjk ala
kokban (Aggeei V. G. Zachar VII. 6.). A mai hiv-, viv-nek hiur 

viu felel meg, a mint iv is eredeti iti-ra megy vissza. 
Tehát az igealakok fejlődése bőven bizonyítja, hogy az 

éles sziszegő lehelő bői eredt, miért is a ragozás folyamán vég
bement változásai a lehelők szabálya szerint alakultak. 

KÉVAI meghatározása: «s,z-enyésztő», tovább él a Magyar 
Nyelv Eendszerében,3) de a ragozás elméletére vonatkozólag 
jelentős külömbség észlelhető. Mindössze abban látja a kérdéses 
igék rendhagy óságát, hogy az első öt igénél majd lesz-, tesz-, 
majd a tiszta lé-, te- stb., majd len-, ten- stb. toldott gyökér 
szolgál a továbbképzés alapjául, az ide tartozó eszik, iszik tiszta 

r) «Sed ve nos t rum Esthonibus est ivöt, accipit. Facile tamen con-
ciliatur haec pronunciatio adeo differens. Veh nempe, auctum balitu, cmm 
tenuius efferetur, l ingua dentibus allisa, flatu veberaentiore, abiit in veth 
pl (he) l i tera in j " | (tav) adspiratam muta ta . Eodem tenui flatu acutius 
intenso editus est demum et sibilus, ve(z» (Elab. Gramm. I I . 855.). 

2) Vö. éh ''fames'. 
3) Közrebocsátá A' Magyar Tudós Társaság. 2. kiad. Budán, 1847. 
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gyökere é, i, mely az imperat. sg. 2. szem.-ben rövid marad; 
egyebekben ragozásuk megegyező. 

A «tiszta» azaz rövid hangzóval végződő gyökérből szár
maztatja KIEDL SZENDE «Magyar Nyelvtan»-ában (1864) az illető 
igék egyes alakjait. A v nála ismét kötőhangzó, az imp.-beli 
gy-i a j megerősödésének tartja, az óhajtó és felt. módban pedig 
az n módrag geminálódott. Az -and, -end futurum-képzőben a 
feltételes n és kezdeményező d contaminatióját látja. 

Az sz-nek, melyről EIEDL egyszerűen mint a praes.-ben a 
személyrag előtt feltűnő jegyről emlékszik meg, HUNFALVY (NyK. 
III. 254—276) EIEDL művéről szóló ismertetésében eredetét és 
lényegét igyekszik felfejteni. Sőt az sz-el igyekszik összefüggésbe 
hozni a prses. sg. 3. szem.-beli n ragot, melyet EÉVAI az ön 
névmásból származtatott, EIEDL pedig «orrhangú, elemnek)) ne
vezett. 

HUNFALVY más helyütt*) az sz-es prsesenst igenévi eredetű
nek tartja, majd így folytatja: «Nem tudhatjuk, ha vájjon reges 
régen mindenik igének jelen ideje participiumból alakult-e? Azt 
látjuk, hogy azon néhány igén kívül, melyek s^-esek, a többiek 
utóhangja nem magánhangzós, azok annál könnyebben ellökték 
a netaláni part. tényezőt. De a mely ok ezt a tényezőt ellökte, 
az ellökte az alanyi ragot, az n-í is. Innen van, hogy az alanyi 
n rag és az sz, <2-féle part. tényező együtt maradtak meg, vagy 
vesztek el». 

HUNFALVY az egyalakú, kizárólag mássalhangzón végződő 
tő (lev-, tev- stb.) mellett foglalt állást.2) 

Hogy ezen igetövek rokonnyelvi megfelelői is a v-nek a 
tőhöz tartozását bizonyítják, azt BÜDENZ mutatta ki,3) a prse-
sensbeli sz-t pedig a fgr. -sk frequ. képzővel azonosította.4) 

Ezt a nézetet SIMONYI is magáénak vallja. A tőbeli v-nek 
a prset.-on kívül való hiányát hasonulásnak tulajdonítja. A más
salhangzók hasonulásáról szóló értekezésében :5) vn : nn, vt : tt, 
azonban tettem < Hévéttem > *teettem mint teendő: té'ttem. 

x) Vö. EPhK. IX. 3. jegyzet. BUDENZ nézetét igyekszik megczáfolni. 
2) EPhK. IX.: Teljes ós nem teljes szótövek a magyarban. 
8) MÜSz. 99, 215, 578, 588, 698, 802, 826. 
*) UA. 27. 
5) NyK. XIV. 71. 
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KRAÜTER1) csak megszorítással fogadja el SIMONYI eredmé
nyeit, azon ((általános fonetikai törvény alapján, hogy külöm-
böző artikulácziójú mássalhangzókhoz csakis tökéletlen képzésű 
mássalhangzó hasonulhat)). Mivel nem látunk példát arra, hogy 
dentilabiális v hasonulna más mássalhangzóhoz, következik, hogy 
a v-tövű igék eredeti tővégi mássalhangzója nem v, hanem (egy 
v-hez mindenesetre hasonló artikulácziójú hang) w volt. 

A mint KRAUTER véleménye, úgy SETALA elmélete is telje
sen magában álló.2) S. nem tartja az sz-t gyakorító képzőnek, 
hanem a -szén személyrag kezdő elemének. Szerinte leszen •>-» 
lön viszonya a finn : -ksen ~ -hen megfelelője. Csakhogy, mint 
SZINNYEI3) kimutatta, fgr. -Zcs-nek nincs m. -sz megfelelője. 

Elszórt megjegyzések találhatók még: SZARVAS: Nyr. V. 63; 
MUNKÁCSI : Nyr. IX. 75 ; ALBERT : Nyr. XX. 506; HUNPALVY : 
NyK. VIII. 315; SZILASI: Nyr. XI. 62 ; SZARVAS: Nyr. XI. 494; 
XXIL 442; XVI. 241 ; VOZÁRI : Nyr. VI. 399; SIMONYI: Nyr. 
XVI. 241. 

A következőkben paradigmákba igyekeztem foglalni néhány 
sz-e\ bővülő igének a kódexekben előforduló alaki változatait.*) 
Minden adat a nyelvi változás, a nyelvtörténeti fejlődés egy-egy 
tünetét rögzíti meg, melyeknek egybevetése törvényszerűségek 
felismerésére vezet, s ebből tanulság vonható le a nyelv mai 
állapotára nézve. 

E helyen kedves kötelességemnek tartom köszönettel meg
emlékezni arról, hogy tárgyam ilyen irányú feldolgozására 
MELICH JÁNosnak «Bégi magyar nyelvemlékek olvasd sa» czímű 
egyetemi előadásai (1911/12. L, II.) adtak ösztönzést, s hogy 
fejtegetéseinek egyes pontjait jelen dolgozatomban felhasználtam. 

») Nyr. XXXVI. 113. s köv. 1. 
2) Nyr. XLI. 29. 
3) NyK. XLI . 237. 
*) Az adatok mellett álló számok az illető kódex lapszámai, csak 

a Jord.-k.-ból és a Jank.-tör.-ből valók mellett idézem a kiadás lap- és 
sorszámát. 
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1. Lev-. 
I n d . p r s e s . Sg. 1. lezec Ehr.-k. 79. lezek Döbr.-k. 40. 

Csem.-tör. VII. b. Apóst. 36. Peer-k. 196. leezek Fest.-k. 11. 
Érdy-k. 551. Csem.-tör. XII. b. Érs.-k. 117, 303. léézek Székely
udv.-k. 115. lefzek Batthy.-k. 255. lezőc Tel.-k. 22. lezok Érs.-k. 
56. Weszpr.-k. 106. leezewk Winkl.-k. 97. leezók Jord.-k. 72 :24. 
lezen (k) uo. 284 : 10. Csem.-tör. III. a.*) Ápost. 129. 1. 37. 
sor. leezen (k) Jord.-k. 114 : 4, 484 : 23. lizek Döbr.-k. 34. 

2. lez Ehr.-k. 55. Nád.-k. 270. Döbr.-k. 5. Lobk.-k. 130. 
Corn.-k. 350. Göm.-k. 108. Érs.-k. 499. Tih.-k. 278. Peer-k. 
196. Bod-k. 26. Székelyudv.-k. 258. lez Vitk.-k. 105. léz Peer-k. 
196. lez Székelyudv.-k. 161. leez Apor-k. 17. Winkl.-k. 193. 
Nagysz.-k. 86. Lobk.-k. 321. Corn.-k. 101. Jord.-k. 262 : 21 . 
Csem.-tör. III. a. Debr.-k. 555. Horv.-k. 268. Érdy-k. 95. Érs.-k. 
468. Thewr.-k. 80. Kulcs.-k. 30. Gyöngy.-k. 14. Weszpr.-k. 143. 
Lázár Z.-k. 252. lezs Fest.-k. 195. Döbr.-k. 376, 463. leezs Fest-
k. 240. lezh Döbr.-k. 1. Apóst. 38. Guary-k. 111. leezh Debr.-k. 
60. Apóst. 58. lezz Jord.-k. 235 : 32. leez Érdy-k. 129, 137. 
lees Peer-k. 144. leez Érdy-k. 367. leez" Jord.-k. 138 : 19, 517 : 
19, 249 : 22. Jank.-tör. 14 : 33. Veezz Székelyudv.-k. 39. leezy 
Lobk.-k. 9. lezez Ehr.-k. 145. lezewz Debr.-k. 555. 

3. lezen Winkl.-k. 124. Nád.-k. 147. Döbr.-k. 265. Nagysz.-
k. 255. Göm.-k. 80. Jord.-k. 117 : 2 . Debr.-k. 355. Keszth.-k. 22. 
Tel.-k. 262. Érdy-k. 587. Érs.-k. 66. Kriza-k. 51. Kulcs.-k. 1. 
Virg.-k. 58. Szókelyudv.-k. 77. lezen Münch.-k. 62. Peer-k. 193. 
lezen Bécsi-k. 35. lezen uo. 36. lezen uo. 87. lezen Münch.-k. 
597 lejen Lányi-k. 287.' Székelyudv.-k. 361. lezffen Lobk.-k. 159. 
lezzen uo. 174. Debr.-k. 315. Székelyudv.-k. 7. lezen Debr.-k. 
504. lejzen Batthy.-k. 275. léjcen Peer-k. 29. lejcen uo. 337. leezen 
Winkl.-k. 139. Nagysz.-k. 101. Csem.-tör. III. a, b. Érdy-k. 3. 
Érs.-k. 527. léézen Székelyudv.-k. 164. lezeen Lobk.-k. 306. Érs.-
k. 570. lezon Winkl.-k. 134. Debr.-k. 355. Kaz.-k. 199. Érs.-k. 
28. Tih.-k. 6. Guary-k. 1. Weszpr.-k. 58. Székelyudv.-k. 235. lefon 
Lobk.-k. 65. lejzon uo. 70. lezewn Érs.-k. 507. leezon Winkl.-k. 
187. Czech-k. 65. Érdy-k. 15. Kaz.-k. 186. lyezen Lányi-k. 21, 
163. lyzen Tel.-k. 253. lizen uo. 254. lezé Jord.-k. 853:3. lee (zen) 
uo. 122 : 27. leze (n) uo. 123 : 25. leze Csem.-tör. VII. a. 

Plur. 1. lezőnc Nád.-k. 317. lezevnk /Corn.-k. 3. lézvnk 
Székelyudv.-k. 25. lezwnk Jord.-k. 725 : 7. Érs.-k. 310. lezwnk 
Csem.-tör. XXIII. a. lezewnk Pozs.-k. 47. Érs.-k. 584. Thewr.-k. 
90. lezwnk Apóst. 36. leezeivnk Érdy-k. 460. leezénk uo. 553. 

*) VOLF GY.: EMNy. V. előszó. Vö. SIMONYI: TMNy. 595. 
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leezwnk Érs.-k. 562. lezonk Döbr.-k. 507. lezunk Kaz.-k. 4. 
lefzwnk Batthy.-k. 226. lefzwnc uo. 308. 

2. Űztek Jord.-k. 1 1 4 : 4 . Jank.-tör. 1 1 : 2 5 . Apóst. 38. 
Érs.-k. 223. Kulcs.-k. 5. leztec Nád.-k. 671. Debr.-k. 603. lefztek 
Thewr.-k. 168. Batthy.-k. 364. leeztek Jord.-k. 186 : 5. Érdy-k. 
441. Érs.-k. 128. leztheek Érs.-k. 403. leztoc Lobk.-k. 144. Guary-
k. 81. leztóc Jord.-k. 51 :23. Csem.-tör. XXI. b. leztewk Péld. K. 
49. leztok Debr.-k. 70. leftoc Tel.-k. 158. leeztók Winkl.-k. 279. 
Érdy-k. 302. leeztók Jord.-k. 707 : 20. 

3. leznec Bécsi-k. 236. Münch.-k. 58. leznek Döbr.-k. 40. 
Jord.-k. 123:7. Csem.-tör. III. b. Kaz.-k. 185. Érs.-k. 527. Tih.-
k. 206. Virg.-k. 95. Sándor-k. 7. leznec Münch.-k. 49. léznec uo. 
58. leznec uo. 98. lefnec Lobk.-k. 77. lefznek Batthy.-k. 226. 
lezneek Érs.-k. 323. Sándor-k. 8. leeznek Fest,-k. 11. Winkl.-k. 
158. Jord.-k. 1 2 3 : 9 . Csem.-tör. XXII. a. Érs.-k. 527. liznek 
Tel.-k. 265. 

P r í e t . Sg. 1. lok Döbr.-k. 179. Tel.-k. 291. Tih.-k. 397. 
levk Horv.-k. 210/11. look Nagysz.-k. 106. heh Jord.-k. 219:10. 
Keszth.-k. 68. Érs.-k. 262. Kulcs.-k. 49. 

2. ISI Czech-k. 58. Tel.-k. 263. Tih.-k. 57. Kriza-k. 6. 
Batthy.-k. 64. Peer-k. 314. Lázár Z.-k. 154. levl Corn.-k. 181. 
Horv.-k. 121. letol Eest.-k. 15. Göm.-k. 257. Thewr.-k. 225. 
Érs.-k. 359. leil Göm.-k. 99. lool Nád.-k. 564. Winkl.-k. 246. 
lul Érs.-k. 110. lel Gyöngy.-k. 4. leél Czech-k. 155. Jord.-k. 41 : 
33. Csem.-tör. XV. b. Pozs.-k. 44. Érdy-k. 492. Thewr.-k. 187. 
Gyöngy.-k. 7. 

3. Ion Bécsi-k. 1. Münch.-k. 48. Döbr.-k. 265. Winkl.-k. 
227. Nagysz.-k. 87. Debr.-k. 1. Tel.-k. 88. Érs.-k. 9. Tih.-k. 37. 
Batthy.-k. 17. Peer-k. 45. Bod-k. 8. Weszpr.-k. 6. Székelyudv.-k. 
243. levn Corn.-k. 373. Dom.-k. 2. lewn Ehr.-k. 10. Apor-k. 175. 
Göm.-k. 6. Jord.-k. 348 : 19. Tel.-k. 297. Érdy-k. 423. Érs.-k. 
453. lewn Érs.-k. 465. Iwn uo. 311. Iwn Virg.-k. 64. Ion 
Döbr.-k. 31. Ion uo. 320. lőőn Székelyudv.-k. 88. len Apor-k. 
182. Döbr.-k. 6. Czech-k. 58. Lobk.-k. 128. Jord.-k. 905 : 32. 
Csem.-tör. V. a. Jank.-tör. 5 :6 . Pozs.-k. 25. Érs.-k. 317. Tih.-k. 
344. Guary-k. 73. Sándor-k. 3. Weszpr.-k. 6. Székelyudv.-k. 359. 
leen Winkl.-k. 115. Nagysz.-k. 101. Czech-k. 99. Lobk.-k. 144. 
Csem.-tör. III. a. Jank.-tör. 5 : 6. Debr.-k. 500. Érdy-k. 420. 
Érs.-k. 455. Thewr.-k. 89. Kulcs.-k. 14. 

Plur. 1. lónk Döbr.-k. 207. leenk Érdy-k. 568. 
2. leetek Érdy-k. 172. Jord.-k. 200 : 15; 731 : 26. 
3. lonec Münch.-k. 69. Nád.-k. 224. Tel.-k. 85. Weszpr.-k. 

14. lőnek Wínkl.-k. 184. Debr.-k. 182. Apóst. 48. Kaz.-k. 5. 
Érs.-k. 539. Tih.-k. 144. Batthy.-k. 440. Weszpr.-k. 110. Székely
udv.-k. 39. levnek Dom.-k. 158. lewnec Ehr.-k. 28. lewnek Apor-
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k. 141. Érs.-k. 482. Iwnek uo. 18. levnekh Göm.-k. 97. lónec 
Döbr.-k. 29. lenek Jord.-k. 914:14. Debr.-k. 495. Keszth.-k. 132. 
Kulcs.-k. 29. lenec Guary-k. 54. leenek Czech-k. 142. Csem.-tör. 
XIX. b. Jord.-k. 28 :21 . Érdy-k. 422. Érs.-k. 564. Kulcs.-k. 57. 

Pe r f . Sg. 1. lőttem Apor-k. 27. Döbr.-k. 77. Nagysz.-k. 
59. Tel.-k. 21. Tih.-k. 235. livtem Virg.-k. 120. 

2. lőttel Apor-k. 47 : 48. Döbr.-k. 166. Nagysz.-k. 44. 
Székelyudv.-k. 274. Lobk.-k. 183. lotthel Érs.-k. 60. lewttheel 
uo. 528. letteel Winkl.-k. 88. lettelh Weszpr.-k. '142. leetteel 
Érdy-k. 429. 

3. lot Münch.-k. 75. Döbr.-k. 272. Kaz.-k. 69. Érs.-k. 529. 
Weszpr.-k. 31. lőtt Döbr.-k. 271/2. Érdy-k. 460. lőth Nád.-k. 
314. Döbr.-k. 272. Winkl.-k. 353. Érs.-k. 525. lot uo. 459. levt 
Dom.-k. 176. Horv.-k. 86. lewt Ehr.-k. 50. lewth Fest.-k. 414. 
Érs.-k. 458. Iwt Virg.-k. 8. lót Csem.-tör. XXII. a. let Corn.-k. 
224. Lobk.-k. 126. Thewr.-k. 104. Peer-k. 367. leth Debr.-k. 534. 
Guary-k. 113. lett Érdy-k. 176. Thewr.-k. 98. leet Sándor-k. 37. 
leeth Érdy-k. 468. Kulcs.-k. 54. Weszpr.-k. 139. 

Plur. 1. lottónk Apor-k. 99. Tih.-k. 359. lottőnc Bécsi-k. 
129. lottwnk Tih.-k. 229. lettevnk Corn.-k. 147. Dom.-k. 167. 
Horv.-k. 8. lethwnk Tel.-k. 285. lettewnk uo. 5. lettenk Érdy-k. 149. 

2. Üttetek Döbr.-k. 377. 
3. lóttenec Bécsi-k. 72. Münch.-k. 70. Nagysz.-k. 46. Kriszt.-

1. 12. lóttenec Münch.-k. 165. lőttének Apor-k. 110. lőttec Nád.-k. 
296. Vitk.-k. 87. lőttek Winkl.-k. 227. Székelyudv.-k. 55. lőttek 
Döbr.-k. 343. lettének Csem.-tör. XXIII. b. Keszth.-k. 88. Érs.-
k. 1. Batthy.-k. 237. Weszpr.-k. 89. Érdy-k. 546. lethtenek Érs.-k. 
159. lettek Göm.-k. 47. letthek Fest.-k. 26. 

F u t . Sg. 1. leendek Virg.-k. 66. leendők Debr.-k. 128. Érdy-
k. 57. leiendek Döbr.-k. 225. leiendőc Sim.-k. 4. 

2. kendez Lobk.-k. 322. Vitk.-k. 47. Tih.-k. 236. Bod-k. 
26. leendz Székelyudv.-k. 313. leyendez Nád.-k. 309. Péld. K. 67. 
Dom.-k. 212. Horv.-k. 61. leiendes Lobk.-k. 44. Debr.-k. 244. 
leiendez Guary-k. 53. Székelyudv.-k. 278. leyeendez Érs.-k. 321. 

3. lend Bécsi-k. 5. Munch.-k. 31. Lányi-k. 253. Érs.-k. 
537. lend Münch.-k. 47. lend uo. 24. leend Winkl.-k. 127. 
Csem.-tör. XVIII. b. Jord.-k. Í34:26 . Dom.-k. 303. Lányi-k. 19. 
Debr.-k. 366:67. Apóst. 13. Horv.-k. 226. Keszth.-k. 9. Érdy-k. 
423. Kaz.-k. 28. Érs.-k. 483. Tih.-k. 236. Thewr.-k. 138. Kriza-
k. 68. Kulcs.-k. 10. Virg.-kv50. Weszpr.-k. 127. Lázár Z.-k. 180. 
lend Lányi-k. 254. leeend Érs.-k. 385. léénd Székelyudv.-k. 77. 
leénd uo. 212. leiend Birk-k. 1. Nagysz.-k. 186. Lobk.-k. 32. 
Debr.-k. 234. Guary-k. 60. Lázár Z.-k. 179. leyend Nád.-k. 655. 
Nagysz.-k. 255. Jord.-k. 4 6 : 7 . Dom.-k. 268. Lányi-k. 14. Pozs.-
k. 12. Horv.-k. 37. Tel.-k. 88. Érs.-k. 542. Érdy-k. 571. Thewr.-
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k. 25. Guary-k. 131. Virg.-k. 134. Gyöngy.-k. 20. Weszpr.-k. 
119. Lázár Z.-k. 50. Corn.-k. 123. le" end Jord.-k. 8 3 : 3 2 . 
leeyend Lányi-k. 10. Ers.-k. 267. Gyöngy.-k. 49. leendh Lányi-k. 
18. leyeendh uo. 78. 

Plur. 1. leenddwnk Ers.-k. 215. leendwnk uo. 310. 
2. leendetek Döbr.-k. 410. leendetők Kaz.-k. 8. leyendetek 

Corn.-k, 186. leendőtok Érs.-k. 523. leiendotoc Lobk.-k. 144. 
3. lendnec Bécsi-k. 260. Münch.-k. 99. lendnec Bécsi-k. 40. 

lendnec uo. 324. lendnek Apor-k. 4. leendnek Fest.-k. 11. Ers.-k. 
532. Székelyudv.-k. 26. W'endnek Csem.-tör. VIII. b. leenndnek 
Csem.-tör. VIII. b. leyendnek Ehr.-k. 110. Lányi-k. 168. Horv.-
k. 230. Kaz.-k. 183. Érs.-k. 557. leiendnek Birk-k. 8. leeendnek 
Érs.-k. 556. 

C o n d . Sg. 1. lennee Nád.-k. 373. lennek Tih.-k. 8. Sándor-
k. 22. leennek Jord.-k. 135 : 8. leenneek uo. 112: 33. 

2. lennel Thewr.-k. 278. Peer-k. 310. lenneel Jank.-tör. 12:15. 
3. lenne Münch.-k. 63. Winkl.-k. 140. Nagysz.-k. 199. 

Erdy-k. 64. Guary-k. 48. Weszpr.-k. 93. Székelyudv.-k. 3. lennee 
Csem.-tör. III. b. Erdy-k. 176. lenn'ee Jord.-k. 468 : 20. lenne 
Debr.-k. 488. Tih.-k. 134. lenneh Debr.-k. 97. Apóst. 32. lőne 
Tih.-k. ,196. lonee Winkl.-k. 273. leene Érdy-k. 481. lennend 
[így!] Érs.-k. 540. leehne Érdy-k. 545. 

Plur. 1. lennénk Corn.-k. 147. lenneenk Érdy-k. 48. 
% 
3. lennének Apor-k. 48. Lányi-k. 218. Tih.-k. 198. lennenec 

Bécsi-k. 50. lennenec Nagysz.-k. 98. lenének Érs.-k. 344. Tih.-k. 
213. le"en"nek Jord.-k. 835:28. lennének Debr.-k. 74. lenneenek 
Érdy-k. 39. leenek Érdy-k. 560. 

l m p e r . Sg. 1. legec Bécsi-k. 102. legek Winkl.-k. 97. 
legiec Debr.-k. 230. légiek Lobk.-k. 9. Lázár Z.-k. 27. legyek 
Thewr.-k. 315. legeek Winkl.-k. 31. leegyek Jord.-k. 688 : 26. 
Érs.-k. 419. 

2. leg Czech-k. 18. Debr.-k. 251. Peer-k. 170. Gyöngy.-k. 
12. Székelyudv.-k. 268. Lázár Z.-k. 2. Lobk.-k. 250. leg Münch.-
k. 17. leg Apor-k. 22. Nád.-k. 504. Nagysz.-k. 22. Debr.-k. 585. 
Thewr.-k. 78. Kriza-k. 12. Batthy.-k. 9. legh Fest.-k. 92. Czech-
k. 196. Lobk.-k. 250. Pozs.-k. 18. Tih.-k. 79. Thewr.-k. 85. Peer-
k. 169. Gyöngy.-k. 4. Weszpr.-k. 130. Székelyudv.-k. 308. Lázár 
Z.-k. 161. leghy Fest.-k. 1. légy Péld. K. 35. Czech-k. 10. Tel.-
k. 278. Thewr.-k. 86. Virg.-k. *134. Gyöngy.-k. 1. legh Nagysz.-k. 
170. Debr.-k. 585. Apóst. 61. leg" Jord.-k. 61 : 34. légy Csem.-
tör. VII. b. légi Debr.-k. 164. Thewr.-k. 125. Weszpr.-k. 42. lég 
Vitk.-k. 48. léig Thewr.-k. 125. leigi Thewr.-k. 125. leiegi Thewr.-
k. 126. leég Lobk.-k. 246. Kulcs.-k. 66. Gyöngy.-k. 15. Sándor-
k. 21. leég Nád.-k. 523. leég Székelyudv.-k. 56. leegh Winkl.-k. 
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171. Gyöngy.-k. 11. leegh Apóst. 12. leegy Feet-k. 195. Czech-k. 
169. Corn.-k. 190. Pozs.-k. 23. Érdy-k. 335. Érs.-k. 170. Thewr.-
k. 306. Ügyi Thewr.-k. 129. lyg Debr.-k. 531. 

3. legén Apor-k. 20. Winkl.-k. 125. Dom.-k. 40. Horv.-k. 
47. Peer-k. 4. Gyöngy.-k. 23. Weszpr.-k. 130. Lobk.-k. 240. 
legén Bécsi-k. 6. légen uo. 44. legén Münch.-k. 31. legén uo. 
65. legén Csem.-tör. 1. Jank.-tör. 5. legén Apor-k. 20. Birk-k. 1. 
Nagysz.-k. 6. Thewr.-k. 82. Batthy.-k. 3. Bod-k. 5. Székelyudv.-
k. 162. legyen Fest.-k. 64. Göm.-k. 78. Jord.-k. 31 : 3, 4. Érs.-
k. 10. Thewr.-k. 30. Gyöngy.-k. 23. Lázár Z.-k. 209. Lobk.-k. 
189. légien Göm.-k. 3. Érs.-k. 261. Peer-k. 198. Virg.-k. 15. 
Lobk.-k. 3. legyen Csem.-tör. III. b. legyen uo. XX. b. leghyen 
Érs.-k. 160. légen Székelyudv.-k. 66. legőn Döbr.-k. 1. Winld.-
k. 83. Czech-k. 21. Tel.-k. 64. Sándor-k. 15. Lobk.-k. 32. 
legyeion Thewr.-k. 297. legón Guary-k. 18. légion Winkl.-k. 127. 
Debr.-k. 199. Érs.-k. 518. Weszpr.-k. 5. legyén Czech-k. 40. 
Sándor-k. 21. legon Nagysz.-k. 181. Debr.-k. 424. Kaz.-k 30. 
Tih.-k. 4. Guary-k. 9. Sim.-k. 7. legeen Corn.-k. 92. Dom.-k. 
142. Horv.-k. 48. leegen Érdy-k. 8. Érs.-k. 538. Székelyudv.-k. 
66. leeqyen Fesi-k. 110. Jank.-tör. 29 : 12. Csem.-tör. III. b. 
Érdy-k.' 3. Érs.-k. 9. Gyöngy.-k. 13. leegen Érdy-k. 3. Érs.-k. 10. 
Székelyudv.-k. 42. leegyé Jord.-k. 717 : 16. léégen Székelyudv.-k. 
28. léégen uo. 54. leegyőn Czech-k. 51. ligen Tel.-k. 262. 

Plur. 1. legonk Lobk.-k. 263. Peer-k. 21. legőnc Tel.-k. 45. 
legyőnk Kaz.-k. 168. Lázár Z.-k. 302. legyewnk Fest.-k. 291. 
legewnk Winkl.-k. 41. legywnk Tel.-k. 284. Thewr.-k. 268. Érs.-k. 
467. légiónk Debr.-k. 49. l'egivnk Batthy.-k. 116. legwnk uo. 5. 
leegyewnk Érdy-k. 7. léégvnk Székelyudv.-k. 41. legvnk uo. 6. 
legvnc Lobk.-k. 67. 

2. legetek Tel.-k. 264. Peer-k. 207. legyetek Érs.-k. 3. 
Thewr.-k. 97. Kulcs.-k. 3. légietek Peer-k. 20. Virg.-k. 52. legetec 
Münch.-k. 60. legetech Winkl.-k. 357. legetek Érs.-k. 166. legetoc 
Nád.-k. 171. legyetők Czech-k. 171. legyetewk Pozs.-k. 43. legetoc 
Lobk.-k. 132. leegyetek Érdy-k. 138. Érs.-k. 562. leegyetők 
Érdy-k. 13. ligetek Tel.-k. 263. lygyetek uo. 542. 

3. legenec Münch.-k. 21. legenec uo. 19. legenec Bécsi-k. 17. 
legenec Nád.-k. 143. Debr.-k. 271. legének WinkL-kf 137. Pozs.-k. 
17. Tih.-k. 303. Gyöngy.-k. 26. Székelyudv.-k. 136. Sándor-k. 20. 
legenec Münch.-k. 107. Guary-k. 50. legének Érs.-k. 10. Batthy.-k. 
u. Bod-k. 26. légiének Kriza-k. 1. legienekh Virg.-k. 98. légiének 
6o. 43. legének Peer-k. 177. leegyenek Jord.-k. 20 : 28. Érdy-k. 
376. Mégenek Székelyudv.-k. 57. 

H a t á r o z ó i g e n é v : m&gleven Nád.-k. 507. Péld. K. 22. 
Debr.-k. 240. leuen Münch.-k. 64. leuen Nagysz.-k. 17. Bod-k. 8. 
Lázár Z.-k. 300. lewen Winkl.-k. 203. Lányi-k. 436. Érdy-k. 356. 
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Érs.-k. 472. Kriza-k. 7. leueeu Dom.-k. 18. Horv.-k. 243. leween 
Jord.-k. 32:18. Érdy-k. 356. Kaz.-k. 198. lewéén Székelyudv.-k. 
49. lewiven Érs.-k. 375. léwén Székelyudv.-k. 29. leeiven Winkl.-
k. 175. Érs.-k. 448. Lobk.-k. 283. leeween Érdy-k. 372. lééven 
Székelyudv.-k. 41. 

P a r t . praes . : leuő Thewr.-k. 179. leewo Czech-k. 64. 
P a r t . perf . : iSt Bécsi-k. 32. Münch.-k. 171. Nád.-k. 297. 

Tih.-k. 133. Tel.-k. 30. Ütnek (dat.) Érs.-k. 451. Tih.-k. 339. 
lőtnec Münch.-k. 190. loth Nád.-k. 470. Nagysz.-k. 11. Apóst. 14. 
Guary-k. 85. lőtt Érdy-k. 423. Székelyudv.-k. 211. Lázár Z.-k. 
274. lotth Winkl.-k. 227. lewttett (acc.) Ehr.-k. 139. lewttheth 
(acc.) Fest.-k. 170. levttet (acc.) Horv.-k. 229. lewttet Érs.-k. 498. 
lewt uo. 514. lőtnec (dat.) Nagysz.-k. 302. hot Virg.-k. 24. let 
Corn.-k. 323. Debr.-k. 274. Érs.-k. 488. Székelyudv.-k. 364. leth 
Debr.-k. 4. Pozs.-k. 20. leit Érdy-k. 59. letteekerth Sándor-k. 13. 
leet Érdy-k. 152. Lobk.-k. 240. leeth Lobk.-k. 203. 

P a r t . f u t : leyendew Péld. K. 58. leyendev Horv.-k. 86. 
leendew Göm.-k. 239. Érs.-k. 517. leendő Jord.-k. 609: 15. Csem.-
tör. VIII. b. leendők Debr.-k. 111. leendő Érdy-k. 357. leendő 
Tih.-k. 95. leendw Virg.-k. 87. 

Inf . : lenni Münch.-k. 59. lenny Winkl.-k. 77. Czech-k. 
152. Corn.-k.~9. Dom.-k. 4. Horv.-k. 49. Kulcs.-k. 51. Peer-k. 
80. Bod-k. 4. Sándor-k. 7. lenny Csem.-tör. XX. b. lenni 
Nagysz.-k. 6. Gyöngy.-k. 41. leni Tih.-k. 169. leenny Érdy-k. 
433. Weszpr.-k. 147. leenni Székelyudv.-k. 353. — Személy
ragozva: lennőm Winkl.-k. 289. Sándor-k. 25. lenóm Tih.-k. 236. 
lennem Jord.-k. 875:19. lennem Pozs.-k. 21. — lennőd Nagysz.-
k. 95. Lobk.-k. 130. Debr.-k. 259. Székelyudv.-k. 269. lenőd 
Kaz.-k. 185. Tih.-k. 189. lonnSd Tel.-k. 124. lenned Apor-k. 137. 
Marg.-l. 120. Virg.-k. 94. Székelyudv.-k. 14. lenned Debr.-k. 
234. — lennie Nád.-k. 2. Nagysz.-k. 7. Debr.-k. 190. Kaz.-k. 69. 
Weszpr.-k. 104. lennye Debr.-k. 271. Érdy-k. 4. Érs.-k. 524. 
Bod-k. 18. Virg.-k. 96. lennyie Winkl.-k. 86. lenié Tih.-k. 305. 
lénye Gyöngy.-k. 28. (latatol. . . lénye Ehr.-k. 16. mind . . . 
lénye Gyöngy.-k. 45. Lobk.-k. 127. lattatnak lennye Winkl.-k. 
124. intlek . . . lennye uo. 129. enghem lattok lennye Jord.-k. 
619:22. akartok. . . lennye Érs.-k. 511. akarom lennye Bod-k. 6. 
Lobk.-k. 123. efmeronc lennie Nagysz.-k. 234. akaral lennie 
Weszpr.-k. 41. latlac en tégedet halalatlannac lénye Lobk.-k. 
172.) — lennőne Bécsi-k. 45. Münch.-k. 88. lennőnk Debr.-k. 97. 
lennünk Tel.-k. 265. lennwnk Érs.-k. 534. — knnetec Münch.-k. 
190. lennetec uo. 24. lennetek Corn.-k. 235. Érs.-k. 537. Virg.-k. 
143. — lenniec Münch.-k. 98. lennyk Corn.-k. 135. lenniőc 
Nagysz.-k. 265. lennyőc Tel.-k. 210. Székelyudv.-k. 251. lennyők 
Érdy-k. 452. Érs.-k. 227. lenyők Kaz.-k. 185. 
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2. Tev-. 
I n d . Prses. Sg. 1. teéék Münch.-k. 23. tezec uo. 23. tezec 

uo. 50. tezek Apor-k. 140. Döbr.-k. 282. Jord.-k. 584:10. Csem.-
tör. VII. b. Érs.-k. 265. teezek Jord.-k. 150 : 5. Thewr.-k. 295. 
teezzek Jord.-k. 187 : 6. Űzzek Debr.-k. 271. tehzek Érs.-k 265. 
thezek uo. 266. Gyöngy.-k. 44-. thejjec uo. 46. theezek Érs.-k. 
300. tezoc Nád.-k. 85. Nagysz.-k. 152. tezewk Péld. K. 47. tezók 
Jord.-k. 31 : 30. teezSk Czech-k. 62. Érdy-k. 88. teezók Jord.-'k. 
148: 18. tozek Pozs.-k. 34. thyzek Debr.-k. 502. tezen (k) Jord.-k. 
663 : 13. Kulcs.-k. 11. (?) 

2. tez Ehr.-k. 101. Apor-k. 33. Nád.-k. 165. Érs.-k. 48. 
Tih.-k. 384. Guary-k. 15. Székelyudv.-k. 258. thez Nagysz.-k. 
264. Lobk.-k. 124. Tel.-k. 306. Érs.-k. 491. tezih Apor-k. 43.*) 
tezh Guary-k. 128. tezs Döbr.-k. 395. tefz Batthy.-k. 227. tezz 
Bod-k. 13. Sándor-k. 28. teez Winkl.-k. 96. Lobk.-k. 249. Corn.-
k. 275. Jord.-k. 168 : 32. Dom.-k. 55. Debr.-k. 253. Horv.-k. 
263. Keszth.-k. 147. Érdy-k. 593. Érs.-k. 3. Virg.-k. 34. teez" 
Jord.-k. 50 : 10. Csem.-tör. VII. b. teez' Érdy-k. 98. teezz Winkl.-
k. 83. theez Nagysz.-k. 263. 

3. tézen Bécsi-k. 34. tezen uo. 163. tézen Münch.-k. 23. 
tezen uo. 18. tezen Winkl.-k. 81. Nagysz.-k. 135. Lányi-k. 322. 
Ápost. 13. Horv.-k. 1. Peer-k. 14. Székelyudv.-k. 174. thezen 
Winkl.-k. 97. Pozs.-k. 47. Érs.-k. 76. Thewr.-k. 90. Kulcs.-k. 86. 
Székelyudv.-k. 322. tezzen Debr.-k. 274. te/zen Batthy.-k. 277. 
thefcen Peer-k. 8. tefcen uo. 78. tezon Nád.-k. 144. Winkl.-k. 
379. Lobk.-k. 142. Kaz.-k. 9. Guary-k. 109. Weszpr.-k. 8. tezon 
Lobk.-k. 35. tejfőn uo. 131. thej'Sn uo. 75. thezeivn Érs.-k. 508. 
thezőn uo. 510. tezem Érs.-k. 570. Winkl.-k. 163. teezen uo. 
131. Érdy-k. 17. Érs.-k. 3. theezen Winkl.-k. 131. theezzen 
Érs.-k. 193. teezőn Czech-k. 138. thezon uo. 74. teezé Jord.-k. 
854 : 29. 

Plur. 1. tézonc Bécsi-k. 36. tezonk Apor-k. 80. Döbr.-k. 
119. tezSnc Nád.-k. 144. Debr.-k. 538. thezőnk Winkl.-k. 137. 
tezevnk Corn.-k. 360. tezunk Apor-k. 6. tezfinc Lobk.-k. 88. tezvnc 
uo. 124. thezwnk Érs.-k. 149. tezwnk uo. 530. tezunk Tih.-k. 18. 
tezenk Apor-k. 178. Péld. K. 69. Keszth.-k. 150. tezzenc Debr.-k. 
285. thezeench Winkl.-k. 359. tezzewnk Lányi-k. 56. thezzwnk 
Lányi-k. 1. teezwnk Jord.-k. 864 : 1. teezwnk Corn.-k. 876 : 33. 
teezwnk Érdy-k. 160. teezewnk uo. 611. teezwnk Érs.-k. 147. 
téézénk Székelyudv.-k. 74. 

*) MELICH: NyK. XL. 233:245. Nyr. XL. 114—119. Vö. SIMONYI: 
Nyr. XL. 117. 
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2. teztec Bécsi-k. 172. teztec Münch.-k. 84. teztec uo. 23. 
teztec uo. 121. teztek Csem.-tör. XI. a. Ers.-k. 455. tejtek 
Székelyudv.-k. 368. teztok Döbr.-k. 1. teeztek Jord.-k. 2 8 7 : 2 1 . 
Érdy-k. 138. Érs.-k. 3. theeztek Érs.-k. 139. theezthek uo. 174. 
teeztoc Nád.-k. 206. teeztők Winkl.-k. 181. Érdy-k. 507. 

3. teznec Münch.-k. 23. teznec uo. 34. teznec uo. 39. teznec 
uo. 68. teznec Nád.-k. 3. Döbr.-k. 5. Nagysz.-k. Í2. Guary-k. 10. 
teznek Döbr.-k. 171. Winkl.-k. 205. Nagysz-k. 18. Göm.-k. 161. 
Debr.-k. 13. Bod-k. 8. Gyöngy.-k. 13. Sándor-k. 17. Weszpr.-k. 
106. Székelyudv.-k. 315. Lázár Z.-k. 164. tefnec Székelyudv.-k. 
245. teeznek Winkl.-k. 203. Marg.-l. 91. Lobk.-k. 219. Keszth.-
k. 144. Érdy-k. 288. Érs.-k. 3. Kulcs.-k. 45 : 46. Székelyudv.-k. 
85. theznek Winkl.-k. 102. theznec Nagysz.-k. 111. theeznek 
Winkl.-k. 108. Czech-k. 12. 

Tárgyas rag. Sg. 1. tezlec Münch.-k. 19. tezlek Jord.-k. 
364 : 8. Debr.-k. 4. Lázár Z.-k. 94. teezlek Csem.-tör. XXII. b. 
Érdy-k. 146. tezem Bécsi-k. 6. tézém uo. 37. tezem Münch.-k. 63. 
tezem Csem.-tör. 1. Érs.-k. 546. Székelyudv.-k. 302. tejem uo. 
365. tezom Guary-k. 112. Sándor-k. 23. Weszpr.-k. 19. Székely
udv.-k. 268. tezeum Marg.-l. 29. tezóm Jord.-k. 890 : 15. thezem 
Érs.-k. 83. teezem Jord.-k. 72 : 18. Érdy-k. 364. téézem Székely
udv.-k. 77. 

2. tezed Döbr.-k. 42. Jord.-k. 876:8. Horv.-k. 16. Bod-k. 1. 
tezod Nád.-k. 643. Nagysz.-k. 21. Debr.-k. 167. Tih.-k. 10. Guary-
k. 55. Sim.-k. 7. tejod Lobk.-k. 59. tefőd uo. 150. thezed Érs.-
k. 499. tezewd uo. 516. thezewd uo. 507. teezed Jord.-k. 876: 12. 
Érs.-k. 532. theezod Winkl.-k. 281. tezőt Weszpr.-k. 18. 

3. tezi Bécsi-k. 256. tezi Münch.-k. 122. tezy Apor-k. 85. 
Péld. K. 2. Lobk.-k. 132. Debr.-k. 181. Keszth.-k. 23. Virg.-k. 
62. Székelyudv.-k. 174. tejy uo. 360. tezi Nád.-k. 239. Döbr.-k. 
1. Guary-k. 7. thezy Winkl.-k. 193. Lányi-k. 435. thezi Nagysz.-
k. 135. tezih Debr.-k. 8. tezzi uo. 261. teszi Batthy.-k. 205. teezy 
Jord.-k. 374 : 3. Érdy-k. 126. Kaz.-k. 197. Érs.-k. 2. téézy Szé
kelyudv.-k. 50. theezy Érs.-k. 16. tizi Döbr.-k. 287. 

Plur. 1. tezywk Fest.-k. 408. Érs.-k. 342. tezyek uo. 474. 
Weszpr.-k. 123. theziec Lobk.-k. 112. teezyek Jord.-k. 52:2. teezyok 
Érdy-k. 587. teezywk Érs.-k. 577. thezzywk Székelyudv.-k. 316. 

2. tezitec Bécsi-k. 248. tezitec Münch.-k. 199. tezitek uo. 
52. tezitek Ápor-k. 66. Döbr.-k. 182. tezytek Jord.-k. 542 : 6. 
tezythek Érs.-k. 61. tezitok Tih.-k. 45. teezytek Érdy-k. 188. 

3. tezic Bécsi-k. 34. tézik uo. 91. tezyk Érs.-k. 3. thezyk 
Fest.-k. 38. thejyk Székelyudv.-k. 349. teezyk Jord.-k. 135 : 20. 
Érdy-k. 78. Érs.-k. 3. theezyk uo. 80. tezieki}.) Döbr.-k. 414. 
tyzyk Debr.-k. 536. 

Praet . Sg. 1. tok Kaz.-k. 118. thok Weszpr.-k. 47. tevk 
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Horv.-k. 185. teivk Ehr.-k. 18. teek Jord.-k. 220 : 12. theek uo. 
51 : 19. 

2. tol Nád.-k. 363. Döbr.-k. 6. Czech-k. 68. Debr.-k. 143. 
Tel.-k. 165. Tih.-k. 26. Kriszt.-l. 31. tSSl Winkl.-k. 256. Székely
udv.-k. 40. tÜ Döbr.-k. 65. tevl Marg.-l. 211. teM Göm.-k. 108. 
tewl Tel.-k. 350. Érs.-k. 330. thewl uo. 516. tel Döbr.-k. 5. teel 
Jord.-k. 164:10. Keszth.-k. 36. Érdy-k. 436. theel Jord.-k. 6 3 1 : 
31. Érs.-k. 118. Thewr.-k. 111. teweel Érdy-k. 493. 

3. tőn Münch.-k. 16. Nád.-k. 167. Döbr.-k. 203. Debr.-k. 
165. Bod-k. 8. Weszpr.-k. 13. tőőn Winkl.-k. 308. Debr.-k. 571. 
Székelyudv.-k. 63. thon Nád.-k. 653. Nagysz. k. 23. Czech-k. 114. 
Pozs.-k. 27. Tih.-k. 367. tőn Döbr.-k. 11. tevn Marg.-l. 215. 
Corn.-k. 270. Dom.-k. 50. Horv.-k. 42. teun Ehr.-k. 3. Winkl.-k. 
104. Érs.-k. 451. thewn Fesi-k. 119. twn Érs.-k. 535. Virg.-k. 
50. thwn Érs.-k. 80. ton Debr.-k. 64. ten Nád.-k. 482. Döbr.-k. 
6. Debr.-k. 346. Érs.-k. 76. Guary-k. 75. Sándor-k. 6. then 
Lobk.-k. 281. Jord.-k. 43: 31. Érs.-k. 231. teed (n) Jord.-k. 157: 
10. teen uo. 503 : 22. Debr.-k. 520. Keszth.-k. 116. Érdy-k. 16. 
Érs.-k. 127. Sándor-k. 28. theen Jord.-k. 21 : 1. Érdy-k. 157. 
theevn Fest.-k. 152. ton Bécsi-k. 6. 

Plur. 1. teenk Érdy-k. 15. 
2. thetek Érs.-k. 82. 
3. tőnec Bécsi-k. 16. Münch.-k. 53. tőnec Bécsi-k. 242. 

Münch.-k. 52. tőnek Nád.-k. 151. Winkl.-k. 141. Nagysz.-k'. 87. 
Batthy.-k. 426. Peer-k. 104. Weszpr.-k. 112. Székelyudv.-k. (? 1.) 
Lázár Z.-k. 162. thőnek Érs.-k. 58. tevnek Marg.-l. 154. Co/n.-k. 
270. Dom.-k. 83. tevőnek Ehr.-k. 83. Érs.-k. 482. thewnek Érs.-k. 
490. twnek Virg.-k. 52. thiunek Érs.-k. 214. tűnek Kaz.-k. 20. 
tőenec Münch.-k. 64. tenec Döbr.-k. 9. Guary-k. 33. tenek Érs.-
k. 46. thenek uo. 92. teenek Jord.-k. 20:16." Érdy-k. 133. Érs.-k. 
105. theenek uo. 157. 

Tárgyas rag. Sg. 1. tewm Ehr.-k. 48. tőm Döbr.-k. 79. Úm 
Döbr.-k. 130. thőm Tel.-k. 298. tewm Virg.-k. 44: 5. teem Érdy-k. 115. 

2. tőd Döbr.-k. 160. Nagysz.-k. 268. Debr.-k. 342. Érs.-k. 
64. tőőd Winkl.-k. 171. Nagysz.-k. 266. tewd Ehr.-k. 55. Göm.-
k. 4. Érdy-k. 292. tevéd Jjobk.-k. 166. teued Kaz.-k. 98. teed 
Csem.-tör. X. a. 

3. tette Bécsi-k. 72. Münch.-k. 71. (be)tene Bécsi-k. 170. 
Dom.-k. 11. tere Nád.-k. 563. Nagysz.-k. 225. Debr.-k. 250. 
teueh uo. 80. Weszpr.-k. 63. teivue Ehr.-k. 23. tewe Winkl.-k. 
104. thewe Apor-k. 183. Winkl.-k. 112. Érs.-k. 480. Gyöngy.-k. 2. 
theve Nagysz.-k. 274. theue Érs.-k. 285. tewee Csem.-tör. VIII. a. 
Érdy-k. 423. Érs.-k. 433. teewe Csem.-tör. IX. b. teewee Érdy-k, 
56. theewe Érs.-k. 134. tőiue Lázár Z.-k. 85. tiue Döbr.-k. 35. 

Plur. 1. — 
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2. teuetSc Debr.-k. 426. teetek Jord.-k. 341 : 30. tatok 
Nagysz.-k. 295. Debr.-k. 630. 

3. teuek Nád.-k. 598. teuec Tel.-k. 184. tevék Nád.-k. 575. 
teiceek Winkl.-k. 200. Érdy-k. 261. tewek Érs.-k. 430. teueek 
Corn.-k. 352. thewek Érs.-k. 102. theweek Winkl.-k. 100. Érs.-k. 
513. tééwéék Székelyudv.-k. 52. 

Per f . Sg. 1. tottem Bécsi-k. 282. Piry-h. 2. Nád.-k. 487. 
Döbr.-k. 21. Nagysz.-k. 15. Debr.-k. 574. Tel.-k. 66. Érdy-k. 12. 
Tih.-k. 341. Batthy.-k. 216. totem Döbr.-k. 36. Tel.-k. 262. Szé
kelyudv.-k. 303, tevttem Dom.-k. 226. Péld. K. 16. tevtem Göm.-
k. 77. Dom.-k. 234. tewttem Apor-k. 140. Fest-k. 365. Péld. K. 
54. Göm.-k. 308. Érs.-k. 365. tewtem Ehr.-k. 25. Virg.-k. 2. 
teőttem Göm.-k. 320. tóthtem Érs.-k. 39. tettem Jank.-tör. 26 :13 . 
Érs.-k. 514. Thewr.-k. 233. Kulcs.-k. 10. Guary-k. 105. Weszpr.-
k. 90. tetem Lobk.-k. 111. Pozs.-k. 49. Tel.-k. 262. te'tem Göm.-
k. 161. thetthem Gyöngy.-k. 63. tetthem Weszpr.-k. 120. tottem 
Döbr.-k. 414. 

2. t<ktel Bécsi-k. 128. Münch.-k. 112. Apor-k. 90. Nád.-k. 
488. Döbr.-k. 176. Tel.-k. 257. Kaz.-k. 52. Érs.-k. 64. Tih-k. 32. 
Battby.-k. 308. Peer-k. 26. Bod.-k. 28. Lázár Z.-k. 145. tóttél 
Kriza-k. 29. totel Vitk.-k. 24. tőttol Apor-k. 109. totteel Winkl.-
k. 178. teivttel Apor-k. 145. Fest.-k. 383. tewtthel Érs.-k. 514. 
tewtteel Fest.-k. 409. tewtell Ehr.-k. 148. tewtel Érs.-k. 331. 
tevttel Dom.-k. 26. Horv.-k. 229. tevtteel Dom.-k. 279. tivtel 
Virg.-k. 48. twttel Székelyudv.-k. 359. tóttel Csem.-tör. X. b. tettel 
Jord.-k. 2 9 9 : 2 7 . Jank.-tör. 1 4 : 3 0 . Debr.-k. 213. Érdy-k. 24. 
Érs.-k. 93. Kriza-k. 46. Lobk.-k. 327. tetted Winkl.-k. 90. Érdy-k. 
229. tetei Lobk.-k. 163. Ers.-k. 323. teettel Csem.-tör. XII. b. 

3. tőt Bécsi-k. 196. Münch.-k. 109. Apor-k. 1. Döbr.-k. 22. 
Winkl.-k. 143. Tel.-k. 200. Kaz.-k. 16. Érs.-k. 71. Tih.-k. 142. 
Batthy.-k. 287. Peer-k. 167. Székelyudv.-k. 267. tőtt Birk-k. 2. 
Döbr.-k. 29. Winkl.-k. 152. Debr.-k. 404. Érdy-k. 13. Batthy.-k. 
424. Székelyudv.-k. 87. tevt Marg.-l. 203. Corn.-k. 270. Dom.-k. 
28. tewt Ehr.-k. 102. Apor-k. 135. Lobk.-k. 312. Érs.-k. 474. 
tewtt Winkl.-k. 102. tewth Apor-k. 140. Fest.-k. 3. thetvth uo. 
114. toth Nád.-k. 10. Döbr.-k. 9. Nagysz.-k. 198. Apóst. 55. 
Érs.-k. 28. Kriszt.-1. 7. tőtth Winkl.-k. 171. Debr.-k. 389. Érdy-
k. 452. tott Döbr.-k. 173. tkot Tel.-k. 356. théth Érs.-k. 271. tet 
Jord.-k. 4 9 : 1 7 . Debr.-k. 164. Érs.-k. 509. Weszpr.-k. 28. tett 
Jord.-k. 562:33. Érdy-k. 45. teth Péld. K. 78. Csem.-tör. V. a. 
Debr.-k. 7. Keszth.-k. 22. Tel.-k. 352. Érs.-k. 138. Kulcs.-k. 23. 
Guary-k. 55. Weszpr.-k. 28. thet Jord.-k. 69 : 21. Érs.-k. 481. 
theth uo. 157. Keszth.-k. 142. tetth Apor-k. 184. Debr.-k. 200. 
Érdy-k. 146. teet Debr.-k. 12. Érdy-k. 44. teett Jord.-k. 211 : 3. 
Érdy-k. 545. teeth Jord.-k. 711 : 20. twt Virg.-k. 28. tuth uo. 1. 
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Plur. 1. tottonc Bécsi-k. 25. Münch.-k. 26. tottőnk Apor-k. 
72. Döbr.-k. 188. Nagysz.-k. 79. tottunk Tih.-k. 254. tölténk 
Bod-k. 18. tStténk Székelyudv.-k. 43. tottewnk Lobk.-k. 306. 
tewttewnk Fest.-k. 406. tvtvnk Döbr.-k. 99. tettewnk Fest-k. 407. 
Érdy-k. 203. thettewnk Fest.-k. 327. tettevnk Horv.-k. kl.tettvnk 
Tel.-k. 257. Uthíwnk Érs.-k. 204. tetterik Lobk.-k. 195. 

2. tottetec Bécsi-k. 1. tóttetók Jord.-k. 70: 15. tettetók Csem.-
tör. XXI. b. tettetek Érs.-k.'248. 

3. tottec Münch.-k. 129. Nád.-k. 566. Nagysz.-k. 176. 
Debr.-k. 406. tottek Döbr.-k. 59. Érs.-k. 37. Peer-k. 51. tótteek 
Érs.-k. 436. tetetek Ehr.-k. 103. tetettek Érs.-k. 312. tottenec 
Bécsi-k. 68. tottenec Münch.-k. 46. Nád.-k. 299. tottenek Apóst. 
64. Érdy-k. 13. Érs.-k. 18. Tih.-k. 181. thóttennek Kaz.-k. 175. 
totthenek Érs.-k. 273. tőttnek Virg.-k. 116. tevttek Marg.-l. 14. 
tevtteek uo. 159. tevttenek Corn.-k. 11. Horv.-k. 109. tettének 
Jord.-k. 107:8. Érdy-k. 155. Érs.-k. 348. Kulcs.-k. 57. Székely
udv.-k. 333. Weszpr.-k. 14. tettéének Sándor-k. 26. tetteek 
uo. 21. tettek Érdy-k. 122. tette(n)enek Weszpr.-k. 21. twtek 
Virg.-k. 38. 

Tárgyas rag. Sg. 1. tettelek Jank.-tör. 24 : 11. 
2. tőtted Münch.-k. 50. Apor-k. 59. Döbr.-k. 2. Tel.-k. 211. 

Tih.-k. 310. Batthy.-k. 219. Székelyudv.-k. 82. Lázár Z.-k. 177. 
tőted Döbr.-k. 23. tevtted Marg.-l. 133. tewtted Érs.-k. 516. 
Lobk.-k. 318. tewted Ehr.-k. 47. tetted Czech-k. 29. Csem.-tör. 
VI. a. Érdy-k. 130. Batthy.-k. 219. téted Debr.-k. 253. tetthed 
Thewr.-k. 23. tettedh() [a () az elmaradt segédigét jelzi] 
Gvöngy.-k. 19. 

3. tStte Nád.-k. 163. Döbr.-k. 468. Winkl.-k. 149. Nagysz.-
k. 167. Érdy-k. 82. Érs.-k. 94. Tih.-k. 47. Guary-k. 69. Peer-k. 
64. Székelyudv.-k. 244. Weszpr.-k. 91. totto Bécsi-k. 89. Münch.-
k. 53. Apor-k. 55. tőte Virg.-k. 100. tewtte Fest.-k. 280. theutthe 
uo. 3. tevtte Dom.-l. 86. tewtthe Érs.-k. 513. tette Nád.-k. 202. 
Lobk.-k. 70. Jord.-k. 223:4. Érdy-k. 274. Sándor-k. 10. Apor-k. 
180. tetthe Jord.-k. 655:29. Weszpr.-k. 137. tetthee Érs.-k. 318. 
thetthe Fest.-k. 39. tute Virg.-k. 14. 

Plur. 1. tottuc Bécsi-k. 128. tottok Apor-k. 78. tottoc 
Nagysz.-k. 327. Tel.-k. 216. tették Debr.-k. 151. tetwk Tel.-k. 
258. tewttwk Érs.-k. 505. 

2. tottetec Münch.-k. 52. tottetec tottetec uo. 62. tottetek 
Birk-k. 4. Döbr.-k. 490. Érs.-k. 80. tottetok Debr.-k. 574. Tel.-k. 
265. Debr.-k. 426. thotthetek Érs.-k. 170. tewtthetek uo. 324. 
tvttetek Székelyudv.-k. 374. tetteetek Jord.-k. 597 : 29. tettetek 
Érs.-k. 324. tetteetók Jord.-k. 717:10. tettetok Érdy-k. 441.' tetti-
tek Tel.-k. 264. 

3. tottek Bécsi-k. 69. tottec Nagysz.-k. 295. tottek Batthy.-k. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1I. 13 
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316. Peer-k. 317. tőtec Debr.-k. 339. totteek Apóst. 64. Érdy-k. 
312. tettek Debr.-k. 84. tetteek Érdy-k. 204. 

F u t . Sg. 1. — 
2. tendez Münch.-k. 23. Döbr.-k. 106. teendez Jord.-k. 

1 3 6 : 6 . Keszth.-k. 123. Érs.-k. 402. Kules.-k. 119. te"endez 
Jord.-k. 249 : 17. teendefz Batthy.-k. 256. teyendez Nagysz.-k. 85. 
Ers.-k. 543. thtyendez Nagysz.-k. 23. teiendez Batthy.-k. 325. 
teiendes Lobk.-k. 173. tehendez Jank.-tör. 14 : 19. 

3. tend Münch.-k. 177. teyend Corn.-k. 129. Debr.-k. 556. 
Érdy-k. 241. Érs.-k. 278. Guary-k. 65. teiend Döbr.-k. 15. theiend 
Nád.-k. 655. tehend Érdy-k. 213. teend Jord.-k. 5 7 : 2 1 . Debr.-k. 
376. Érdy-k. 238. Virg.-k. 102. te"end Jord.-k. 67 : 5. 

Plur. 1. teiendonc Guary-k. 80. teendőnc Debr.-k. 346. 
teendwnk Érdy-k. 359. 

2. teyendetek Ehr.-k. 105. Jord.-k. 2 7 2 : 1 4 . tehendótek 
Jord.-k. 540 :23 . te''endótók uo. 151 : 24. teendőtök uo. 151 :'28. 
theendothek Érs.-k. 194.' teendetek Virg.-k. 143.' 

3. te"endnek Jord.-k. 463 :3 . tehendnek uo. 819:2 . teyend-
nec Guary-k. 22. 

Tárgyas rag. Sg. 1. tendem Bécsi-k. 168. teiendem Lobk.-k. 167. 
2. teyended Jord.-k. 43: 17. teyendőd Nagysz.-k. 100. teyen-

dőd Jord.-k. 60 : 4. theyendod Nagvsz.-k. 111. teended Jord.-k. 
227 : 14. Kriszt.-l. 27. teendőd Kaz.'-k. 52. 

3. tendi Bécsi-k. 35. Münch.-k. 37. Döbr.-k. 419. teiendi 
Nád.-k. 32. Guary-k. 69. teyendi Nagysz.-k. 100. Corn.-k. 188. 
Jord.-k. 99 : 15. theyendi Nagysz.-k. 97. tehendy Érdy-k. 54. 
teendy Érs.-k. 8. 

Plur. 1. — 
2. tenditec Münch.-k. 150. teienditec uo. 203. teienditek 

Döbr.-k. 425. teyendevtek Corn.-k. 11. te'endytek Érdy-k. 231. 
3. (meg) teendik Virg.-k. 48. 
C o n d. Sg. 1. tennee Nagysz.-k. 39. tenneec uo. 49. tenneek 

Virg.-k. 73. 
2. tennél Péld. K. 52. Érs.-k. 35. teennel Csem.-tör. XV. a. 
3. tenne Münch.-k. 110. Péld. K. 82. Nagysz.-k. 12. Dom.-

k. 17. Jank.-tör. 1 4 : 9 . Érs.-k. 1. Tih.-k. 56. Peer-k. 51. 
Weszpr.-k. 2. tennee Jord.-k. 49 : 29. tonne Debr.-k. 429. tenne 
Peer-k. 102. 

Plur. 1. tennénk Weszpr.-k. 66. 
2. 
3. tennenec Bécsi-k. 173. tennenec Münch.-k. 111. tennének 

Dom.-k. 233. tennenec Székelyudv.-k. 260. tenneenek Érdy-k. 334. 
teenneenek Érdy-k. 111. 

Tárgyas rag. Sg. 1. tennélek Nagysz.-k. 73. (meg) tenneem 
Horv.-k. 42. 
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2. — 
3. tenne Érdy-k. 81. tenneye Péld. K. 71. Corn.-k. 322. 

Dom.-k. 115. Horv.-k. 174. Érs.-k. 583. tenneie Székelyudv.-k. 
255. Weszpr.-k. 86. tenney Dom.-k. 238. teennee Érdy-k. 183. 

Plur. 1. tennoyők Sándor-k. 30. teenók Jord.-k. 217 : 29. 
2. — 
3. tennec Münch.-k. 180. tenneek Csem.-tör. XX a. ienneyek 

tenneyek Dom.-k. 151. tenneyec Tel.-k. 2. 
I m p e r . Sg. 1. tegec Bécsi-k. 188. Münch.-k. 49. tegec 

Nád.-k. 413. Nagysz.-k. 69. tegek Winkl.-k. 97. tegec Székelyudv.-
k. 250. tegek Érdy-k. 206. tegiek Debr.-k. 151.'Weszpr.-k. 107. 
Lázár Z.-k. 29. teghiek Winkl.-k. 183. tegyek uo. 186. thegyek 
Fest.-k. 366. Érs.-k. 35. Székelyudv.-k. 317. teegek Érdy-k. 374. 
teegyek Jord.-k. 47 : 25. Érdy-k. 177. 

2. teg Apor-k. 91. Lobk.-k. 109. Székelyudv.-k. 269. Lázár 
Z.-k. 19L>. teg Bécsi-k. 56. teg Batthy.-k. 52. Nád.-k. 523. theg 
Nagysz.-k. 261. Thewr.-k. 149. thegy Fest.-k. 118. Kulcs.-k. 85. 
tégy Érs.-k. 515. Thewr.-k. 104. Virg.-k. 1. tegi Weszpr.-k. 104. 
teeg Lányi-k. 435. Sándor-k. 7. teeg Lányi-k. 433. Érs.-k. 167. 
Kriszt.-l. 37. Nád.-k. 181. theeg Nagysz.-k. 293. Érs.-k. 174. teegy 
Fest.-k.,196. Göm.-k. 298 99. Dom.-k. 287. Csem.-tör. X. a.Keszth.-
i . 86. Érdy-k. 27. Érs.-k. 12. teegi Debr.-k. 184. teegk Winkl.-k. 
168. teegh Apóst. 17. theegy Csem.-tör. XXIII. b. tig Döbr.-k. 82. 

3. tegen Münch.-k. 90. tegen uo. 87. tegen Winkl.-k. 80. 
Peer-k. 162. thegen uo. 14. Gyöngy.-k. 48. tegien Birk-k. 3. 
Virg.-k. 19. tegen Lányi-k. 331. Batthy.-k. 158. Birk-k. 3. tegyen 
Winkl.-k. 91. Horv.-k.* 40. thegyen Keszth.-k. 21. Érs.-k. 498. 
tegyeen uo. 344. tegon Nád.-k. 624. Tih.-k. 196. tegywn Virg.-k. 
49. teegyen Érdy-k. 21. Thewr.-k. 288. theegyen Érs.-k. 174. 
thegyon Czech-k. 52. 

Plur. 1. tegonc Münch.-k. 113. tegonc Nagysz.-k. 248. tegőnk 
Kaz -k. 169. tegiőnk Debr.-k. 7. Weszpr.-k. 8. tegűnc Vitk.-k. 95. 
tegwnk Batthy.-k. 52. tegeőnc Debr.-k. 330. tegyevnk Dom.-k. 218. 
Horv.-k. 19. tegyewnk Jord.-k. 138 : 12. teegyewnk Érdy-k. 524. 
tegywnk Jord.-k. 527 :21 . thegywnk Érs.-k. 76. teqywnk Jank.-tör. 
7 : 26. tegyünk uo. 10 : 12. tegench Winkl.-k. 357. 

2. tegetek Winkl.-k. 357.'Lobk.-k. 200. Érs.-k. 482. tegetec 
Bécsi-k. 219. Münch.-k. 21. tegetek Birk-k. 1. Székelyudv.-k. 80. 
tegyetek Ehr.-k. 82. Keszth.-k. 191. Érdy-k. 138. Érs.-k. 217. 
Kulcs.-k. 62. thegyetek Érs.-k. 36. tegetoc Tel.-k. 120. tegetoc 
Guary-k. 81. tegetok Sándor-k. 21. tegietuk Debr.-k. 84. thegietok 
Weszpr.-k. 48. teegyetek Jord.-k. 32 :' 12. teegyetok Érdy-k. 76. 

3. tegenec Bécsi-k. 68. tegenec Münch.-k. 25. legének Birk-
k. 8. Batthy.-k. 151. tegienek Virg -k. 48. teegyenek Érdy-k. 573. 
teegyenek Csem.-tör. VIII. b. 

13* 
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Tárgyas rag. Sg. 1. tegelec Münch.-k. 72. tegem Kaz.-k. 18. 
tegem Tih.-k. 255. 

2. téged Münch.-k. 134. téged Debr.-k. 629. Sim.-k. 7. 
Bod-k. 4. tegyed Érs.-k. 528. Thewr.-k. 42. tegied Lobk.-k. 175. 
thegyed Érs.-k. 516. teegyed Csem.-tör. XII. b. teegyed uo. XXIV. 
a. teegyed Érdy-k. 200. ted Münch.-k. 122. Ehr.-k. 103. Nád.-k. 
506. Jord.-k. 47 :3 . Érdy-k. 177. Érs.-k. 2. thed Thewr.-k. 262. 
Pozs.-k. 18. tod Weszpr.-k. 66. teed Debr.-k. 27. Dom.-k. 86. 
Érdy-k. 247. Jord.-k. 416 : 22. 

3. tege Bécsi-k. 322. tége uo. 36. tegye Jord.-k. 35 : 8.. 
Thewr.-k. 127. téége Székelyudv.-k. 49. 

Plur. 1. tegoc Nád.-k. 215. tegok Tih.-k. 131. tegwk Virg.-k. 
50. tegvk Székelyudv.-k. 44. tegyivk Apóst. 64. tehegywk Dom.-
k. 59. 

2. tegetec Münch.-k. 113. tegetek Apor-k. 12. tegyetek Csem.-
tör. XIX. b. tegyetek Érs.-k. 557. teegyetek Jord.-k. 154 : 3. tee-
gyeetek uo. 154:3. tegyeetek Érdy-k. 255. tegetoc Nagysz.-k. 176. 
Nád.-k. 7. tegietok Weszpr.-k. 46. 

3. tewyyeek Érdy-k. 48. 
H a t á r o z ó i g e n ó v : téuén Münch.-k. 69. teuén uo. 153. 

teuen Debr.-k. 194. Bod-k. 8. tevén Nád.-k. 30. Nagysz.-k. 17. 
Lobk.-k. 171. tewen Winkl.-k. 164. Jord.-k. 3 6 9 : 1 3 . Lányi-k. 
321. Weszpr.-k. 117. theuen Nagysz.-k. 232. Lányi-k. 430. Tel.-k. 
239. théwen Érs.-k. 35. Székelyudv.-k. 313. theveen Nád.-k. 244. 
teween Érdy-k. 433. téwéén Székelyudv.-k. 73. tewen uo. 164. 
teeween Érdy-k. 166. theeicen Érs.-k. 161. teewen Jord.-k. 41:31 . 
tevin Tel.-k. 257. tivin uo. 261. (bel) thewe Fest.-k. 134. ieewel 
Jord.-k. 294 : 25. 698 : 32. 

P a r t . p raes . : teuo Münch.-k. 113. tewá Winkl.-k. 181. 
Sándor-k. 17. Székelyudv.-k. 174. te'wo Székelyudv.-k. 226. teuoh 
Debr.-k. 62. teewő Érdy-k. 612. tewwew Érs.-k. 367. teuonek 
Bod-k. 23. teweunek Ehr.-k. 79. teuoth Nád.-k. 252. Nagysz.-k. 
19. téuoc Bécsi-k. 323. tevec Lobk.-k. 157. tivok Döbr.-k. 48. 
teuoknec Bécsi-k. 212. téuoknec Münch.-k. 54. tevocnek Lobk.-k. 
158. theewok(nek) Érs.-k. 153. theuoknek Lázár Z.-k. 32. tevevket 
Dom.-k. 135. teeivoket Érdy-k. 337. thewoye Czech-k. 66. theivóye 
Jord.-k. 833/28. theiceye Weszpr.-k. 119. teweye uo. 146. t'he- . 
iveymnek Fest.-k. 160. theuoimnec Nagysz.-k. 39J. theewoymnek 
Czech-k. 122. tewoymerth Thewr.-k. 235. tevóhid Lobk.-k. 92.. 
teewőyoketh Érdy-k. 611. 

P a r t . p e r f . : tőt Münch.-k. 34. Érs.-k. 54. tott Bod-k. 14.. 
toth Nagysz.-k. 247. Thewr.-k. 293. Guary-k. 69. Peer-k. 167. 
Lázár Z.-k. 80. tewt Lobk.-k. 296. Érs.-k 307. tewth Göm.-k. 
267/68. thSt Kaz.-k. 187. tet Lobk.-k. 113. thet Weszpr.-k. 118. 
twt Virg.-k. 47. [tekenched meg maftan atte tennon totted-
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Nagysz.-k. 78. ky myndent megh monda énnekem vala myt 
tetté Jord.-k. 635:10. zolgalatot főtteknek leni Tih.-k. 349. az 6 
tőtte dologban Székelyudv.-k. 181.] 

P a r t . f u t : tendo Döbr.-k. 309. teendő Winkl.-k. 149. 
Debr.-k. 18. Érs.-k. 80. Tih.-k. 249. Weszpr.-k. 44. teendők 
Székelyudv.-k. 354. teiendő Münch.-k. 179. Debr.-k. 627. teyendev 
Corn.-k. 182. teyendeiu Érs.-k. 320. teyendónek Jord.-k. 422 : 24. 
tehendő Nagysz.-k. 288. Érdy-k. 554. tehendó Csem.-tör. VIII. b. 
te"endó Jord.-k. 782 : 27. teendew uo. 38 : 28. Dom.-k. 72. 
Debr.-k. 539. teendw Virg.-k. 82. 

Inf . : tenni Bécsi-k. 34. tenni Münch.-k. 35. tenny Dom.-k. 
29. Sándor-k. 18. Weszpr.-k. 86. thenny Apor-k. 147. Fest.-k. 
40. teni Nád.-k. 611. tény Lányi-k. 191. Tih.-k. 180. teenny 
Jord.-k. 907 : 27. Érdy-k. 558. Lobk.-k. 7. 

Személyragozva: tennem Münch.-k. 50. tennem Ehr.-k. 14. 
Tel.-k. 101. Érdy-k. 134. Virg.-k. 17. thennem Fest.-k. 164. 
Weszpr.-k. 132. tennom Winkl.-k. 289. Nagysz.-k. 82. Sándor-k. 
25. Lázár Z.-k. 198. tenom Tih.-k. 355. teennem Érdy-k. 130. 
Érs.-k. 553. Jord.-k. 563 : 27. theenem Érs.-k. 296." teennom 
Czech-k. 124.— tennod Winkl.-k. 256. Nagysz.-k. 111. Czech-k. 
29. Debr.-k. 154. Tel.-k. 48. Érdy-k. 101. Guary-k. 88. Sándor-
k. 33. tenőd Kaz.-k. 125. tennod Lobk.-k. 92. tenned Debr.-k. 
312. Pozs.-k. 11. Horv.-k. 225. Tel.-k. 23. Vitk.-k. 85. Gyöngy. -
k. 19. Weszpr.-k. 124. teenned Jord.-k. 736 : 27. Érdy-L 374. 
teennedd Jord.-k. 741 : 11. teennőd Érdy-k. 467. thenned Érs.-k. 
456. tened Virg.-k. 169. tonnád Debr.-k. 405. — tennye Winkl.-k. 
112. Péld. K. 82. Jord.-k. 133:34. Bod-k. 17. tennie Debr.-k. 8. 
Érs.-k. 448. Virg.-k. 70. thennye Érs.-k. 127/128. tennyee uo. 
472. tennie Bod-k. 4. teenye Érdy-k. 110. tenie Tih.-k. 54. — 
[azok . . . kezdenek nag fyraft tennie Kaz.-k. 12. mind . . . íiraít 
kezdenek tennie Tih.-k. 304. ezt en nem merőm tennie Guary-k. 
79. Mykoron zokas az kart be ténnyé Marg.-l. 73. kell minekünk 
es tennye Bod-k. 10. bólcefeg ez, el térni a bwnoktöl ef ioth 
tennieh Debr.-k. 210. kyk . . . walaztafth thwdnak thennye Érs.-k. 
133.] — tennonc Münch.-k. 150. Nagysz.-k. 127. Guary-k. 74. 
tennonk Döbr.-k. 424. tennevnk Lobk.-k. 287. Corn.-k. 298. ten-
newnk Fest.-k. 408. Érdy-k. 8. tennonk Döbr.-k. 342. tennevk 
Péld. K. 69. tennénk Székelyudv.-k. 164. tenwnk Virg.-k. 83. 
teennewnk Érdy-k. 575. — ténnétéc Bécsi-k. 2. tennetec uo. 41. 
tennetec Münch.-k. 57. tennetec uo. 138. tennethek Érs.-k. 36. — 
tenny őc Tel.-k. 107. tennioc Sim.-k. 12. tenny ők Érdy-k. 48. 
tennioc Guary-k. 48. tennyek Lobk.-k. 303. Székelyudv.-k. 349. 
tenniec uo. 68. tennyók Jord.-k. 388 : 11. 
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3. Vev-. 
I n d . Prses . Sg. 1. vezec Münch.-k. 179. vezok Winkl.-k. 

239. vezoc Guary-k. 78. wezok Érs.-k. 304. veezek Érdy-k. 204. 
2. vez Tel.-k. 193. uehz Nagysz.-k. 126. vezh Debr.-k. 159/ 

60. Guary-k. 25. veez Péld. K. 15. Corn.-k. 400. Jord.-k. 73:20. 
veezh Debr.-k. 104. 

3. vezen Bécsi-k. 163. vezen Münch.-k. 90. vézen uo. 90. 
vezen Nád.-k. 543. Marg.-l. 206. Corn.-k. 301. Jord.-k. 575:29 . 
Csem.-tör. XVIII. b. Debr.-k. 273. Bod-k. 22. Székelyudv.-k. 
209. vezőn Nád.-k. 387. Nagysz.-k. 29. uezon Debr.-k. 447. Tih.-
k. 20. vefcen Peer-k. 337. wezon Ers.-k. 510. wezen uo. 7. 
veezen Winkl.-k. 116. Jord.-k. 2 2 2 : 2 7 . Érdy-k. 383. weezen 
Fest.-k. 13. Ers.-k. 528. veezon Nagysz.-k. 335. wezewn ErR.-k. 
301. weezewn uo. 562. 

Plur. 1. vezonk Döbr.-k. 309. wezewnk Ers.-k. 512. 
2. veztek Jord.-k. 837 :1 . véztec Münch.-k. 79. weztek Érs.-

k. 455. 
3. véznec Münch.-k. 19. veznec uo. 105. veznek Keszth.-k. 

87. vejnek Peer-k. 341. veeznek Keszth.-k. 89. Érdy-k. 453. 
Kulcs.-k. 88. weeznek Keszth.-k. 87. Érs.-k. 476. 

Tárgyas rag. Sg. 1. vézlek Bécsi-k. 6. wezlek Érs.-k. 499. 
veezlek Winkl.-k. 152. Érdy-k. 442. vezem Döbr.-k. 50. Jord.-k. 
115 : 8. Lázár Z.-k. 50. uezem Bécsi-k. 229. wefcem Peer-k. 56. 
ve.fzem Batthy.-k. 222. vezom Nád.-k. 57. Lázár Z.-k. 118. veezem 
Csem.-tör. XX. b. Érdy-k. 422. uezom Kaz.-k. 122. veezom Érdy-
k. 444. 

2. vézed Münch.-k. 55. vezed Horv.-k. 16. tvezed Apor-k. 
134. Érs.-k. 499. vejed Peer-k. 362. vejfed uo. 362. vezod 
Weszpr.-k. 35. ueződ Tel.-k. 23. Tih.-k. 235. vezevd Marg.-l. 174. 
wezewd Érs.-k. 499. 

3. uezi Bécsi-k. 163. uézi Münch.-k. 77. vezi uo. 38. vezi 
Nagysz.-k. 101. vezy Münch.-k. 132. vezy Jord.-k. 54:9. Dom.-k. 
43. Sándor-k. 14. Lázár Z.-k. 294. wezy Fest.-k. 347. Winkl.-k. 
300. Lányi-k. 72. Érs.-k. 166. Thewr.-k. 314. uezy Debr.-k. 332. 
vezih uo. 99. veezi Nagysz.-k. 101. veezy Erdy-k. 416. Keszth.-k. 
91. véézy Székelyudv.-k. 134. weejy Czech-k. 88. weezy Érs.-k. 178. 

Plur. 1. veziek Döbr.-k. 483. vezyek Erdy-k. 163. wezzewk 
Pozs.-k. 47. wezywk Érs.-k. 505. veziok Weszpr.-k. 111. vezzuc 
Székelyudv.-k. 236. veezyek Jord.-k. 204:8. Érdy-k. 550. veezzevk 
Horv.-k. 81. veezyők Érdy-k. 101. Érs.-k. 220. weezzek Thewr.-k. 90. 

2. uezitee Bécsi-k. 249. vézitec Münch.-k. 179. vezitec Vitk-
k. 3 : 4 . wezytek Érs.-k. 557. vezitoc Nagysz.-k. 253. Nád.-k. 41. 
weezythek Érs.-k. 180. véézytek Székelyudv.-k. 142. veezytok 
Érdy-k. 575. 
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3. vezyk Lobk.-k. 192. Lázár Z.-k. 289. ivezyk Érs.-k. 76. 
vezik Weszpr.-k. 8. uefzic Batthy.-k. 163. veezyk Winkl.-k. 138. 
Jord.-k. 122 : 3. Érdy-k. 257. weezyk Érs.-k. 152. 

Prse t . Sg. 1. vők Nád.-k. 665. vook Nagysz.-k. 88. vewk 
Ehr.-k. 74. weivk Érs.-k. 426. wek Keszth.-k. 4. Tel.-k. 291. 
Kulcs.-k. 4. week Keszth.-k. 20. Kulcs.-k. 20. wewek Thewr.-k. 247. 

2. vSl Döbr.-k. 505. uSl Debr.-k. 342. weewl Fest-k. 176. 
wel Keszth.-k. 64. Érs.-k. 463. veel Érdy-k. 277. Kulcs.-k. 64. 
weel Érs.-k. 140. weuel Tib.-k. 397. 

3. von Münch.-k. 60. Nád.-k. 298. Döbr.-k. 320. Winkl.-k. 
142. Debr.-k. 35. Tel.-k. 209. Tih.-k. 74. Szókelyudv.-k. 8. Lázár 
Z.-k. 305. von Bócsi-k. 166. Kaz.-k. 33. Tih.-k. 154. Batthy.-k. 
41. vevn Corn.-k. 407. Dom.-k. 58. Horv.-k. 236. vewn Ehr.-k. 8. 
Virg.-k. 39. veun Marg.-l. 1. wan Lobk.-k. 7. Peer-k. 75. woon 
Winkl.-k. 317. wewn Érs.-k. 448. vwn Virg.-k. 22. vén Székely-
udv.-k. 3. ven Göm.-k. 179. Guary-k. 85. veen Lobk.-k. 180. 
Csem.-tör. III. a. Jank.-tör. 11 : 29. Érdy-k. 499. Kulcs.-k. 59. 
wen Fest.-k. 43. Érs.-k. 489. iveen Fest.-k. 267. Jord.-k. 42 :27 . 
Keszth.-k. 29. Érdy-k. 375. Érs.-k. 544. Thewr.-k. 252. Kulcs.-k. 29. 

Plur. 1. vonk Apóst. 60. 
2. votők Münch.-k; 87. 
3. vőnec Münch.-k. 60. vőnec uo. 50. Nád.-k. 216. Döbr.-k. 

34. Debr.-k. 335. vőnek Döbr.-k. 44. Nagysz.-k. 245. Debr.-k. 
568. vevnek Corn.-k. 118. Dom.-k. 245. veunek Dom.-k. 1 0 2 : 3 . 
vének Jord.-k. 416:19 . Pozs.-k. 21. Keszth.-k. 29. Kulcs.-k. 30. 
veenek Jord.-k. 670 : 19. Érdy-k. 130. Csem.-tör. III. b. wenek 
Érs.-k. 83. vwnek Virg.-k. 18. weewenek Érs.-k. 15. 

Tárgyas rag. Sg. 1. vőlek Döbr.-k. 68. vevlek Horv.-k. 176. 
vélek Kulcs.-k. 319. welek Keszth.-k. 348. wewm Tel.-k. 298. 
ueuem Tih.-k. 122. wewem Tel.-k. 298. veem Jord.-k. 300 : 1. 
Érdy-k. 115. iveem Érs.-k. 111. 

2. uod Tel.-k. 115. vowd Kriszt.-l. 9. veed Keszth.-k. 64. 
weed Lobk.-k. 344. Keszth.-k. 36. Thewr.-k. 281. Kulcs.-k. 64. 
ueued Batthy.-k. 12. veveed Winkl.-k. 241. 

3. véue Bécsi-k. 64. veue uo. 233. Münch.-k. 64. véue 
Bécsi-k. 87. véve Winkl.-k. 151." Jord.-k. 314: 2. Csem.-tör. VIII. 
a. Székelyudv.-k. 84. veue Nád.-k. 158. Marg.-l. 1. Nagysz.-k. 
234. vewe Peer-k. 168. Lázár Z.-k. 70. vewue Ehr.-k. 9. weue 
Winkl.-k. 162. Keszth.-k. 142. iveve Winkl.-k. 228. wewe Érs.-k. 
398. ueue Tih.-k. 18. veeve Winkl.-k. 122. Csem.-tör. XI. a. 
Érdy-k. 177. vevee Jank.-tör. 10 : 2. veueh Debr.-k. 187. vewee 
Érdy-k. 536. veevee uo. 143. voue Debr.-k. 626. Batthy.-k. 401. 
vowe Lázár Z.-k. 70. 

Plur. 1. veuők Tih.-k. 301. veuők Nagysz.-k. 377. vewok 
Lobk.-k. 183. veevók Jord.-k. 204 : 26. 
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2. 
3. véuéc Bécsi-k. 23. veuec Münch.-k. 82. veuec Nád.-k. 

244. ueuee Tel.-k. 184. vevek Székelyudv.-k. 364. wewek Érs.-k. 
101. Thewr.-k. 153. veveek Nád.-k. 575. Winkl.-k. 119. Jord.-k. 
4 0 : 9 . veweek Winkl.-k. 196. Keszth.-k. 192. Érdy-k. 489. weweek 
Fest.-k. 415. Winkl.-k. 326. Érs.-k. 519. veuee'k Winkl.-k. 100. 
vewek Sándor-k. 29. veeveek Jord.-k. 302:26. veevek uo. 738:21. 
iveewek Érs.-k. 3. 

Pe r f . Sg. 1. vuttem Münch.-k. 61. Döbr.-k. 293. Nagysz.-k. 
53. Érs.-k. 308. Lázár Z.-k. 146. vőttem Münch.-k. 245. vevttem 
Péld. K. 21. Göm.-k. 86. vewtem Virg.-k. 5. wewtem Érs.-k. 426. 
uottem Kaz.-k. 4. Tih.-k. 341. weivttem Fest.-k. 389. vettom 
Nagysz.-k. 78. (el) nettem. Bécsi-k. 251. vettem Corn.-k. 417. 
Jord.-k. 155:2. Csem.-tör. 1. Érdy-k. 86. Gyöngy.-k. 78. wethtem 
Érs.-k. 514. 

2. vottel Münch.-k. 149. vottel Apor-k. 11. Tih.-k. 340. 
vewttel Göm.-k. 25. uottel Kaz.-k. 112. Tih.-k. 147. ivőtteel Érs.-
k. 9. vewtel Ehr.-k. 158. (ki) nettel Bécsi-k. 155. vettél Nád.-k. 
26. wettel Keszth.-k. 11. vetteel Horv.-k. 126. Érdy-k. 217. veettel 
Sándor-k. 32. vwtel Virg.-k. 85. 

3. vót Nád.-k. 557. Döbr.-k. 44. Nagysz.-k. 319. Batthy.-k. 
147. Weszpr.-k. 32. uot Bécsi-k. 232. Münch.-k. 111. Tih.-k. 26. 
vStt Birk-k. 1. Döbr.-k. 31. Érdy-k. 556. Bod-k. 19. Székelyudv.-
k. 22. voth Nád.-k. 298. Winkl.-k. 228. Nagysz.-k. 53. Debr.-k. 
560. wot Virg.-k. 102. wőth Peer-k. 110. vevt Péld. K. 30. Dom.-
k. 32. vet Dom.-k. 206. uet Érs.-k. 271. vett Csem.-tör. XXIV. 
b. Thewr.-k. 171. nett uo. 172. veth Lobk.-k. 226. vetth Debr.-k. 
225. Érdy-k. 164. veet Winkl.-k. 124. Érdy-k. 486. veeth uo. 151. 
veett uo. 56. weth Lobk.-k. 307. weet Érdy-k. 545. weeth Keszth.-
k. 22. Érs.-k. 417. 

Plur. 1. vottonk Döbr.-k. 420. wewttewnk Fest.-k. 406. vet-
tevnk Péld. K. 20. vettwnk Jord.-k. 874 : 21. vettewnk Érdy-k. 
39. veettewnk uo. 532. 

2. uottetőc Debr.-k. 836. vettetek Székelyudv.-k. 48. 
3. vwtek Virg.-k. 74. vottenek Döbr.-k. 94. Apóst. 24. Érdy-

k. 355. Kriszt.-l. 5. vottenec Batthy.-k. 312. uottenek Tih.-k. 50. 
vettenec Lobk.-k. 84. vettenek Jord.-k. 316 : 22. Dom.-k. 294. 
Kulcs.-k. 99. vettek Corn.-k. 376. Dom.-k. 83. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 
2. vőtted Münch.-k. 213. Nád.-k. 355. Winkl.-k. 156. 

Nagysz.-k. 64. vetted Döbr.-k. 248. vewted Ehr.-k. 32. Winkl.-k. 
88. wotted Érs.-k. 48. netted Piry-h. 1. wetted Fest.-k. 387. 
Érs.-k. 320. 

3. vStte Döbr.-k. 47. Nagysz.-k. 145. Lobk.-k. 178. Tel.-k. 
200. Érdy-k. 37. Sim.-k. 1. Virg.-k. 101. Bod-k. 7. Székelyudv.-
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k. 246. votto Bécsi-k. 38. Münch.-k. 61. uStto Bécsi-k. 283. 
Münch.-k. 27. vewte Ehr.-k. 26. vevtte Winkl.-k. 92. wewtte Érs.-
k. 427/28 ivewthe uo. 430. ivewtthe Fest.-k. 13. nőtte Debr.-k. 
364. ivotté Érs.-k. 536. %wotthe Peer-k. 50. vwte Virg.-k. 30. 
vette Dom -k. 308. Weszpr.-k. 1. Lobk.-k. 143. 

Plur. 1. veivteivk Ehr.-k. 52. vótoc Münch.-k. 87. votték 
Döbr.-k. 347. vwtwk Virg.-k. 20. vettok Debr.-k. 1. Érdy-k. 548. 

2. (el) uőttetec Bécsi-k. 249. vottetec Münch.-k. 31. vőttetek 
Döbr.-k. 338. vettetek Debr.-k. 554. 

3. meg vőtték () Bécsi-k. 97. vottec Münch.-k. 44. Nagysz.-k. 
93. Tel.-k. 233. uottec Bécsi-k. 248. Münch.-k. 212. vőttek Apor-
k. 3. Döbr.-k. 17. nőttek Tih.-k. 180. vőtteek Winkl.-k. 231. 
Apóst. 41. wőtteek Érs.-k. 3. wotthek uo. 194/5. wottek uo. 538. 
vetteek Corn.-k. 107. Erdy-k. 193. uetteek Sándor-k. 10. veettek 
uo. 2. 

F u t . Sg. 1. vendek Döbr.-k. 140. veendek Keszth.-k. 188. 
ueendok Tih.-k. 220. 

2. veendez Jord.-k. 232 : 31. weendez Érs.-k. 321. veyendez 
Jord.-k. 55 : 26. 

3. vend Münch.-k. 90. vend uo. 149. veiend Döbr.-k. 105. 
veyen(d) Jord.-k. 486:8 . veyen uo. 585:23. vehend uo. 557:31. 
Érs.-k. 190. veend Csem.-tör. XII. b. Keszth.-k. 122. Érdy-k. 
106. weend Érdy-k. 461. 

Plur. 1. veendwnk Jord.-k. 161 : 16. 
2. — 
3. vendnec Münch.-k. 31. vendnec uo. 129. veiendnec Nád^-

k. 188. veiendnek Lobk.-k. 9. veendnek Winkl.-k. 162. 
Tárgyas rag. Sg. 1. veendem Apor-k. 110. veyendom Nagysz.-

k. 110. 
2. veyendód Csem.-tör. XV, b. weended Érs.-k. 167. 
3. vendi Münch.-k. 21. vendi uo. 149. veiendi Guary-k. 2. 

Döbr.-k. 425. veyendi Nagysz.-k. 242. Debr.-k. 596. veyendy 
Jord.-k. 318 :7 . ve"endy uo. 85 : 21. veendy uo. 910 : 3. Kulcs.-
k. 22. vehendy Érdy-k. 187. weendy Keszth.-k. 119. weendi 
Érs.-k. 435. 

Plur. 1. — 
2. veendytek Jord.-k. 301 : 22. 
3. (el) uendic Bécsi-k. 110. veyendyk Jord.-k. 195 : 8. 

veyendic Guary-k. 22. veiendic uo. 23. veééndik Székelyudv.-
k. 29. 

C o n d. Sg. 1. vennék Nád.-k. 272. 
2. — 3. — 
Plur. 1. — 2. — 
3. vennenec Münch.-k. 174. vennenec uo. 81. vennének 

Winkl.-k. 295. veenneenek Csem.-tör. XX. a. 
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Tárgyas rag. Sg. 1. vennem Göm.-k. 69. venne Csem.-tor. 
VI. a. 

2. venned Gyöngy.-k. 4. venneed Winkl.-k. 235. venneet 
Érdy-k. 24. , 

3. venne^ Nagysz -k. 31. ivenne Peer-k. 106. venneh Debr.-k. 
224. vennee Érdy-k. 146. uo. 220. venneie Nád.-k. 475. Tel.-k. 
188. Weszpr.-k. 111. Debr.-k. 190. uenneie uo. 115. venneye 
Corn.-k. 429. Göm.-k. 24. Sándor-k. 39. Horv.-k. 214. venneieh 
Debr.-k. 195/6. wenneye Érs.-k. 583. veennee uo. 374. 

Plur. 1. vennők Érdy-k. 186. vennőők Székelyudv.-k. 120. 
vonnotok Debr.-k. 484. 

2. — 
3. vennee Münch.-k. 53. uennek Kaz.-k. 108. vennék Bod-k. 

19. wennek Érs.-k. 59. venneek Erdy-k. 86. Dom.-k. 223. venneyk 
Lobk.-k. 306. venneyek Nagysz.-k. 150. Dom.-k. 153. Horv.-k. 
232. Bod-k. 21. venneiek Debr.-k. 13. 

I m p e r. Sg. 1. — 
2. veg Apor-k. 87. Weszpr.-k. 105. veg Bécsi-k. 178. veg 

Döbr.-k. 49. weg Lobk.-k. 289. Peer-k. 256. wegh Peer-k. 283. 
wegh Thewr.-k. 244. wegy Czech-k. 25. Thewr.-k. 149. vegg 
Döbr.-k. 76. veeg Nád.-k. 411. Nagysz.-k 42 Vitk.-k. 107. veegy 
Czech-k. 136. Corn.-k. 162. Kriza-k. 42. Érdy-k. 441. veegy 
Csem.-tör. X. b. iveeg Thewr.-k. 304. weegy Keszth.-k. 96. Érs.-
k. 141. 

3. vegon Nád.-k. 671. végien Lobk.-k. 1. ivegen Thewr.-k. 
133. veegyen Jord.-k. 30 : 29. Érdy-k. 134. 

Plur. 1. vegonc Münch.-k. 82. vegonc uo. 179. vegoúc 
Guary-k. 32. végywnk Csem.-tör. XX. a. vegyevnk Horv.-k. 6. 
uegunk Tih.-k. 196. uegwnk Batthy.-k. 48. veegywnk Jord.-k. 
403 : 18. veegywnk Csem.-tör. XXI. a. veegyewnk Érdy-k. 567. 

2. vegetoc Nád.-k. 7. végetec Münch.-k. 61. vegetec Nád.-k. 
158. vegetek Döbr.-k. 433. 

3. vegenec Münch.-k. 82. vegyenek Lázár Z.-k. 136. veegye-
nek Jord.-k. 108 : 6. 

Tárgyas rag. Sg. 1. vegielek Lázár Z.-k. 31. vegein Nagysz.-
k. 72. 

2. veged Nagysz.-k. 84. Tel.-k. 186. veged Münch.-k. 17. 
veged Nád.-k. 182.* Nagysz.-k. 11. ueged Münch.-k. 206. ueged 
Kaz.-k. 125. ueged Tih.-k. 329. Kriszt.-l. 11. vegeed Winkl.-k. 
194. weged weghed uo. 195. negyed Ehr.-k. 28. vegyed Jord.-k. 
5 4 : 7 . Dom.-k. 207. Sándor-k. 14. Weszpr.-k. 120. végied Virg.-
k. 48. wegyed Érs.-k. 35. Peer-k. 3. wegied Thewr.-k. 139. vee
gy ed Csem.-tör. IX. b. Érdy-k. 86. wegyedh Keszth.-k. 134. 
wegyeed Érs.-k. 488. weegyed uo. 518. ved Münch.-k. 17. véd 
uo. 74. ved Nagysz.-k. 19. Lobk.-k. 161. Jord.-k. 536:7 . Csem.-
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tör. XI. a. Debr.-k. 67. Lázár Z.-k. 70. Virg.-k. 14. Guary-k. 34. 
Batthy.-k. 307. Thewr.-k. 109. Tih.-k. 41. vedd Winkl.-k. 83. 
Nád.-k. 349. Vitk.-k. 53. Lázár Z.-k. 70. Peer-k. 340. Weszpr.-k. 
91. wed Lányi-k. 35. Keszth.-k. 5. Tel.-k. 376. Érs.-k. 450. 
Kulcs.-k. 6. Thewr.-k. 307. tvedh Lányi-k. 8. vewd Fest.-k. 117. 
veed Debr.-k. 502. Érdy-k. 95. Sándor-k. 3. Weszpr.-k. 91. veedd 
Winkl.-k. 151. weed Érs.-k. 289. veedh Lányi-k. 49. 

3. uege Münch.-k. 87. vege Nagysz.-k. 214. Batthy.-k. 244. 
Guary-k. 8. vegie Virg.-k. 26. vegye Erdy-k. J47. wege Lobk.-k. 
278.'Peer-k., 161. wegye Apor-k. 39. Fest.-k. 17. veege Winkl.-k. 
123. veege Érs.-k. 258. weegye uo. 258. 

Plur. 1. vegoc Nád.-k. 366. Nagysz.-k. 195. vegvk Döbr.-k. 
172. uegSk Kaz.-k. 169. végok Winkl.-k. 128. Tih.-k. 64. vegyők 
Érdy-k. 576. vegyivk Winkl.-k. 99. weguk Érs.-k. 503. wegywk 
uo. 66. ivegyewk Fest.-k. 2. veegyek Érdy-k. 73. 

2. uegetek Ehr.-k. 25. vegetec Münch.-k. 155. vegetek Batthy.-
k. 401. Bod-k. 8. Döbr.-k. 104.~ vegyetek Corn.-k. 169. Jord.-k. 
439 : 4. Kulcs.-k. 3. vegütec Debr.-k. 320. vegyeetek Jord.-k. 
119 : 7. veegyetek Csem.-tör. XX. a. veegyeetek uo. XXII. a. we-
getek Érs.-k. 76. wegyetek uo. 479. uegietek Virg.-k. 113. vegetoc 
Lobk.-k. 81. Székeíyudv.-k. 252. vegetok Winkl.-k. 216. vegetoc 
Nagysz.-k. 114. Lobk.-k. 141. Guary-k. 25. uegetők Kaz.-k. 1. 
Tih.-k. 4. vegietok Debr.-k. 14. Weszpr.-k. 47. vegyetok Lázár Z.-
k. 116. wegyeeteivk Fest.-k. 323. vegeethewk Winkl.-k. 98. vegetewk 
uo. 105. vegietwk Virg.-k. 59. vegyeetok Jord.-k. 93 : 19. vegetoc 
Nád.-k. 219. aegetok Tih.;k. 70. vegeetok Winkl.-k. 146. uegietok 
Debr.-k. 160. vegyeetok Érdy-k. 14. veegyeetok uo. 13. vegethok 
Kaz.-k. 183. 

3. vegéé Döbr.-k. 9. 
H a t á r o z ó i g e n é v : véuén Bécsi-k. 10. Münch.-k. 60. 

veuen uo. 60. veuén uo. 64. ueuen Peer-k. 7. ueuen Münch.-k. 
74. veueen Nád.-k. 242. Winkl.-k. 154. Dom.-k. 27. veveen 
Marg.-l. 147. Érdy-k. 122. vewen Winkl.-k. 195. Péld. K. 75. 
Kriza-k. 86. wewen Apor-k. 183. Érs.-k. 438. Peer-k. 4. veuen 
Lobk.-k. 192. Dom.-k. 16. Weszpr.-k. 11. veven Nád.-k. 245. 
Lobk.-k. 199. vévén Székelyudv.-k. 8. veeven Jord.-k. 168 : 14. 
Érdy-k. 178. veween Érdy-k. 91. veeween uo. 120. weewen Érs.-k. 
15. weeween uo. 128. wééwén Székelyudv.-k. 79. 

P a r t . p raes . : veuo Tel.-k. 27. veuoc Bécsi-k. 187. v^uotől 
Münch.-k. 21. bayuéuőie Thewr.-k. 183. véuSket Münch.-k. 156. 
veuoket uo. 52. veevóket Jord.-k. 419: 19. weívlegen Fest.-k. 210. 
vewleghent Jord.-k. 628 : 6. veiulegheennek Érdy-k. 150. 

P a r t . pe r f . : voth Winkl.-k. 286. Székelyudv.-k. 150. vevt 
Corn.-k. 317. Dom.-k. 41. Horv.-k. 193. veett Érdy-k. 29. uigaz-
talalt vőinek lenni Tih.-k. 348. 
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P a r t . f u t . : vendo Bécsi-k. 285. vendőc Münch.-k. 50. 
ueendő Kaz.-k. 162. Tih.-k. 133. veendő Weszpr.-k. 30. veendők 
Érdy-k. 130. weendew Fest-k. 22. weiendo Tih.-k. 133. veyendó 
Jord.-k. 820 : 32. veyendók uo. 416 : 18. veyendó Sándor-k. 31. 
veyendők Erdy-k. 301. veendewk Debr.-k. 538. veyendev Horv.-k. 145. 
weyendeiv Ers.-k. 336. wewende Debr.-k. 545. wehende Érs.-k. 117. 

Int ' . : venni Bécsi-k. 62. uenni Münch.-k. 21. uenni uo. 
59. Batthy.-k. 6. venni Münch.-k. 85. Nád.-k. 611. venny Érdy-
k. 565. Kulcs.-k. 68. veenny Csem -tör. XII b. veenny uo. XX. b. 
veenny Erdy-k. 19. weny Lányi-k. 301. ueni Tih.-k. 25. ueny uo. 
176. wenny Lányi-k. 9. Peer-k. 20. uenny Peer-k. 204. venni 
Vitk.-k. 102. 

Szemólyragozva: uenőm Kaz.-k. 73. Tih.-k. 22. venőm Tih.-
k. 136. vennőm Winkl.-k. 242. vuennem Göm.-k. 67. ivennem 
Thewr.-k. 156. vennem Nagysz.-k. 72. Horv.-k. 78. Lázár Z.-k. 
34. uennem Göm.-k. 65. veennem Erdy-k. 276. — vennőd Nagysz.-
k. 76. Székelyudv.-k. 356. ivennőd Czech-k. 82. uenőd Kaz.-k. 51. 
venőd Tih.-k. 324. venned Münch.-k. 16. uenned uo. 177. ivenned 
Érs.-k. 13. venned Döbr.-k. 264. Winkl.-k. 148. Horv.-k. 150. — 
vennye Marg.-l. 101. Lobk.-k. 307. Bod-k. 10. vennie Tih.-k. 347. 
Weszpr.-k. 6. vénye Debr.-k. 272. wenye Lányi-k. 243. wennye 
Ers.-k. 100. veennye Erdy-k. 33. — [kyk. . . eetkeket vénye lat
tatnak vala Marg.-l. 89. akarnak magoknak iegöfőket uenie Tih.-
k. 265. ne akard . % . uennye en gonoffagymat Göm.-k. 320. er-
demlenők vennye Ers.-k. 149. az zyttya belyek Dacyat . . . el 
akarnaak veennye Erdy-k. 356. ha kywannyok iveenye uo. 113.] — 
vennonc Nád.-k. 8. Guary-k. 9. vennőnk Székelyudv.-k. 237. uen-
nőnk Tih.-k. 32. uenőnc Debr.-k. 327. vennevnk Corn.-k. 292. 
Horv.-k. 6. wennwnk Ers.-k. 558. wennwnk uo. 155. vennwnk 
Virg.-k. 83. vennwnk Csem.-tör. XXI. a. veennwnk Erdy-k. 380. — 
venniec Münch.-k. 61. 

4. VÍV-. 

I n d . Praes . Sg. 1. vizőc Nagysz.-k. 166. 
2. vyzz Érdy-k. 639. uiz Tih.-k. 10. vizh Guary-k. 78. 
3. vizőn Nagysz.-k. 30. Weszpr.-k. (? 1.) uizőn{) Debr.-k. 

160. uizőn Sándor-k. 6. vyzőn Erdy-k. 362. vyzen Csem.-tör. 
XXV. a. vyzőn Érdy-k. 513. vizén Apor-k. 80. Horv.-k. 46. 

Plur. 1. -— 2. — 
3. viznec Münch.-k. 151. viznec uo. 31. vyznek Sándor-k. 29. 
Tárgyas rag. Sg. 1. uizőm Kaz.-k. 20. vyzem Jord.-k. 115:21. 

vizem Bécsi-k. 201. Nagysz.-k. 133. — vizlec Bécsi-k. 35. Guary-
k. 110. Székelyudv.-k. 309. vyzlek Csem.-tör. XII. b. Apóst. 19-

2. vizád Tel.-k. 164. Guary-k. 62. Sim.-k. 7. vized Münch.-
k. 21 . vyzed Jord.-k. 366 : 29. 
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3. vizi Bécsi-k. 118. vyzy Lobk.-k. 278. vyzy Csem.-tör 
IX. b. luyzy Érs.-k. 28. vizih Debr.-k. 140. vyzzy Göm.-k. 261. 

Plur. 1. — 
2. vyzytók Jord.-k. 160 : 23. vizitok Tih.-k. 375. vyzytek 

Érdy-k. 271. 'vyzytek Csem.-tör. XX. b. 
3. vizic Bécsi-k. 113. Münch.-k. 116. vizik Winkl.-k. 166. 

Debr.-k. 119. Nagysz-k. 27. vijik uo. 27. vizyk Winkl.-k. 293. 
vyzic Tel.-k. 348. ivyzyk Ers.-k. 4. vizzik Weszpr.-k. 97. 

P r s e i Sg. 1. viuek Weszpr.-k. 14. 
2. wyl Érs.-k. 140. 
3. vm Nád.-k. 85 Nagysz.-k. 294. Tih.-k. 280. vyn Ehr.-k. 

27. Lobk.-k. 190. Göm.-k. 63. Jord.-k. 341 : 16. Érdy-k. 186. 
Érs.-k. 107. Kulcs.-k. 43. vyn Csem.-tör. XXIII. a. wyn Keszth.-
k. 42. Érs.-k. 345. Kulcs.-k. 30. vén Döbr.-k. 473. vűn Münch.-
k. 61. Nád.-k. 617. wun Debr.-k. 93. 

Plur. 1. — 2. — 
3. vinec Nád.-k. 575. vynec^ Tel.-k. 34. Nagysz.-k. 152. 

vynek Nagysz.-k. 19. Tel-k. 374. Érdy-k. 168^ wynek Göm.-k. 7. 
Érs.-k. 15. ivyenek Thewr.-k. 72. ivy ivének Érs.-k. 448. vvnek 
Döbr.-k." 97. 

Tárgyas rag. Sg. 1. wylek Érs.-k. 262. wywem Tel.-k. 297. 
wym Tel.-k. 300. 

2. vived Lobk.-k. 159. vyveed Jord.-k. 42 : 3. wyed 
Thewr.-k. 74. 

3. vyue Ehr.-k. 107. viue Bécsi-k. 22. uiue Münch.-k. 208. 
viue Lobk.-k. 189. vive Döbr.-k. 214. vyve Dom.-k. 41. Jank.-tör. 
10 : 16, Székelyudv.-k. 34 wyve Wink].-k. 200. ivywe Érs.-k. 5. 
vywe Peer-k. 11. viueh Debr.-k. 117. vyvee Jord.-k. 530 : 2. 
Erdy-k. 539. vyvee Csem.-tör. XI. a. vyioee Érdy-k. 95. 

Plur. 1. vywok Érdy-k. 301. 
% , 
3. niuéc Bécsi:k. 36. viuec Münch.-k. 116. Guary-k. 46. 

Nád.-k. 598. viuek Nád.-k. 244. Peer-k. 72. Weszpr.-k. 68. uiuek 
Tih.-k. 181/182. Peer-k. 30. vywek Winkl.-k 104. wiwek Apor-k. 
169. viwek Lobk.-k. 330. wywek Érs.-k. 519. wyuek Peer-k. 43. 
viueek Nád.-k. 568. Sándor-k. 24. Winkl.-k. 166. vijveek Csem.-
tör. VI. a. vyweek Érdy-k. 434. vyveek uo. 124. vyvéék Székely-
udv.-k. 31. wuiveek Winkl.-k. 196. 

Per f . Sg. 1. — 2. — 
3. uit Tih.-k. 21. vyt Érs.-k. 307. vitt Bod-k. 17. vyth 

Peer-k. 5. vytt Érdy-k. 198. 
Plur. 1. — 
2. vittetok Nagysz.-k. 62. 
3. vytenek Érdy-k. 322. vyttenek uo. 449. Kulcs.-k. 105. 

vitték Sándor-k. 21. vyteek Érdy-k. 545. 
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Tárgyas rag. Sg. 1. vyttelek Jord.-k. 15 : 4. 
2. vytted Apor-k. 143. 
3. vitte Apor-k. 34. vytte Jord.-k. 52:33. Csem.-tör. XII. a. 

Érdy-k. 223. wytte Érs.-k. 71. Thewr.-k. 155. 
Plur. 1. — 2. — 
3. vitek Virg.-k. 6. vitec Debr.-k. 311. ivythek Érs.-k. 523. 

uittek Tih.-k. 12. vittec Guary-k. 64 65. vittyk Corn.-k. 107. 
vytteek Csem.-tör. XXIII. a. vyteek Érdy-k. 335. vitteek Sándor-
k. 21. 

F u t . Sg. 1. — 2. — 
3. vyend Jord.-k. 35 : 32. 
Plur. 1. — 
2. wiendwtwk Virg.-k. 32. 
3. viendnec Münch.-k. 98. 
Tárgyas rag. Sg. 1. vyendem Csem.-tÖr. XXI. b. 
2. vyended Csem.-tör. XII. a. 
3. vyendy Jord.-k. 101 : 9. 
Plur. 1. — 
2. vyendytók Csem.-tör. XXI. b. 
3. viendik Apor-k. 176. 
C o n d . Sg> 1. — 
2. vynneel Érdy-k. 435. 
3. vinne Münch.-k. 94. vinne Marg.-l. 52. Dom.-k. 221. 

Yirg.-k. 19. uinne Batthy.-k. 10. vynne Corn.-k. 213. Székely
udv.-k. 64. 

Plur. 1. — 2. — 3. — 
Tárgyas rag. Sg. 1. ivynnelek Tel.-k. 296. wynneem Jord.-k. 

271 : 19. 
2. vinned Vitk.-k. 85. 
3. vinne Bécsi-k. 176. vynneye Corn.-k. 315. Dom.-k. 54. 

vinneie Batthy.-k. 67. Weszpr.-k. 49. vinn(i)eie Weszpr.-k. 96. 
Plur. 1. — 2. — 
3. vinnee Münch.-k. 165. vinnék Tih.-k. 282. ivynnek Érs.-

k. 513. vinneek Péld. K. 129. Marg.-l. 140. Bod-k. 7. vynneek 
Érdy-k. 153. Székelyudv.-k. 29. Dom.-k. 306. vynneek Csem.-tör. 
XIX. a. vinneiek Döbr.-k. 392. vinneyek Péld. K. 74. vinnyek 
Lobk.-k. 190. vinnyk uo. 242. vienneiek Debr.-k. 29. uinneiek 
uo. 175. (bej uinneiec Tel.-k. 188. vynneyek Sándor-k. 29. ivyn-
neyek Érs.-k. 98. wynneeyek uo. 308. 

I m p e r . Sg. 1. — 
2. vig Peer-k. 279. uig Thewr.-k. 124. vyg Peer-k. 303. 

vig Münch.-k. 23. Döbr.-k. 92. Batthy.-k. 270. uig Debr.-k. 481. 
Batthy.-k. 8. vyg Nagysz.-k. 343. Székelyudv.-k. 132. viqy Debr.-
k. 472. vygy Czech-k. 102. Lobk.-k. 352. vygh Winkí.-k. 200. 
Debr.-k. 631. vyg" Jord.-k. 72 : 12. vyg Csem.-tör. XXIII. b 
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wyg Székelyudv.-k. 163. wygy Ers.-k. 86. wigh Tih.-k. 97. wygh 
Thewr.-k. 199. wygh uo. 273. 

3. vigen Nád.-k. 491. Batthy.-k. 81. uigen uo. 71. vygen 
Érdy-k. 605. wygon Kaz.-k. 202. 

Plur. 1. uigonc Debr.-k. 329. vygyewnk Erdy-k. 86. vygywnk 
uo. 109. uigwnk Batthy.-k. 57. 

2. vygetek Jord.-k. 553 : 14. vigietok Weszpr.-k. 61. 
3. — 
Tárgyas rag. Sg. 1. vygyem Csem.-tör. X. b. wygyem 

Érs.-k. 64. 
2. vyged WinkL-k. 186. Érdy-k. 580. Gyöngy.-k. 49. wiged 

Pozs.-k. 16. wyged Gyöngy.-k. 24. vygyed Jord.-k. 244: 14. vigied 
Lázár Z.-k. 31. wygy ed Czech-k. 167. Thewr.-k. 34. vyd Jord.-k. 
158 : 31. wyd Thewr.-k. 57. vydd Csem.-tör. VI. a. 

3. uige Bécsi-k. 228. vige Birk-k. 7. Tih.-k. 382. vyge 
Érdy-k. 207. wygie Érs.-k. 437. 

Plur. 1. — 
2. uigetek Thewr.-k. 123. uigetok Kaz.-k. 19. vygetők Sán

dor-k. 29. vygyeetok Erdy-k. 565. vygyetek Jord.-k. 37:8. vigyetek 
Dom.-k. 142. vygyeetek Csem.-tör. XX. a. wygyethek Érs.-k. 498. 

3. vygek Érdy-k. 213. vygyk Dom.-k. 165. vigiek Debr.-k. 
205. vygeek Sándor-k. 30. vigeek uo. 22. vygyeek Jord.-k. 130:19. 

H a t á r o z ó i g e n é v : viuén Bécsi-k. 5. viuen Guary-k. 
59. uiuen Weszpr.-k. 11. vywen Winkl.-k. 190. Érdy-k. 152. 
wyiven Lányi-k. 331. Thewr.-k. 113. vyuen Apóst. 61. Virg.-k. 
70. vyveen Jord.-k. 69:4. vyveen Csem.-tör. XVIII. a. 

P a r t . p raes . : viuo Nagysz.-k. 267. 
P a r t . pe r f . : vit Bécsi-k. 111. fel vitnek lenié Tih.-k. 349. 
P a r t . fu t.: méltónak kyaltottak... fel viendevnek Horv.-k. 

175. leikőmet hágom: abrahamnac kebelebe vyendonec Tel.-k. 
46. vyendó Jord.-k. 102 : 31. 

Inf.': vynny Ehr.-k. 157. Winkl.-k. 201. Apóst. 20. Érdy-
K. 565. vyni Winkl.-k. 237. wyny Lányi-k. 393. uiny Kaz.-k. 20. 
nini Tih.-k. 186. vynni Weszpr.-k. 68. wynny Peer-k. 150. 

Személyragozva: vynnom Winkl.-k. 201. vinnom Nád.-k. 
251. — vynned Pozs.-k. 34. Lázár Z.-k. 37. — nynnye Tel.-k. 
175. winnyc Peer-k. 129. vinnie Debr.-k. 192. — [Benyamynt 
es el akaryatok vynnye Csem.-tör. XX. b. bog . . . az zent tefth 
ÍIZ egh||hazhoz tvi/mye hadnak Peer-k. 32 : 33. v zent lelket az 
angalok.. . kezdek.. . menorzagba fel ainie Kaz.-k. 18 : 19. vnnön 
magok kezdek valiokon az nozolaba ez zent teftőt vinnie uo. 
81. kezdek. . . ő magok az nozolat vinnie Tih.-k. 28. meltholtas 
engemeth odda vinye Gyöngy.-k. 51. a cazar . . . parancola az 
azzont eleibe ö palotaiaba vinnie Nád.-k. 620.] — el ninnotoc 
Tel-k. 205. 
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5. Hiv-. 
I n d . Prses . Sg. 1. hyzek Dom.-k. 301. Peer-k. 194. Szé-

kelyudv.-k. 107. hizok [!] Debr.-k. 73. hyzőc Nagysz.-k. 316. 
hyzok uo. 316. 

2. %z Winkl.-k. 284. Nagysz.-k. 10. hyzz Jord.-k. 794: 1, 3. 
hyzze Winkl.-k. 310. Jord.-k. 660 : 27. híjzs Döbr.-k. 391. 

3. hizen Nagysz.-k. 316. hyzen Lobk.-k. 274. Jord.-k. 630: 
33. Apóst. 54. Horv.-k. 4. Érs.-k. 575. Peer-k. 337. hyzen Csem.-
tör. XXII. b. hizon Döbr.-k. 13. Tih.-k. 215. Guary-k. 61. hyzőn 
Winkl.-k. 323. Érdy-k. 551. Érs.-k. 75. Székelyudv.-k. 251. 

Plur. 1. hizonc Münch.-k. 176. Nád.-k. 289. hizőnk Döbr.-
k. 441. hyzonc Nagysz.-k. 315. hyzonk Winkl.-k. 212. Kaz.-k. 
121. Peer-k. 300. hyzénk Székelyudv.-k. 121. hy/Snc Nád.-L 268. 
hijzivnc Batthy.-k. 99. hyzénk Érdy-k. 30. hyzivnk Érs.-k. 53. 
hyzewnk Göm.-k. 52. Jord.-k. 448 : 3. Érdy-k. 184. hyzzevnk 
Horv.-k. 270. 

2. hiétec Münch.-k. 163. hyztek Jord.-k. 641 :21 . Érdy-k. 285. 
3. hiznec Münch.-k. 150. Nád.-k. 144. hiznek Winkl.-k. 

138. Nagysz.-k. 69. Debr.-k. 97. Weszpr.-k. 10. hifznek Batthy.-
k. 9. hyznek Fest.-k. 415. Péld. K. 24. Jord.-k. 148 : 17. Érdy-
k. 462. Érs.-k. 1. 

Tárgyas rag. Sg. 1. hyzlec Ehr.-k. 14. hyzlek Thewr.-k. 161. 
hizem Vitk.-k. 85. hyzem Lányi-k. 357. Érdy-k. 426. Érs.-k. 489. 
Gyöngy.-k. 53. hyfcem Peer-k. 61. hyzzem Göm.-k. 39. Székely
udv.-k. 841. hyzum [!] Nagysz.-k. 316. hizom Nag.ysz.-k. 61. 
Lázár Z.-k. 236. hyzom Winkl.-k. 285. Érdy-k. 421. Érs.-k. 265. 
Sándor-k. 2. 

2. hized Münch.-k. 93. hyzed Winkl.-k. 323. Dom.-k. 192. 
Lányi-k. 357. hifzed Batthy.-k. 64. hizód Debr.-k. 588. Sim.-k. 1. 

3. hyzy Ehr.-k. 100/Marg.-1. 124. Corn.-k. 309. Jord.-k. 
872 : 23. Érdy-k. 205. Érs.-k. 319. Gyöngy.-k. 53. hyfy Peer-k. 
243. hizy Lobk.-k. 127. hizi Érs.-k. 264. Guary-k. 69. 

Plur. 1. hizyoc Nád.-k. 343. hizyok Nagysz.-k. 328. hyzyok 
Érdy-k. 302. hyz'oc Nagysz.-k. 315. hyzyevk Horv.-k. 98. hyzyewk 
Fest.-k. 201. hyzzők Sándor-k. 42. Tel.-k. 309. hiziuc Münch.-k. 
182. hyziuc Debr.-k. 479. hizyűk uo. 479. hyzuc uo. 443. hyzywk 
Winkl.-k. 75. Nagysz.-k. 320. hyzyvk Péld. K. 31. hyzvc Tel.-k. 
45. hiziuk Érs.-k. 526. hyzwk Thewr.-k. 161. hiesvk uo. 109. 
hyzyek Fest.-k. 273. Jord.-k. 647 : 16. Érs.-k. 152. Érdy-k. 142. 
hvzzek Érdy-k. 548. hyziek Érs.-k. 257. 

2. hyzytek Jord.-k. 380 : 25. Érdy-k. 285. Érs.-k. 574. 
hyzitek uo. 109. hyzitok Kaz.-k. 29. 

3. hyzik Lobk.-k. 179. Tih.-k. 2. hizic Debr.-k. 327. hyzic 
Székelyudv.-k. 241. hyzyk Apóst. 56. Érdy-k. 74. Érs.-k. 466. 
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PrsBt. Sg. 1. — 
2. kyil Döbr.-k. 324. kél Apóst. 59. hyl Jord.-k. 700 : 2. 
3. hűn Münch.-k. 176. Un Döbr.-k. 382. Székelyudv.-k. 

84. kywn Winkl.-k. 227. kén Apóst. 57. hyn Nád.-k. 296. Jord.-
k. 637:5. Debr.-k. 196. Érdy-k. 546. Csem.-tör. VII. a. 

3. hűnec Münch.-k. 106. hűnec Bécsi-k. 243. Münch.-k. 
171. Nád.-k. 499. Debr.-k. 568. hvnek Debr.-k. 562. hywnek 
Winkl.-k. 300. kiének Döbr.-k. 486. kinek Debr.-k. 108. hynek 
Döbr.-k. 190. Marg.-l. 154. Corn.-k. 275. Jord.-k. 421 : 22. Érdy-
k. 125. Kaz.-k. 34. Érs.-k. 76. Kriszt.-l. 36. hyneth (k) Jord.-k. 
650 : 10. hiuenek Weszpr.-k. 7. hyuenek Kriszt.-l. 38. hyweenek-
Jord.-k. 636 : 3. Érdy-k. 434. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. — 
3. hyve Marg.-l. 200. Corn.-k. 401. hyue Tel.-k. 209. hywe 

Érdy-k. 166. hiue Guary-k. 47. 
Plur. 1. —. 
2. hywetek Jord.-k. 160 : 21. 
3. hiuec Münch.-k. 106. hywek Érs.-k. 104. hyweek uo. 10. 

Jord.-k. 514 : 6. 
Pe r f . Sg. 1. hittem Münch.-k. 194. hittem Apor-k. 90. 

hyttem Winkl.-k. 323. hytem() Érs.-k. 324. hytthem uo. 75. hvttem 
Döbr.-k. 62. 

2. hitel Virg.-k. 20. hittel Münch.-k. 107. Döbr.-k. 402. 
Lobk.-k. 318. Debr.-k. 351. Tih.-k. 168. hyttel Érs.-k. 3. hytteel 
Winkl.-k. 282. Érdy-k. 385. 

3. hyt Jord.-k. 672 ; 32. Debr.-k. 345. Érs.-k. 120. 
Plur. 1. hyttewnk Érdy-k. 494. hyttwnk Jord.-k. 746 : 29. 

hittwnc Batthy.-k. 308. hyttenk Debr.-k. 542. 
2. kittetec Münch.-k. 156. hyttetek Érdy-k. 149. hyttetok 

uo. 302. htótettek Döbr.-k. 364. 
3. hittek Debr.-k. 568. hittec Nád.-k. 513. hytenek Thewr.-

k. 161. kittének Münch.-k. 198. hittenec uo. 204. hyttenek 
Winkl.-k. 282. Jord.-k. 239:27. Érdy-k. 11. Érs.-k. 558. kittének 
Tih.-k. 321. Apor-k. 36. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 
2. hytted Jord.-k. 376 : 3. Érdy-k. 126. Érs.-k. 498. hitted 

Székelyudv.-k. 361. 
3. — 
Plur. 1. hittők Piry-h. 2. hyttok Érdy-k. 3. 
2. 
3. hyttyk Horv.-k. 100. 
F u t . Sg. 1. — 
2. hiendez Döbr.-k. 490. hyendez Corn.-k. 417. Debr.-k. 

562. Érdy-k. 223. hywendez Érdy-k. 486. 
3. hiend Münch.-k. 106. Tih.-k. 384. Batthy.-k. 191. hyend 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1I. 14 
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Döbr.-k. 336. Érdy-k. 22. Érs.-k. 75. Kulcs.-k. 57. Székelyudv.-
k. 105. hijend Döbr.-k. 59. hyuend Tel.-k. 186. hyivend Jord.-k. 
847 : 7. 

Plur. 1. — 2. — 
3. hyendnek Ehr.-k. 147. hiendnec Münch.-k. 106. hiendenek 

Döbr.-k. 336. 
Tárgyas rag. Sg. 1. — 
2. hyendod Winkl.-k. 326. Érs.-k. 76. hyended Jord.-k. 

667 : 24. hyeended Érdy-k. 145. 
3. hiendi Münch.-k. 95. hyendi Guary-k. 67. hyendy Jord.-

k. 514 : 17. hywendy Érdy-k. 486. 
Plur. 1. — 2. — 
3. hyendik Jord.-k. 514 : 20. hyendyk Érs.-k. 129. 
C o n d . : Sg. 1. — 
2. hynnel Érs.-k. 350. 
3. — 
Plur. 1. — 2. — 
3. hynnenek Fest.-k. 415. hinnének Döbr.-k. 272. hynneenek 

Érdy-k. 568. 
Tárgyas rag. Sg. 1. hynnelek Érs.-k. 475. 
2. hynedh Virg.-k. 137. 
3. hine Érs.-k. 517. hynnee Csem.-tör. IX. b. hinneie Debr.-

k. 33. hynneye Corn.-k. 173. Tel.-k. 186. 
Plur. 1. hynnok Kaz.-k. 197. 
2. hinnetec Münch.-k. 179. hynnetek Érs.-k. 223. 
3. hynneek Dom.-k. 172. Érs.-k. 1. 
l m p e r . Sg. 1. hyggek Winkl.-k. 310. hygyek Érdy-k. 177. 
2. lúg Debr.-k. 326. Lobk.-k. 107. hig Münch.-k. 79. Bod-

k. 1. hyg Érdy-k. 328. Érs.-k. 264. higi Virg.-k. 20. hygy Péld. 
K. 52. high Guary-k. 119. hyggh Winkl.-k. 297. 

3. hyggen Winkl.-k. 357. hyggyen Jord.-k. 52 : 6. hyggőn 
Székelyudv.-k. 289. 

Plur. 1. hygőnk Kaz.-k. 120. higgonc Guary-k. 58. hyggywnk 
Jord.-k. 644 : 13'. Kriszt.-l. 36. 

2. higgetee Münch.-k. 180. higgetek Döbr.-k. 325. hygetek 
Érs.-k. 105. higyetek Virg.-k. 135. hidgetek Batthy.-k. 173. hyggye-
tek Jord.-k. 105:20. Érdy-k. 168. higgetok Winkl.-k. 227. higetok 
Kaz.-k. 121. higietők Debr.-k. 41. higyetők Lázár Z.-k. 53. higgetok 
Nád.-k. 296. hyggyetók Jord.-k. 644 : 10. hyggyetok Érdy-k. 466. 

3. higgenec Münch.-k. 126. higiénék Debr.-k. 128. hyggyenek 
Érdy-k. 31. 

Tárgyas rag. Sg. 1. hyggem Marg.-l. 200. Érdy-k. 189. 
2. higed Lobk.-k. 85.'higged uo. 126. higged Debr.-k. 441. 

Guary-k. 60. higied Debr.-k. 270. hygyed Ehr.-k. 50. Corn.-k. 
397. 'Dom.-k. 76. hyggyed Érs.-k. 275. 
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3. higge Peer-k. 199. higie Virg.-k. 90. hygie Érs.-k. 271. 
Plur. 1. higguc Münch.-k. 104. higgűk Apor-k. 123. higg%k 

Döbr.-k. 58. hyggvk uo. 452. hidgivk Batthy.-k. 86. hygywk Ers.-k. 
474. higgywk Nagysz.-k. 333. hygyek Kulcs.-k. 56. hyggyek 
Érdy-k. 482. 

2. higgetek Döbr.-k. 342. hydyetek Tel.-k. 271. hygyetek 
Érs.-k. 73. hygietek uo. 105. hygetők Tih.-k. 385. hygyethek Érs.-
k. 105. hyggyethek uo. 276. higgetec Münch.-k. 59. 

3. higgéc Bécsi-k. 285. hyggyeek Ers.-k. 185. hygyeek 
Sándor-k. 27. hyggyek Weszpr.-k. 139. 

H a t á r o z ó i g e n é v : hiúén Münch.-k. 168. hiuen Weszpr.-
k. 69. Ínyven Székelyudv.-k. 136. hyuen Tel.-k. 209. hywen Peer-
k. 341. hiueen Nagysz.-k. 295. hyueen Horv.-k. 100. hyween 
Érdy-k. 271. 

P a r t . p r ses . : hywő Thewr.-k. 202. hywot Érdy-k. 422. 
hywoknek Winkl.-k. 268. hivvknek Thewr.-k. 105. hywewknek 
Eest.-k. 211. houoknek Weszpr.-k. 108. 

P a r t . f u t . : hiendőc Münch.-k. 182. hiend.bc Münch.-k. 
184. hyendevnek Dom.-k. 309. hywendok rdy-k. 374. hywendewk 
Eest.-k. 247. 

Származékok: hyth Sándor-k. 21. hytuel Peer-k. 364. 
hywthnek uo. 235. hwtyben uo. 291. hyttyben Gyöngy.-k. 53. 
hywfeges Thewr.-k. 128. hitovek Döbr.-k. 288. 

Inf . hynni Nagysz.-k. 314. Weszpr.-k. 8. hynny Corn.-k. 9. 
Dom.-k. 15. Weszpr.-k. 118. 

Személyragozva: — hinnod Nád.-k. 644. hynned Érdy-k. 
184. — hynnye Érdy-k. 115. Virg.-k. 139. — hinonk Tih.-k. 38. 
hidnSnk uo. 41. hinnonk Döbr.-k. 502. hynnvnk Székelyudv.-k. 
104. hynnevnk Horv.-k. 128. hynnewnk Érdy-k. 371. — hinnetec 
Bécsi-k. 255. hinnetec Münch.-k. 192. hynnotoc Tel.-k. 158. hyn-
notok Érdy-k. 93. — hinniók Debr.-k. 40. 

6. Ev-. 

Ind . Prses.: Sg. 1. — 
2. ezel Vitk.-k. 48. ezől Székelyudv.-k. 254. eezel Jank.-

tör. 13 : 11. 
3. (ik t e l é n ü l 1., 2. személyű tárgygyal) ki engem ezen 

Döbr.-k. 345. ky ezen engemeth Pozs.-k. 23. ky eezen enghemet 
Jord.-k. 646:17. ky engem eezen Érs.-k. 556. eszén meg tégedet 
tűz Bécsi-k. Nahum 3 :15 . — i k e s e n : ki engömet ezic Nád.-k. 
16. eszik engemet Münch.-k. Ján. Ev. 6 : 58. 

3. ezec Bécsi-k. 231. ezic Münch.-k. 29. ézec uo. 71. e_zéc 
uo. 119. ezic Guary-k. 132? ezik Nád.-k. 536. Debr.-k. 8. Vitk.-

14* 
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k. 37. Tih.-k. 371. Bod-k. 17. Weszpr.-k. 100. ezyk Winkl.-k. 
351. Péld. K. 15. Marg.-l. 13. Lobk.-k. 261. Jord.-k. 31 : 12. 
Dom.-k. 53. Érs.-k. 164. Székelyudv.-k. 209. Lázár Z.-k. 80. 
ezyk Csem.-tör. XVIII. a. Debr.-k. 477 78. ezyk Székel} udv.-k. 
209. eezik Döbr.-k. 314. eezyk Fest.-k. 284. Jord.-k. 231 : 6. 
Érdy-k. 515. Érs.-k. 178. eezyk Csem.-tör. XXIV. b. 

Plur. 1. ezőnc Münch.-k. 25. ezonc Tel.-k. 208. ezinc Lobk.-k. 
145. ezivnk Jord.-k. 372 :3 . ezwnk uo. 4 4 : 3 . eezibnk uo. 111 :33 . 

2. eztok Tih.-k. 249. eztók Jord.-k. 45 :2 . eeztók uo. 3 2 : 6 . 
eeztek uo. 141 : 6. 

3. eznec Bécsi-k. 164. Münch.-k. 83. eznec Bécsi-k. 235. 
éznec Münch.-k. 84. eznec uo. 84. eznec Nád.-k. 90. Lobk.-k. 
153. eznek Ehr.-k. 105.' Döbr.-k. 255. Corn.-k. 10. Apóst. 15. 
Apor-k. 86. efznek Batthy.-k. 231. eeznek Péld. K. 15. Marg.-l. 
105. Jord.-k. 231 : 15. Dom.-k. 260. Csem.-tör. XXI. a. Érdy-k. 
31. Érs.-k. 8. 

Tárgyas rag. Sg. 1. ezem Apor-k. 61. Döbr.-k. 179. Csem.-
tör. XI. a. ezom Tih.-k. 18. Guary-k. 78. éézem Székelyudv.-k. 
74. eezem Marg.-l. 117. 

2. ezed Apor-k. 100. ezod Nád.-k. 20. Tel.-k. 211. eezed 
Fest.-k. 86. Jank.-tör. 13 : 12. 

3. ezi Münch.-k. 182. ezi Nád.-k. 7. Vitk.-k. 37. ezy 
Winkl.-k. 151. Göm.-k. 78. Dom.-k. 222. Pozs.-k. 22. Tel.-k. 
126. Érs.-k. 168. Tih.-k. 160. Székelyudv.-k. 367. ezzy Kulcs.-k. 
101. Lázár Z.-k. 117. ezih Debr.-k. 140. eezy Érdy-k. 187. Érs.-
k. 177. Székelyudv.-k. 339. 

Plur. 1. — 
2. ezitek Döbr.-k. 314. ezytek Jord.-k. 113:19. Érdy-k. 190. 

ezythek Fest.-k. 190. eezythek Fest.-k. 112. eezytok Czech-k. 145-
eezythewk Fest.-k. 85. 

3. ezic Bécsi-k. 111. ezic Nád.-k. 9. Nagysz.-k. 121. Guary-
k. 16. ezyk Ehr.-k. 63. eezyk Jord.-k. 86 : 25. 

P r se t . Sg. 1. — 2. — 
3. on Döbr.-k. 187. eon uo. 130. eewn Keszth.-k. 169. 

Kulcs.-k. 162. euec Münch.-k. 161. euec Tel.-k. 209. Guary-k. 
112. euek Batthy.-k. 62. Virg.-k. 48. ewek Jord.-k. 5 4 5 : 2 8 . 
Debr.-k. 153. eiceek Jord.-k. 386 : 24. Csem.-tör. XI. b. Érdy-k. 
213. ewéék Székelyudv.-k. 78. eewek Érs.-k. 179. 

Plur. 1. — 2. — 
3. (meg) Snec Bécsi-k. 175. Münch.-k. 83. Tel.-k. 209. 

Snec Münch.-k. 41. ének Apor-k. 36. Debr.-k. 189. Apóst. 48. 
Érs.-k. 539. Weszpr.-k. 25. vnek Döbr.-k. 146. ewnek Ehr.-k. 99. 
eonek Döbr.-k. 359. ének uo. 190. Csem.-tör. XXI. a. eenek 
Jord.-k. 47 : 6. eneek Virg.-k. 49. euenek Tih.-k. 61. eweenek 
Jord.-k. 294 : 5. Érdy-k. 372. eewenek Csem.-tör. XIV. b. 



NÉHÁNY SZ HANGGAL BŐVÜLŐ V-TŐ KÓDEXEINKBEN. 2 1 3 

Tárgyas rag. Sg. 1. om Tel.-k. 303. Som Döbr.-k. 478. eem 
Jank.-tör. 12 : 20. eweem Csem.-tör. XII. a. 

2. ewd Göm.-k. 243. ewed Göm.-k. 4. Thewr.-k. 69. 
3. megélte Münch.-k. 75. megewe Nád.-k. 699. eve Döbr.-k. 

146. megove uo. 187. eewe Jord.-k. 628:33. ewee Jank.-tör. 11:30. 
Plur. 1. ewok Tel.-k. 289. 
2. 
3. euec Guary-k. 32. euek Debr.-k. 168. evek Döbr.-k. 295. 

tetvek Jord.-k. 463 : 31. Kulcs.-k. 42. eweek Érdy-k. 132. 
Per f . Sg. 1. Sttem Bécsi-k. 158. Érs.-k. 12, Kriszt.-l. 11. 

m-tem Érs.-k. 427. ettem Jord.-k. 253 : 8. eettem Érdy-k. 514. 
2. eett el Jank.-tör. 13 : 5. 
3. Őt Münch.-k. 168. Döbr.-k. 322. evt Dom.-k. 47. ewtt 

Érdy-k. 415. eet uo. 220. eeth Jord.-k. 619:29. Érdy-k. 276. eett 
Érdy-k. 286. Csem.-tör. XII. -a. 

Plur. 1. etthwnk Tel.-k. 282. ettwnk Jord.-k. 576 : 18. ottonk 
Döbr.-k. 318. 

2. ottetec Bécsi-k. 303. ottetec Münch.-k. 180. ettetek Jord.-
k. 263 : 21. 

3. őttek Döbr.-k. 345. ewttek Érdy-k. 192. eettek uo. 227. 
eethtek Jord.-k. 645 : 27. őttenec Münch.-k. 43. ottenec uo. 180. 
Mtenek Apóst, 47. ethenek Lobk.-k. 80. eetthenek Jord.-k. 399 : 
16. eettenek uo. 403 : 32. Csem.-tör. VIII. a. Érdy-k. 88. ettenek 
Bod-k. 8. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 
2. őtted Tel.-k. 259. Érs.-k. 536. 
3. (meg) ottő Bécsi-k. 203. Apor-k. 71. meg otto Münch.-k. 

35. otte Apor-k. 35. evtte Dom.-k. 78. ette Csem.-tör. XVIII. a. 
(megh) eette Jord.-k. 840:28. (meg) eette Erdy-k. 562. (meghy) 
etthe Thewr.-k. 55. 

Plur. 1. — 2. — 
3. ottec Bécsi-k. 190. (meg) őttek Apor-k. 74. Nád.-k. 79. 

Döbr.-k. 310. meg ottec Münch.-k. 76. meg ottec uo. 125. ewthek 
Pozs.-k. 23. ottheek Érs.-k. 156. etteek Jord.-k. 643 : 25. Érs.-k. 
556. ettheek uo. 179. ettek Batthy.-k. 279. 

F u t Sg. 1. — 
2. eyendel Jord.-k. 216 : 18. eyendöl Jank.-tör. 10 : 9. 
3. eiendic Münch.-k. 18. Nád.-k. 17. eyendic Nagysz.-k. 

183. eyendyk Jord.-k. 32 : 8. Érs.-k. 382. Sándor-k. 6. eyendik 
•Csem.-tör. XII. a. eendik Debr.-k. 54. Tih.-k. 249. 

Plur. 1. — 
2. eyendótek Jord.-k. 152 : 2. eiendotoc Tel.-k. 207. eyendetek 

Jank.-tör. 11 :'24. Horv.-k. 33. 
3. — 
Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. — 
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3. eyendy Érs.-k. 177. eendi Döbr.-k. 314. 
Plur. 1. — 
2. eienditec Münch.-k. 182. eyendytek Jord.-k. 646 : 6. 
3. eyendyk Sándor-k. 7. 
C o n d . Sg. 1. — 
2. ennél Tel.-k. 210. eennel 3&nk.-tör. 13 : 17. eenneel uo. 12:17. 
3. ennec Münch.-k. 74. ennek Ehr.-k. 17. Tih.-k. 63. etnnec 

Debr.-k. 247. eenneek Érdy-k. 167. enneiec Tel.-k. 208. enneiek 
Döbr.-k. 416. Debr.-k. 79. enneyek Winkl.-k. 317. Érs.-k. 400. 
Péld. K. 2. 

Plur. 1. ennenc Tel.-k. 208. eenneenk Jank.-tör. 11 : 19. 
2. ennetőc Tel.-k. 208. eenneetek Jank.-tör. 11 : 13. 
3. ennenec Münch.-k. 64. ennenec Tel.-k. 207. ennének 

Dom.-k. 266. Weszpr.-k. 45. eenneenek Csem.-tör. XIX. a. Érdy-
k. 136/7. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. — 
3. enne Döbr.-k. 253. enneie Guary-k. 87. enneye Corn.-k. 

319. Dom.-k. 267. Lázár Z.-k. 300. 
Plur. 1. — 2. — 
3. enneiek Nád.-k. 216. Debr.-k. 197. enneyek Érs.-k. 437. 

enneyeek Winkl.-k. 180. enneeyek Érs.-k. 8. 
l m p e r . Sg. 1. — 
2. egei Székelyudv.-k. 243. Lobk.-k. 202. égel Bécsi-k. 5. 

egei Münch.-k. 140. egei Döbr.-k. 445. Vitk.-k. 39. Guary-k. 
112. egeel Winkl.-k. 299. egyel Apóst. 16. Horv.-k. 23_>. Nád.-k. 
80. egiel Debr.-k. 74. egyel Csem.-tör. XII. a. eegyel Jord.-k. 
252 : 26. Jank.-tör. 12 : 27. Érdy-k. 287. 

2. egec Bécsi-k. 36. egec Münch.-k. 94. egec Vitk.-k. 38. 
Guary-k. 112. egek Bod-k. 14. égek Székelyudv.-k. 77. egyek 
Érs.-k. 166. egyk Lobk.-k. 296. egyeek Érs.-k. 177. eegek Jord.-k. 
493 : 18. eegyeek uo. 102 : 9. Érdy-k. 372. 

Plur. 1. egonk Winkl.-k. 145. egőnc Nád.-k. 156/57. egőnc 
Münch.-k. 148. ogyonk Érs.-k. 11. egyeivnk Ehr.-k. 99. egywnk 
Jord.-k. 582 : 33." eegywnk uo. 140 : 22. 

2. egetek Döbr.-k. 313. egetec Bécsi-k. 58. Münch.-k. 24. 
egetek Döbr.-k. 405. egietek Virg.-k. 51. Weszpr.-k. 47. egyetek 
Dom.-k. 82. Apóst. 14. egyetők Lázár Z.-k. 116. eegyetek Jord.-k. 
105 : 19. Csem.-tör. V. a. eegyetók Jord.-k. 31 : 15. eegyeetök 
uo. 46 : 11. 

3. egenec Münch.-k. 82. egenec uo. 86. eegyenek Jord.-k.. 
252 : 33. éégyenek Székelyudy.-k. 95. 

Tárgyas rag. Sg. 1. egem Székelyudv.-k. 250. egem Münch.-
k. 150. egem uo. 160. egyem Ehr.-k. 103. Érs.-k. 534. Lázár Z.-
k. 303. eegem Winkl.-k. 146. eegyem Érdy-k. 10. eegyem Csem.-
tör. XI. b. 
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2. egied Virg.-k. 74. egyed Dom.-k. 308. eegyed Jord.-k.. 
233 : 33. eed Jord.-k. 741 : 32. Érdy-k. 429. Thewr.-k. 55. 

3. eegye Jord.-k. 259 : 22. 
Plur. 1. — 
2. egetec Münch.-k. 64. eegyetek Jord.-k. 31 : 20. eegyeetek 

Csem.-tör.""XXII. a. egeeVk Winkl.-k. 146. 
H a t á r o z ó i g e n é v : euen Ehr.-k. 27. éuén Münch.-k. 

100. éuén uo. 124. euén uo. euen uo. 133. euen uo. 33. evén 
Jord.-k. 559 : 26. ewen Tel.-k. 280. Peer-k. 1 l V Weszpr.-k. 45. 
eueen Nagysz.-k. 195. Dom.-k. 281. eveen Dom.-k. 61. eeween 
Érdy-k. 416. 

P a r t . p r se s.: eűo Apor-k. 73. euőnec Bécsi-k. 263. euőc 
Münch.-k. 60. euocnec uo. 41. evőknek Nád.-k. 151. Winkl.-k. 
142. éuoknec Münch.-k. 81. éuSkét uo. 54. etvóból Jord.-k. 340: 14. 

P a r t . p e r f.: ki latuan Ötét az almából otnec lennye Tel.-
k. 209. vethkezthem . . . thermezethnek felethe való etthembe 
Gyöngy.-k. 62. 

F a r t . fu t . : eiendő'í eendo Érs.-k. 538. 
Inf . enni Münch.-k. 35. Debr.-k. 179. Guary-k. 74. 

Weszpr.-k. 16. enny Winkl.-k. 147. Dom.-k. 222. Lányi-k. 142. 
Érdy-k. 217. Weszpr.-k. 143. Érs.-k. 16. Sándor-k. 37. eni Vitk.-
k. 46. eenny Jord.-k. 68 : 4. Jank.-tör. 11 : 27. Érdy-k. 76. 

Személyragozva: ennem Münch.-k. 62. Apor-k. 62. Döbr.-k. 
179. énem Virg.-k. 117. ennem Münch -k. 161. eennem Jord.-k. 
437 : 18. eennőn{\) Winkl.-k. 289. enőm Tih.-k. 45. ennom Winkl.-
k. 299. Weszpr.-k. 45. — meg enned Münch.-k. 63. enned Döbr.-
k. 432. Winkl.-k. 116. ennód Nád~-k. 387.— ennie Nád.-k. 535. 
Lázár Z.-k. 83. ennye Marg.-l. 70. Érdy-k. 229. Kriszt.-l. 11. 
eennye Jord.-k. 470 : 28. [hog . . . nem kellene hwíth eennye 
Érdy-k. 136.] — meg ennonc Münch.-k. 182. ennwnk Tel.-k. 273. 
eennywnk Jord.-k. 646 : 3. eennwnk uo. 141 : 7. eennwnk uo. 
139 : 20. Csem.-tör. XX. a. — ennetec Münch.-k. 214. ennetek 
Döbr.-k. 313. eenytek Jord.-k. 261 : 18. eennetek uo. 44 : 21. — 
enniec Münch.-k. 82. enniec uo. 34. enniek Döbr.-k. 118. ennyk 
Lányi-k. 122. ennik Lázár Z.-k. 78. angyalok neky ennyet zolga-
laanak Érs.-k. 519. enniők Weszpr.-k. 25. eenyők Jord.-k. 141 : 
20. eenyók Csem.-tör. XX. a. eenyők Érdy-k. 589. 

7. ív-. 
I n d . P r ses . Sg. 1. izom Bécsi-k. 37. 
2. izol Bécsi-k. 255. yz'ol Jord.-k. 260: 4. izől Vitk.-k. 49. 
3. izec Münch.-k. 60. izek Apor-k. 83. izic Bécsi-k. 117. 

Münch.-k. 107. Vitk.-k. 37. izik Bod-k. 17. ijzik Batthy.-k. 63. 
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ifyk Székelyudv.-k. 330. izyk Winkl.-k. 351. Marg.-l. 13. yizik 
Döbr.-k. 314. yzyk Csem.-tör. XXI. b. yzyk Fest.-k. 185. 
Lobk.-k. 302. Érdy-k. 515. Érs.-k. 166. Peer-k. 56. Székely
udv.-k. 209. 

Plur. 1. izfvnc Lobk.-k. 145. yzwnk Jord.-k. 372 : 3. 
2. iztoc Bécsi-k. 203. 
3. iznac Bécsi-k. 4. Münch.-k. 119. Nád.-k. 90. iznak 

Bécsi-k. 48. Apor-k. 67. yznak Jord.-k. 433 : 3. Apóst. 15. 
Keszth.-k. 169. Érdy-k. 8. 

Tárgyas rag. Sg. 1. izom Münch.-k. 64. Döbr.-k. 107. 
Tih.-k. 18. Guary-k. 78. yzom Winkl.-k. 147. Czech-k. 48. 
Keszth.-k. 125. Thewr.-k. 286. Kulcs.-k. 121. 

2. izod Debr.-k. 73. 
3. iza Tih.-k. 160. iza Vitk.-k. 37. yzza Göm.-k. 313. izia 

Münch.-k. 182. izya Nád.-k. 7. Göm.-k. 78. Érs.-k. 177. Lázár 
Z.-k. 117. yzya Pozs.-k. 22. Érs.-k. 556. Székelyudv.-k. 339. 

Plur. 1. yzywk Dubn. krón. (OklSz. 418.)* 
2. iziatoc Münch.-k. 51. iziatoc uo. 92. iziatok Döbr.-k. 

314. yzyatok Jord.-k. 417 : 20. Érdy-k. 433. 
3. iziac Bécsi-k. 279. izsiak Döbr.-k. 255. yzzyak Jord.-k. 

279:22. yzyak uo. 239 : 6. ifzak Batthy.-k. 269. 
Prffit. 1. — 2. — 
3. iuéc Bécsi-k. 87. iuec Guary-k. 103. iuek Debr.-k. 153. 

Virg.-k. 48. 105. yivek Jord.-k. 386 : 24. jueek Dom.-k. 57 : 58. 
yveek Döbr.-k. 199. yweek Winkl.-k. 167. Jord.-k. 545 : 28. 
Csem.-tör. XI. b. Érdy-k. 432. ywéék Székelyudv.-k. 78. 

Plur. 1. Iwank Tel.-k. 289. 
2. yivtok Érdy-k. 309. 
3. meg ivnac Bécsi-k. 175. yunac Münch.-k. 101. yunak 

Debr.-k. 115. yionak Döbr.-k. 445/6. ynak Jord.-k. 61:32. ywa-
nak Jord.-k. 505 : 2. Peer-k. 85. Érdy-k. 432. Érs.-k. 539. 

Tárgyas rag. Sg. 1. yum Ehr.-k. 153. yom Döbr.-k. 478. 
2. — 
3 ; meg iva Nád.-k. 642. iua Debr.-k. 73. jva Dom.-k. 58. 

ywaa Érdy-k. 433. 
Plur. 1. — 2. — 3. — 
Per f . Sg. 1. ittam Bécsi-k. 80. ittam Nagysz.-k. 24. yttam 

Jord.-k. 253 : 8. yicttam Érdy-k. 514. 
2. ittál Bécsi-k. 236. 
3. it Bécsi-k. 37. jt Péld. K. 38. Dom.-k. 47. yt () Péld. 

K. 39. Érs.-k. 363. yth Winkl.-k% 296. Jórd.-k. 633 : 29. Érs.-k. 
333. ith() Guary-k. 112. ytt () Érdy-k. 220. ywt uo. 450. ywth 
uo. 276. yot Döbr.-k. 484. 

Plur. 1. ittonk Döbr.-k. 318. yttivnk Jord.-k. 744 : 21. 
yttwnk uo. 576 : 18. 
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2. yottatoc Bécsi-k. 287. iottatoc uo. 303. yttatok Jord.-k. 
263 : 22. 

3. jttak Dom.-k. 297. ittak ( ) Érdy-k. 227. yttak () uo. 
192. jtak Dom.-k. 87. ywttak() Érdy-k. 309. ytanac Lobk.-k. 
80. ittanak Bod-k. 8. yttanak Jord.-k. 331:30. Apóst. 47. Érdy-
k. 88. yttanak Csem.-tör. X. b. 

Tárgyas rag. Sg. 1. — 2. — 
3. jtta () Péld. K. 38. ytta () Érs.-k. 363. 
Plur. 1. — 
2. itattatok Dubn. krón. (OklSz. 418.) 
3. — 
F u t . Sg. 1. — 2. — 
3. yandyk Winkl.-k. 296. Jord.-k. 633 : 32. Érdy-k. 432. 

yandyth (!) Winkl.-k. 296. yhandyk Jord.-k. 433 : 32. 
Plur. 1. — 2. — 
3. yandnak Érs.-k. 129. 
Tárgyas rag. Sg. 1. yandom Batthy.-k. 402. 
2. — 
3. ?ycm(/íj Döbr.-k. 314. ian^ia Ers.-k. 177. yyangya Jord.-k. 129:4. 
Plur. 1. — 
2. yangatoc Münch.-k. 182. y ángy átok Jord.-k. 646 : 7. 
3. yangyaak Jord.-k. 331 : 27. 
Cond". Sg. 1. — % — 
3. ynneek Jord.-k. 160 : 20. Érdy-k. 167. jnneek Dom.-k. 

88. ynneyek Érs.-k. 348. 
Plur. 1. — 2. — 
3. innanac Bécsi-k. 221. ynnanak Jord.-k. 189 : 11. 
Tárgyas rag. Sg. 1. ynnam Nagysz.-k. 94. 
2. 
3. jnnaya Dom.-k. 4. 
Plur. 1. — 2. — 
3. innaiak Döbr.-k. 147. 
l m p e r . Sg. 1. igám Münch.-k. 150. ygyam Érdy-k. 10. 

Érs.-k. 534. 
2. igal Székelyudv.-k. 243. igal Guary-k. 112. yljal Jord.-k. 

338 : 5. ygaal uo. 254 : 25. igial Debr.-k. 74. ygyal Csem.-tör. 
X. b. ygyal Jord.-k. 93 : 9. Csem.-tör. X. b. Apóst. 16. ygyaal 
Jord.-k.'338 : 5. Érdy-k. 278. 

3. igék Bod-k. 14. igec Münch.-k. 184. igec Guary-k. 112. 
igic Vitk.-k. 38. ygyk Lobk.-k. 296. igyek Érs.-k. 166. ygyek uo. 
363. ygeek Székelyudv.-k. 77. 

Plur. 1. ygywnk Jord.-k. 47 : 15. ygyibnk uo. 43 : 10. 
2. igatoc Münch.-k. 64. igatok Bécsi-k. 58. Döbr.-k. 433. 

Batthy.-k. 401. igiatok Nád.-k. 159. Virg.-k. 51. igyatok Winkl.-
k. 146. Corn.-k. 120. ygyatok Jord.-k. 440 : 6. Apóst. 14. 
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3. yqyanak Csem.-tör. X. b. ygyanak Jord.-k. 252 : 33. 
Érs.-k. 539. 

Tárgyas rag. Sg. 1. ygam Székelyudv.-k. 250. igám Münch.-
k. 65. Döbr.-k. 465. ygyam Csem.-tör. X. b. igyam Debr.-k. 613, 
ygyam Winkl.-k. 163. Érs.-k. 55 : 6. 

2, 
3. iga Nád.-k. 183. ygya Péld. K. 51. Jord.-k. 170 : 5. 
H a t á r o z ó i g e n é v : iuan Münch.-k. 33. Debr.-k. 203, 

iuan Münch.-k. J24. yuan Ehr.-k. 27. Münch.-k. 133. jüan 
Dom.-k. 281. yvan Jord.-k. 559 : 26. ywan Jord.-k. 386 : 26. 
Érdy-k. 416. Peer-k. 118. yuuan Bécsi-k. 224. 

P a r t . p rses . : horywo ember Jord.-k. 5 4 5 : 3 1 . bornac 
iuoia Münch.-k. 34. 

P a r t . fu t . : iando Münch.-k. 51. yando uo. 92. Döbr.-k. 
404. Székelyudv.-k. 214. Érdy-k. 432. ywando Jord.-k. 417:18 . 

I n f. ynny Lányi-k. 122. ynni Thewr.-k. 294. 
Szemelyragozva: innom Münch.-k. 174. Winkl.-k. 289. 

Döbr.-k. 484. Tel.-k. 264. Székelyudv.-k. 372. innom Münch.-k. 
62. inom Virg.-k. 117. ynnő Jord.-k. 633 : 12. ynnom Csem.-tör. 
X. b. innom Döbr.-k. 484. Jord.-k. 4 3 6 : 3 1 . Érs.-k. 6. — innod 
Münch.-k. 174. innod Döbr.-k. 484. Vitk.-k. 49. ynod Virg.-k. 
46. ynnod Winkl.-k. 295. Érdy-k. 177. Jord.-k. 633 : 16. Érs.-k. 
538. Tel.-k. 370. — inna Münch.-k. 68. Guary-k. 33. inna 
Münch.-k. 104. inna Nád.-k. 287/8. Batthy.-k. 427. jnya Marg.-l. 
217. ynia Virg.-k. 105. inya uo. 45. innia Döbr.-k. 442. Debr.-k. 
123. jnnya Dom.-k. 87. Péld. K. 38. innya Winkl.-k. 222. Bod-
k. 10. ynnya Winkl.-k. 222. Lobk.-k. 286. Jord.-k. 1 3 0 : 3 3 . 
Ers.-k. 179. Érdy-k. 76. ynnya Csem.-tör. IX. b. ynnya uo. X. b. 
•ynnya uo. XII. a. — [le yleenek eenny es ynnya Jord.-k. 68:4 . 
enny walot ees ynnya walot kelly nekyk adny Lányi-k. 142. fe 
enny, fe ynnya ne adnának Érdy-k. 154. enny es ynnya. . . ke-
refunk Érs.-k. 53. adyat . . . lelkemnek . . . veredeth meg ynnya 
Lázár Z.-k. 32. elég volna mit enni f inna Guary-k. 74. hogi 
feh enni feh inniah ne adnának Debr.-k. 179.] — ynnotok Ehr.-
k. 140. Jord.-k. 48ü : 20. Érdy-k. 432. — inniok Döbr.-k. 361. 
ynnok Lányi-k. 122. jnnyok Dom.-k. 84. ynny ok Csem.-tör. X. b. 
inniok Debr.-k. 73. ynnyok Jord.-k. 913 : 17. Érdy-k. 177. 

Eredményeimet a következő pontokban foglalhatom össze: 
1. Lesz, tesz, vesz, — visz, hisz, — eszik, iszik ragozása 

szabályos megfelelést mutat. 
2. MÉSZÖLY nézetét (MNyv. V. 18.): a vesz és viéz azonos

ságát a nyelvemlékek nem igazolják. Viv-nek visel származéka 
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sohasem fordul elő vésel alakban. A vesz-nek csakis néhány íző 
formája esik egybe a visz megfelelő idejével. (Debr.-k.) 

3. Az egyes igealakokon belül szabályos hangmegfelelést 
találunk : é : ö; i : ü; e—u : i—u ; e—o : i— o. 

4. A prset. első és második személyében nagyobb számban 
összevont alakok szerepelnek, pl. tevém > tém, töm, tevéi > tél, 
tői. A tárgyas sg. 3. sz. kivétel nélkül teljesebb formát tüntet 
fel: tévé stb. 

5. A perf. -t, -tt jelét a lesz, tesz, vesz, eszik igénél leg
több esetben ö előzi meg. (Vö. teszek : töttem N.) 

6. Az alanyi ragozás perf. plur. 3. sz. rövid alakjai mel
lett gyakoriak a hosszúak : lettek ~ lettének, tettek ~ tettének stb. 

Már SIMONYI hangoztatja a TMNy.-ban (258. 1.), hogy mivel 
az s£-nek semmiféle jelentésmódosító szerepét nem érezzük, jog
gal mondhatjuk, hogy a lesz, tesz stb. egyik tőalak számba ve
hető. Az sz eredetére nézve elfogadhatjuk BÜDENZ nézetét, sőt 
HUNFALVY véleménye szerint egykoron talán minden ige prsesens-
képzővel volt ellátva. 

A v a futurum kivételével magánhangzó előtt megmaradt, 
a többi esetben elenyészett. Hogy a perfectumban vt>tt hang
változás történt volna, azt más köznyelvi adat nem igazolja. 

Altalános hangtani jelenség, hogy első szótagbeli ev (eu) 
> ő (vö. keuris > kőris); s hogy vn-ből nem lett nn, bizonyítja 
az a körülmény, hogy óvni sem > ónni. 

Mindez tehát arra a feltevésre vezet, hogy itt tulajdon
képpen három tővel van dolgunk: lé-, léi- és léu- (finnugor 
szempontból *k ~> *?-, vö. NyH.4 32.) tővel, melyekből az egyes 
időalakok levezethetők, pl. *lei-sz- praes., innen magyarázható a 
régi nyelv hosszú formája: lesz- stb. 

Kendkívüli fontosságú az a tény, hogy igen sok esetben 
etimológikus nyúlás helyett fonetikai növés jelenségével talál
kozunk, vagyis egy hosszú magán- vagy mássalhangzóval, mely
nek hosszúságát az etimológia nem igazolja, s így valószínűleg 
a szótaghatárral függ össze. 



Ismertetések és bírálatok. 
Földi J á n o s magyar g r a m m a t i k á j a . Közzéteszi GULYÁS KÁROLY ma

rosvásárhelyi ref. kollégiumi tanár, a Gróf Teleki-könyvtár őre. Régi 
Magyar Könyvtár. Szerkeszti HEINRICH GUSZTÁV. 28. sz. Budapest. 
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 1912. 303 1. 

Azt a kort, melyben FÖLDI JÁNOS nyelvtanát megírta, méltán 
lehetne nyelvtudományunk hőskorának nevezni. Mint a népek hős
korában költészet és történelem, úgy egyesült e kor nyelvtudományi 
törekvéseiben nyelvművelés és nyelvtudomány. E kor legfőbb kérdé
sei : a nemzeti nyelv közéleti és iskolai kultusza, a czímet jelző kife
jezések elől- vagy hátultétele stb. még meglehetősen távol vannak 
attól, a mit manapság szorosabb értelemben vett nyelvtudománynak 
neveznek világszerte. S bár e kor tiszteletreméltóan lelkes hazafias 
törekvései ilyen tudományos szempontból határozottan visszaesést je
lentenek a régi hazai grammatikai irodalommal szemben i s : örvende
tes jelenségnek kell tekinteni azt, hogy FÖLDI nyelvtana hosszas, több 
mint száz esztendős lappangása után éppen a Eégi Magyar Könyvtár 
kötetei között megjelenhetett. 

A kézirat történetét, kiadása módját egy előszóban SZILY KÁLMÁN 
írta meg. FÖLDI kéziratával a GöiiöG-KEREKEs-féle ismert pályázaton 
(1789) részt vett és első díjat nyert. Tudjuk, hogy a Debreczeni 
Grammatika éppen FÖLDI és kiváló versenytársa, GYARMATHI SÁMUEL 
később teljes alakjában megjelent Nyelvmesterének kézirata alapján 
készült. így FÖLDI kézirata eredeti alakjában meg nem jelenhetett. 
1805 július 15-én írja KAZINCZY PRÓNAY LÁSZLÓ bárónak: «GYARMATHI 
azzal álla bosszút a' Debreczenieken, hogy a' Brabeumot nem nyert 
munkát ki nyomattatá. De az a' szerentse nem jut mindennek, hogy 
a' repudiált munka nyomtatót leljen. FöLDinek Grammatikája igy 
maradt nyomtatatlanul». GULYÁS a kéziratot, melyet sokan kerestek 
már, 1909-ben találta meg a marosvásárhelyi TELEKI-könyvtárban. 
A mü eredetileg egy nagyobb verstani részszel fejeződött -be {1. e kia
dás 25—28. 1). E rész kézirata külön van meg a Magyar Nemzeti 
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Múzeumban. Kár, hogy e kiadás közli a tartalomjegyzéknek verstani 
részét is, holott e rész itt nincsen kiadva. 

A mi mármost magát a művet illeti, közvetlen hatásról szó 
sem lehet, minthogy ismeretlen volt eddig a nagy közönség előtt. Azt 
a kérdést pedig, hogy mit vettek át a Debreczeni Grammatika szer
kesztői, a tüzetes egybevetés még nem dönti el, minthogy a D. G. 
tudós, művelt szerkesztői előtt nemcsak ez lebegett, hanem a többi 
pályázó is, sőt e pályázók mintái is, így főleg a korabeli népszerű 
német grammatikusok, nevezetesen GOTTSCHED. EZ utóbbi természe
tesen hatott FöLDire, hiszen maga FÖLDI is hivatkozik rá, de azért 
nem minden közvetlen GOTTSCHED-hatással magyarázandó FöLDinél, 
a mi németből van véve, vagy tán egyezik is G. valamelyik munkájá
val, hiszen pl. műszavaink történetében a rendszeres német hatás már 
korábban, már a hivatalos Magyar Grammatika (1781) Fzójegyzékén 
megfigyelhető, s nem lehetetlen, hogy G.-től először a M. G. vette át 
a műszóknak németből való magyarítását. Az sem áll, hogy FÖLDI 
volt az első, a ki a szokásos tz helyébe az egyszerű c-t és cz-t aján
lotta, legalább részben semmi esetre sem áll, mert MIKOLAI HEGEDŰS 
JÁNOS «A mennyei igazság tüzes oszlopához» czímű művének (1648) 
utószavában (1. Corp. Gramm. 704. 1.) ezt írja: «A' C betót mi elég 
erőssen ki mondgyuk. Azért jól irok azzal akármi szótis, e és i kö
vetvén, mint Ceger, Cigány és t. . .» s csak a mély hangok előtt 
ajánlja a te-jegyet. 

Ha mármost fölteszszük ama kérdéseket, a melyek e kor gram
matikai irodalmának értékelésénél figyelembe jöhetnek, t. i . : mi a 
viszonya F. művének a n y e l v ú j í t á s h o z , a n y e l v t ö r t é n e t h e z 
s a n y e l v h a s o n l í t á s h o z , akkor röviden a következőkben jelle
mezhetjük az előttünk lévő művet. 

FÖLDI nem híve e művében a nyelvújításnak, de az észszerű újí
tást nem utasítja el a limine. Sőt midőn az -ás, -és, ~at, -et képzőket 
fejtegeti (123. 1.) a «hasonlókból tett következés*) (így nevezi az ana
lógiát) elvére hivatkozva, az irat analógiájára egy teremtet szó lehető
ségéről szól, mely szerinte jobban felelne meg a creatum, creatura 
fogalomnak, mint a teremtmény. «Itt kereskedhetnek tehát bátorság
gal az új szó kovátsok és e' féléket vehetnek fel inkább, mintsem 
holmi idegen és jó következés ellen formált szükségszűlte új szókkal 
homályosítják Nyelvünket*. (Vö. még 126. 1.). 

Nyelvhasonlítása teljesen a régi héberes hasonlítás alapján áll, 
s erre nagy határozottsággal többször visszatér (12, 74, 77, 91, 111, 
207. stb. 1.). Hasonlítása teljesen külsőleges és többször nyelvhelyes
ségi czélzatú. De még ennél is fontosabb FőLDinél a nyelvtörténeti 
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érzéknek teljes hiánya. Grammatikusok, kortársak művei a forrásai, 
a nyelv régi stádiumai semmi formában sem érdeklik komolyan és 
rendszeresen. Azt mondja ugyan előszavában, hogy ő «a' régi Magyar 
Nyelvet* adta elő, de ezt úgy kell értenünk, hogy ő a helyes, az igazi, 
a jó magyar nyelvet írta le, teljesen descriptiv módon, nyelvhelyességi 
czélzatokkal, úgyhogy adatai lehetőleg nem lépik túl itt sem a szó
idézés kereteit. 

De ennek objektív megállapítása a kegyeletes tiszteletből, mely-
lyel neki tartozunk, semmit sem vehet el. Hála illeti még müve kiadá
sáért az említetteken kívül e vállalat szerkesztőjét, továbbá az Akadémiát 
és SiMONYi-t is, kinek gondos keze-munkája meglátszik e kiadáson; 
ám FÖLDI szemrontó kéziratának kiadása még ennyi fáradság daczára 
sem lehetett hiba-mentes. L. 12—13. 1. a két lap között valami ki
maradt, mert így értelmetlen; 45. 1. Magyarul (s nem Maggarúl); 
84. 1. szavainak (szavainek h.); 91—92. 1. a' Magánhangzók előtt, 
kifejezés feleslegesen kétszer van; 104. 1. kivétel (kivetül h.); 125. 1. 
végezeteket (vágezeteket h.) stb. 

EUBÍNYI MÓZES. 

Kisebb közlemények. 
A magyar határozó igenevek képzői. A Nyr. májusi füze

tében (XLII. 193—199) BEKÉ ÖDÖN a -va, -ve, -val, -vei, -vdn, 
-ven képzőnek a BuDENzétől eltérő magyarázatát adja. A három 
képzőalak közös -v- eleme — úgymond — a tulajdonképpeni 
igenévképző, ez pedig nem lehet más, mint az, a mely az =o, -ő 
melléknévi igenévképző eredeti alakja. A -va, -ve a -val, -vel-hől 
rövidült (vö. a -val, -vei névrag változatait); a -val, -vei ugyan
olyan -Z-ragos ablatívus, a milyennek én a -nál, -nél és a -val, 
-vei névragot magyaráztam; a -vdn, -vén-hen pedig az -n a 
lokatívus ragja, s az iá-, -é- személyrag. 

A BUDENZ adta magyarázat (UA. 223) nehézségeit én is 
mindig éreztem és sokat küszködtem velük. Két évvel ezelőtt 
(1911 tavaszán) egyetemi előadásaimban visszatértem ahhoz a 
régi fölfogáshoz, a mely szerint a határozó igenevek -v-je az =o, w 
igenévképzőben lappangó -v-\e\ azonos. (Vö. JÁSZAY PÁL [1840]: 
« . . . én a mondva-hdixi, betéve-ben az o-t látom v-vel felcserélve, 
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miként ebben: nyelő és nyelv...)) EMNy. III.x Észrevételek 
Lil i . 1.; SZVOKÉNYI, FÁBIÁN ISTVÁN, VERESS IGNÁCZ : idézve Nyr. 
XX. 70—71; ÖZILASI: Nyr. XI. 108, XII. 128). A -val, -vei alakot 
én is -Z-ragos ablatívusnak magyaráztam, éppúgy mint most — 
tőlem függetlenül — BEKÉ. S én is azt hittem, hogy a rag előtti 
magánhangzó nyiltsága magyarázatra szorul, és magyaráztam is, 
de nem úgy, mint B. (Mellékesen megjegyzem, hogy a -nál, -nél 
és a -val, -vei ragra való hivatkozás nem szerencsés, mert az 
előbbinek a magánhangzója hosszú, s az utóbbié is az volt.) De 
nem kell azt a nyíltságot magyarázni; hiszen a e magánhangzó 
van a képzőnek másik teljesebb alakjában is, pl. állandóak, 
egyenlőek, hasonlóak, kívánóak, telelöek stb. (T.MNy. I. 279). 

A -ván, -váw-nek elfogadtam azt a magyarázatát, a melyet 
tudtomra RÉVAI adott legelőször (Antiqu. 314; Elab. Gramm. II. 
798), s a mely azután másoknál is megtalálható (vö. CzF. VI. 
706, 815; SZILASI: Nyr. XII. 129; SIMONYI, Die ungarische 
Sprache 412), t. i. hogy a -va, -ve-h'ó\ alakult az -n raggal (vö. 
öszve : öszvén NySz.; vissza: visszán NySz. MTsz.; -— vö. még: 
extra: extrán "külön5; magam hallottam). BEKÉ magyarázata azon
ban mindenesetre figyelemreméltó, sőt talán jobb az előbbinél. 

Hogy a -va, -ve a -val, -vei rövidülése volna {-val, -vei > 
*-vá, *-vé > -va, -ve), azt nem tartom valószínűnek. Ha így állott 
volna elő, akkor a magashangú alak magánhangzójának mindig 
nyíltnak kellett volna lennie; már pedig hogy valamikor zárt 
volt, arra vallanak a régi nyelvbeli kötözvö, födvö-féle alakok 
(idézve: TMNy. I. 512), a melyeknek -vö-je csak korábbi -t'é'-ből 
való lehet (vö. még: eve, küdvö, beszigetve, főzvö Őrség Nyr. VII. 
417,420; süvö, üt/Ö, temetve a nyugati nyelvjárásterületen: BA
LASSA, A m. nyelvj. oszt. és jeli. 27, 33, 38). A -ve korábbi *-vé-
ből, s ennek megfelelőleg a -va<L-vá korábbi *-vá-\>o\ való. 
Az ¥-á > -a, *s^> =<2 végzetet az -~á, =e latívus-raggal azonosít
hatjuk. 

Latívus olyan szerepekben, mint a -va, -ve-képzős igenév, 
nem ritkaság. Ilyenek a módra, módjára, formára, mintára, ta
lálomra, bizonyára-félék (vö. SIMONYI, MHat. I. 176—178; II. 
242), továbbá tele (< Helé); a rokon nyelvekben: f. suomeksi 
"finnül5, herroiksi 'úri módon5; md. moksiks 'mordvínul5; vog. 
manéá (o: maníá) "vogulul5 (vö. FUF. Anz. VIII. 193), +jorliai 
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'szegényül3, +pali 'szabadon', +kaliyái' "kellően'; osztj. sitaka 
'békésen' (NyK. XXXV. 179), tagli 'könnyen' (NyK. XLL 165). 

Az alakbeli külömbséget (-ou, -eü > ;o, -ö ~ -v-) annak tu
lajdoníthatjuk, hogy az igenévnek határozó-alakjai elszigetelődtek 
a ragtalan alaktól. 

SZINNYEI JÓZSEF. 

Szláv o > magyar a. 

ASBÓTH ily czímű bírálatának egyik helyével kapcsolatban (NyK. 
XLI. 398) legyen szabad először is kijelentenem, hogy bár ítélete 
szerény véleményem szerint némely pontban kelleténél szigorúbb és 
hangja itt-ott kissé gúnyos is: legcsekélyebb okom sincsen miatta 
megharagudni AsBÓTHra. Személyes sértés t. i. sehol sincsen benne, 
hogy pedig sokkal nagyobb szigor és sokkal maróbb gúny sem árthat 
a komoly törekvésű embernek, arra nézve megnyugtató példám lehet — 
MELICH. 

A tőlem fölvetett kérdés olyan nehéz és olyan bonyolódott, 
hogy A. czikkének figyelmes átolvasása és kifogásainak komoly latol
gatása után sem nyilatkozhatom ma még arról, hogy meggyőzött-e 
föltevésem helytelenségéről vagy sem. Véglegesen majd csak akkor 
nyilatkozhatom erről, ha előbb kissé szélesebb körben is megvizsgál
tam az idetartozó (vagy legalább idetartozni látszó) jelenségeket. 
Azonban addig is legyen szabad bírálatának néhány pontjára vonat
kozólag egy-két helyreigazítást vagy megjegyzést közölnöm. 

1. A 384. lapon azt mondja rólam, hogy «éppen a legfontosabb 
fejezetben, abban, a melyben új eredményhez jut, minden józan mód
szert arczúl csapott [!] és e g y szláv hang helyett — n é g y vagy ö t-
bó'l indult ki. Hiába hangzik a IV. fejezet úgy, hogy «Állandóan zárt 
szótagban maradó szláv o», H. nemcsak szláv o-ról, hanem szláv a-ról 
is beszél itt, sőt belekever egy-egy esetet, melyben az eredeti hang 
T>, illetőleg í előtt álló B és ha MELiCHnek igaza van, hogy pünkösd 
szavunk régibb pinkusti-ból lett, 1. MNy. 6:16, még egy régibb u-ból 
lett o.-val is kedveskedik nekünk ebben a tarka összeállításban». 

Csakugyan fölvettem az a-t tartalmazó adatokat is, ezt azonban 
nem tudatlanságból tettem, hanem azért, mert nemcsak az e r e d e t i 
s z l á v o hangok sorsára voltam kíváncsi (a hogy ezt A. kétszer is 
mondja, 381 és 387, holott én egyszer sem mondtam), hanem általá
ban azon szláv jövevényszavaink o hangjaiéra, melyekről joggal föl
tehető, hogy mindjárt az átvétel pillanatától kezdve tiszta o-val hang-
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zottak a magyarban. Kérdés tárgya tehát csak az lehetne, hogy csak
ugyan nasalis o f-n volt-e a szláv a, s ha igen, csakugyan rögtön 
tiszta o + n lett-e belőle a magyarban? 

A. (385) arra figyelmeztet engem, hogy ő v a l a h a [1893-ban] 
éppen e magyar szavak alapján «ahhoz a következtetéshez jutott; 
hogy a magyarok nem o-t, hanem u-iéle hangot hallottak az orrhang 
[n] eló'tt». E figyelmeztetés azonban teljesen fölösleges volt, mert na
gyon jól ismerem ez értekezését. Csakhogy ismerem minden más 
(magyarul vagy németül megjelent) munkáját is, s így tudom, hogy 
A. ezen föltevését SZINNYBI o l v a s á s i e l m é l e t é n e k m e g j e l e 
n é s e (1895) ó t a egyetlen egyszer sem ismételte, sőt több ízben (pl. 
Árchiv XXV. 5 7 1 - 7 2 , Jagic-Pestschrift 241, Nyr. XXXI. 187) igen 
skeptikusan nyilatkozik róla. Azt persze nem sejthettem, hogy GOM-
BOCZ 1912 ben megjelenő BTiirk. Lehnw.-jeiben Árpád-kori magyar 
u > 6 változást fog hirdetni, a minek hatása alatt A. majd ismét 
vissza fog térni régi föltevéséhez. Azon pedig valóban csodálkozom, 
hogy A. (u. o.) még MBLiCHnek egy helyére is figyelmeztet engem (a 
melyről különben szintén volt tudomásom), a hol ő azt állítja, hogy 
a szombat-nsik egykor szumbota alakjának kellett lennie a magyarban. 
Azért csodálkozom ezen, mert A. igazán nem szoktatott hozzá ahhoz, 
hogy MELicHnek minden állítását szentírás gyanánt fogadjam. Ilyen 
körülmények között tehát 1911 tavaszán (akkor készült dolgozatom) 
teljes jogom volt azon á l t a l á n o s (nemcsak SziNNYEitől vallott) vé
leményhez csatlakozni, mely szerint a = nas. o + n. És teljes jogom 
volt továbbá azt is állítani, hogy e szláv nas. o + n a magyarban 
kezdettől fogva tiszta o + n-nek hangzott. Mindannak alapján, a mit 
ma az Árpád-kori magyar hangrendszerről tudunk, ez egy cseppet 
sem «merész tétel», sőt annyira természetes, hogy az onus probandi 
semmiképpen sem engem terhel, hanem csakis azt terhelheti, a ki 
ezt tagadni szeretné ; a jelen esetben tehát AsBÓTHot. 

A szláv a ügyében tehát ez a válaszom: ha majd (legalább a 
lehetőség határáig) bebizonyul, hogy a szláv a csakugyan un (co um)-
ként jött át a magyarba, akkor az ilyen a-hangú adatokat a magyar 
o nyíltabbra válása kérdésének eldöntésénél természetesen nem szabad 
többé figyelembe venni; mivel azonban ez 1911 tavaszán még egyál
talán nem volt bebizonyítva, azért eljárásommal semmiféle józan mód
szert sem csaptam arczul. 

Hogy egy-egy i» (bodnár), b (csolnak) és u (pünközsd) hangú 
adat csakugyan tévesen került a bizonyítás anyagába, azt szívesen el
hiszem, ha A. mondja. Pünközsd ügyében azonban meg kell jegyez
nem, hogy M. nem szlov. pinkusti alakból származtatja, ahogy A. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLH. 15 
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mondja, hanem <k*pinko(u)stiy>-bó\, a mit «józan módszerrel)) csakis 
úgy érthettem, hogy pünközsd szavunk szerinte *pinkoiti alakból szár
mazik, s csak másodsorban lehetne esetleg *pinkusti etymont is föl
venni. Bodnár és csolnak (kétségtelenül régi) jövevényszavainkat is 
csak azért vettem föl a lajstromba, mert MIKLOSICH (Slav. El.) o hangú 
szláv alakokból származtatja őket, a mi ellen addig tudtommal se 
A.-nak, se másnak nem volt kifogása.*) Ha tehát e három szó is 
segített volna a józan módszer arczul csapásában, akkor ez nem kizá
rólag az én bűnöm. 

2. Hogy A. m a (GOMBOCZ könyvének megjelenése után) hajlandó 
föltenni, hogy *alamozsna, Kozma ós prépost o-ja korábbi u-ból valŐ 
(387—88), azt értem. Mivel azonban nekem MELICH e szavakra vonat
kozó adatainak mérlegelése alkalmával még nem állott rendelkezé
semre GOMBOCZ könyve, okvetetlenül arra az eredményre kellett jut
nom, hogy valószínűleg o hangú szláv alakokra mennek vissza. A leg
határozottabb túlzás azt mondani, hogy ezeknél e l e g e n d ő a M.-től 
f ö l h o z o t t a n y a g l e g f ö l ü l e t e s e b b á t t e k i n t é s e arra, 
hogy az ember az A.-tól óhajtott eredményre jusson. 

3. Az apostol szónál (395) ismét nagy tekintély MELICH, mert 
a z t t a r t j a , hogy a mai apostol régibb alakja apastal volt, s hogy 
mai o-ját a lat. apostolus hatása okozta. S még hozzáteszi: «Igazán 
érthetetlen előttem, hogy mi birta rá H.-t, hogy . . . szemben azzal 
az el nem vitatható tényállással, hogy nyelvemlékeinkben apastal ala
kot találunk, szó nélkül úgy tüntesse föl a dolgot, mintha az apostol 
szó második szótagjában megőrzött szláv o rejlenek*. Az el nem vi
tatható tényállás valójában az, hogy nyelvemlékeinkben egyaránt van 
apastal és apostol (co apostol). M. és A. azt h i s z i , hogy apastal 
a szabályos m. hangalak és apostol (oo apostal)-ban a lat. apostolus 
hatását kell látnunk, én pedig azt h i s z e m , hogy apostol (omapostal) 
a szabályos hangalak és apastal második a-ja olyan eredetű, mint pl. 
galamb vagy parancsol második a-ja. Az egyik föltevés egyelőre éppen 
olyan jogos, mint a másik. 

4. A. (397—98) fölötte csodálkozik és sajnálkozik azon, hogy 
nem vettem észre a komornyik szót, mert ha észrevettem volna és 
összehasonlítottam volna a kamara szóval, akkor «önként fölvillan
hatott volna agyában az a gondolat, hátha a komornyik szóban nem
csak a zárt második szótagban, hanem az első nyilt szótagban is azért 
maradt meg az o, mert később átvett szó!» — A komornyik szó 

*) A bútor és korlát szavaknak a 386. l.-on (mint ma már belátom: 
joggal) kifogásolt fölvétele is csak ilyen okokra vezetendő vissza. 
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azonban nem kerülte el a figyelmemet s az a gondolat is «fölvillant» 
agyamban; hisz éppen ezért — mellőztem a komornyik tanuságlételét 
mind a III., mind pedig a IV. fejezetben! Ha a bosnyák, kondér, 
maszka, koszperei és pokron!a szavakat mégis fölvettem, akkor ez ter
mészetesen csak azért történt, mert ezeket viszont régi átvételeknek 
tartottam, és tartom őket részben még ma is. 

5. Az akol-ról (386) azt mondja, hogy csak tévedésből kerülhe
tett arra a helyre, a hol tárgyalom, mert nincsen benne olyan o, mely 
a magyarban állandóan zárt szótagban maradt volna. De igenis ilyen 
a második o, mert e szónak nincsenek akolot, okolok, akolom-íéle rá
gós alakjai. 

6. A török jövevényszavak o hangjaira nézve vö. MNy. VIII. 454. 
Néhány esetben kétségtelenül igaza van AsBÓ'ranak s ez esetek

ben való szíves felvilágosításait hálás köszönottel fogadom, de hogy 
a főkérdósben is igaza van-e, az még csak a jövőben fog elválni. 
Addig, ha éppen úgy tetszik, továbbra is lehet régi szláv óból 
m i n d e n k o r mai magyar a-t — várni. 

HORGEB ANTAL. 

Az. — BUDENZ, MUSz. 828. és 882. sz. a. a t-, s- és magán-
hangzós kezdetű fgr. mutató névmásokat még egy tőből valók
nak tartotta, úgy képzelvén, hogy a í-s kezdetű névmások vol
tak az eredetibbek, a többiek pedig ezekből fejlődtek, részint 
t- > s- hangváltozással, részint a szókezdő mássalhangzó eltűné
sével. PAASONEN azonban kimutatta, hogy a fgr. nyelvekben há
rom külömböző pár mutató névmás volt már eredetileg is (FUF. 
VI. 212, 116) A magyar az névmásnak fgr. megfelelői szerinte 
tehát a következők: mordv. E. o-mbo, M. o-mba, o-má randerer, 
zweiter' (Mordw. Chrest. 552. sz.*) | votj. G. b-üri, d'-iin, J. o-tin, 
MU. b-tin rdort, da'; G. o-tts, MU. b-tié Von dórt, daher, da-
von'; G. o-tst, MU. o-tsi, U. o'-íiéi cdahin'; G. %-ttie, MU. i-J-js, 
ö-jse 'solcher (wie jener)'; G. o-z, M. o-éi, J. MU. o-éi, o'-zi 
rso, alsó' (WICHMANN, Wotj. Chrest. 617. sz.) J cser. urnbal Húl-
való, túlsó rész; ulterior, ulterior pars'; umbalnS (loc.) ' túl; -n 
tú l ; ultra, trans'; umbakd, umbak (lat.) ftúl, túlra; in partém 
ulteriorenr BUDENZ, Cser. Szótár 14.**) 

A legutoljára idézett cseremisz adat az újabb szövegekben 
nem fordul elő (sem GENETznél, sem PoKKKÁnál, sem BAMSTEDT-

*) A tő o-; a rajta levő képző a középfok képzője. (L. 
UA. 282.) 

**) Szintén a középfok képzőjével + -l vmihez tartozást 
jelölő képzővel. 
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nól), s ezért nem állapítható meg -egészen kétségtelenül a ma
gyar, votják és mordvin névmással való összetartozása. É n sze
r in tem inkább a kP. on§s, nyK. cvnes szó kezdő magánhangzója 
felel meg az említett névmásoknak. Jelentése K.\MSTEDTnél: vor-
wár t s ; künftighin' (SUS. Tóim. XVII. 4*). GENETznél mesék vé
gén ebben a szólásban szokott előfordulni: jóinak on§s, vidú 
teúds (SUS. Aik. VII. 1, 3, 8 stb. stb.). POKKKA szövegeiben ez 
a mesevég így fordul e l ő : kCar. d'oma'k tumba'k, mvi iSmba'k 
(SUS. Aik. XIII . 3, 14). Ezt GENETZ így fordítja: 'die sage [ging] 
dahin, ich hierher5 (62), a mi nyilván az előbbi fordítása is. 
E szerint tehát on§s = 'oda', tenSS = 'ide'. Az kétségtelen, hogy 
a teúds a td, tdde fez' névmás származéka. Mindkét szó végén 
az i lativusi rag, az -n nék pedig valami képzőnek kell lenni. 
(Nem lehetetlen, hogy azonos a finn tanne(k) fide", HÍnne(k) 
' oda \ minne(k), kunne(k) ""hová ?' megfelelő elemével.) 

BEKÉ ÖDÖN. 

*) Vö. m é g : möyes-oúds ' há t ra előre" Ocs. 23. (SZJLASI. 
CserSz. 148), möyes-ojdé 'hátul s elöl5 WESKE 36 (SZIL. 143). 
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