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A finnugor szóösszetételhez. 

A finnugor nyelvtudománynak nemcsak a hangtani és a 
mondattani része a jövő álma, hanem az alaktani része is bő
vében van azoknak a kérdéseknek, melyek még megfejtésre vár
nak. Van azonban a fgr. alaktannak olyan fejezete, a mely az 
eddig megjelent összefoglaló művekből*) éppenséggel teljesen 
hiányzik, és ez az összetételről szóló rész. Hogy így áll a dolog, 
az könnyen megérthető, ha ismerjük ennek az irodalmát. Hisz 
még az egyes fgr. nyelvek nyelvtanaiban is nagyon mostoha 
elbánásban részesültek az összetételek; a melyik tárgyalja, alig 
egy-két lapot szentel neki, a legtöbb nyelvtan pedig egyáltalán 
tudomást sem vesz róla. Tulajdonképpen mindössze két fgr. 
nyelv összetételeiről jelent meg alaposabb munka: a magyaréról 
és a voguléról (SIMONYI, A szavak összetétele a magyarban: 
Myr. IV. 102 stb.; SZILASI, A finnugor névszói összetételek. I. 
Névszói összetételek a vogulban: NyK. XXVI. 129), de ma 
már ezek sem kimerítő munkák, hisz SIMONYI dolgozata majd 
negyven évvel ezelőtt készült, mikor még nem látott napvilágot 
a Nyelvtörténeti Szótár, a Magyar Tájszótár, az Oklevélszótár; 
a Magyar Nyelv és a Nyelvészeti Füzetek nyelvjárástanulmányai; 
a Nyelvtudományi Közleményeknek és a Magyar Nyelvőrnek 
csak az első évfolyamai hagyták el a sajtót, s a Magyar Nép
költési Gyűjteményből is csak három kötet jelent meg. A vogul 
összetételek földolgozása is hiányos némileg azért, mert nincs 
benne MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményének IV. kötete, 

*) BÜUENZ, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Buda
pest, 1884—94; SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 
Leipzig, 1909. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIi. 24 
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a mely talán valamennyi közt a legérdekesebb anyagot tartal
mazza. 

Alapos földolgozása külömben a fgr. összetételeknek nem 
is lehetséges addig, míg meg nem jelennek az újabban gyűjtött 
fgr. szövegek, s különösen azok a szótárak, a melyeknek kiadását 
SETALA csak nemrég Ígérte.1) Az eddig napvilágot látott anyag 
azonban mégis megengedi, hogy legalább megkezdjük ennek a 
hiánynak a pótlását, s a következőkben bemutathatunk néhány 
összetétel-típust, melynek ősrégi volta kétségtelen. 

I. . 

Az első csoportban a mellérendelő összetételek egy érdekes 
fajtájával foglalkozunk, az ú. n. ö s s z e f o g l a l ó ö s s z e t é t e 
l e k k e l . 2 ) Azokat az összetételeket nevezzük ilyeneknek, melyek 
gyűjtőfogalmakat jelentenek, s két, a gyűjtőfogalomnak alárendelt 
fogalom nevéből alakultak. 

1. Magyar. 

A magyarban nem sok ilyenfajta összetétel van. BALASSA 

ide sorolja a hébe-hóba, fűnek-fának, tejbe-vajba, télben-ny árban 
féléket (TMNy. I. 356),3) de ezek nem valóságos összetételek, 
merfe csupán az említett kapcsolatokban fordulnak elő, ragtalan 
alakban már nem használatosak. Inkább ilyennek lehetne venni 
az ország-világ-ot (1. SZILASI : NyK. XXVI. 171). 

Összefoglaló összetételnek vehetjük kétségkívül a követke
zőket: vér-tag ' testvér: hát néktek mit mondjak két kicsiny 
bátyáim, Béldi Pál és János édes vértagjaim TörtT. I. 355. 
NySz. (Vö. égy vér-tag 'blutsverwandter': a kic azon edgy ágból 

*) Ein plán für finnisch-ugrische wörterbücher. FUF. IX. 
1—16. 

2) Vö. SZILASI : NyK. XXVI. 174; KANNISTO ; F U F . VII. 
Anzeiger 18; LEWY, Zur finnisch-ugrischen wort- und satzverbin-
dung. Göttingen, 1911 ; WIEDEMANN, Grammatik d. syrj. sprache2 

105, Gramm. d. ehstnischen sprache 315; AHLQVIST, Suomen 
kielen rakennus. I. 71—2. 

3) Vö. még keze-lába 'mindenese, minden dolgában segítője5 

(Pápa, Csallóköz, Szeged, Nagybánya) MTsz. 
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valóc, egy test ve'reknéc mondatnac, mint az egy vér tag otcséc, 
bátyáé COMENIUS : Jan. 119. NySz.) — Vö. még testvér, égy'testvér 
'gesehwisterkind' NySz. 

szántó-vető 'ackerbauer'; szántás-vetés 'das ackerbauen5; 
szánt-vet 'den acker bauen' PÁPAI-PÁRIZ—BOD, NySz. 

szem-fül 'neugierig, aufmerksam, vorwitzig'; pl.: szem-fül 
emberek PÁZM. Préd. 205. EÁKÓCZI F. Lev. IV. 163. Légy szemfül 
és hallgass FELVINCZI : Dics. 23. Szemfülebb embert szeretnék 
EÁKÓCZI F. Lev. V. 430. (NySz.) — Vö. votj. Sar. Mai. sin-peX 
' tanú' MŰNK. VotjSz. 459. oszmán-török göz-gulak olmak "szem-
fülnek lenni' KUNOS, Oszm.-tör. nyelvkönyv 327. 

ia-fia (iah-fiak, iai-fiai, iatok-fiatok; ias-fias) 'kinder'. Az 
összetétel második része világos : a fi szó; az első tag már ki
halt szó, de mint SZINNYEI, NyK. XXXV. 442 és MUNKÁCSI, 
VNGy. I. 177 a megfelelő vogul-osztják es zürjén-votják kifeje
zés alapján kimutatta, eredetileg cleány'-t jelentett. (Vö. a csu-
vasban is, Nyr. XLII. 424.) 

Szintén SZINNYEI bizonyított egy teljesen elhomályosult 
összetételt idetartozónak (NyK. XXVII. 240), az orcza szót, mely
nek első eleme az orr, második a szá(j) szó, a mint a vogul 
és zürjén-votják adatok bizonyítják. 

2. Vogul. 

É. áyi-pV MUNK. VNGy. IV. 339. K. öu-pöu I. 172. T. clw-
pü IV. 368, (AHLQV.) á-püv, ea-puv 'gyermek' (E. ári, T. aw 
'leány'; É. pV, T. pü 'fiú'). — Képzőkkel és ragokkal: É. árin-
plyin jamés kwol 'leányos-fias jeles ház' IV. 7 | arit-pírét 'leá
nyok s fiúk' I. 131 I É. áyim-plyéfm IV. 16, T. gu-püm VogNyjár. 
279 'gyermekem' | É. árin-pírén 'gyermeked' VNGy. IV. 341 j 
aritá-pirá 'gyermeke' I. 177 | áyiáj-ém-plráyém 'leányom-fiam' 
(kettős sz. birtok) I. 58 | áriárá-pirárá 'leányai-fiai' IV. 322 j 
T. eu-pümé 'a gyermeket' VogNyjár. 275 | É. áyitá-plyátél 'leá
ny ával-fiával' VNGy. I. 71.*) 

*) Az összetétel keletkezésére vonatkozólag vö. az ilyen 
párhuzamos gondolat-ritmust: KL. táu-pél oa sűlémlayiv nori, 
pöu sülémla/iv nori 'hiszen ő is leányt akar nevelni, fiút akar 

á4* 



348 BEKÉ ÓDON. 

(AHLQV.). d-qtim 'mensch (weib-mann)' (5 = É. dji leány' , 
qum 'mann'). 

T. ni-k^um házaspár': altén-vösta nájar-ni'k'umú söstd 'az 
asszonyvárosban fejedelmi párrá lettek' (ni 'nő, asszony', krum 
'férfi, férj5) MŰNK. VNGy. IV. 366. É. né-yum 'férj és feleség' 
III. 395. 

AHLQV. jég-üs-ma (==• jeg-ma) vaterland' (jeg 'vater', as 
'vater, grossvater', ma 'erde, land, stelle, platz'). 

T. md-ui, md-ui 'vidék' (ma, ma 'föld', ui 'víz'): md-ut't 
'vidéken' MŰNK. VNGy. IV. 352 | md-utin 'vidékre' 351 | ma-
úíémén 'az én vidékemre' 361. (Vö. É. mam-vitém nq,mtné ti 
patwásém 'hazám, vizem felé vonz vágyam [gondolata jött rám]' 
I. 23.)*) 

É. püt-tul 'ennivalók' (püt 'üst', tul 'élésdúcz') II. 83. 
É. tep-pasén 'lakoma' (tép 'étel', pásén 'asztal') NyK. 

XXVI. 174. 
E. lunt-vds 'vizi szárnyasok' (lunt lúd', vas 'kacsa') MŰNK. 

VNGy. I. 30 I luntd-vdsd 'vízi szárnyas' (duális) 31. 
K. vuj-k'ul 'állat' VogNyjár. 199. E. uj-yul 'barom' (vvj, 

aj 'állat', k'ul, yul 'hal'): ujém-yulém ul voss va'ilém 'ne lássam 
barmaim' IV. 413. 

T. ló-saor 'marha' (ló 'ló', sagr 'tehén') IV. 368; (AHLQV.) 
lu-sair 'vieh'. 

É. (KANNISTO) nól-tws NyH.4 50. KL. (MŰNK.) nel-tus VNGy. 
IV. 416. (AHLQV.) nal-tas, -tos 'arcz' (nól 'orr', tuis 'száj'). 

(AHLQV.) nal-sam, nol-sdm 'arcz' (sam, sam 'szem'); T. 
(MŰNK.) nali-semém 'arczomat' VogNyjár. 275. 

(AHLQV.) Und dind 'nahrung, unterhalt (essen-trinken)'. 
dind-téná-ma 'gastmahl (trinken-essen-stelle)'; E. (MŰNK.) ím'-
ajné porát 'ebéd (evés-ivás) idején' VNGy. IV. 332. 

nevelni' IV. 320 | E. dyiy yum dyit sim pojti, plyiy yum 
plyd sori' ta'inti 'a leányos ember leányának éhe (szíve) csilla
pul, a fias ember fiának hasa megtelik' I. 153. 

*) Vö. o s z t j á k AK. man-pa mane mégéy yui, man-pa 
mane jiyey yui 'was mich anbelangt, [so] bin ich meines lan-
des herr, bin ich meiner gewásser herr' PATKANOV, Die Irtisch-
ostjaken u. ihre volkspoesie II. 134 (vö. még CSUVPAAS. idr-siv 
ország', tkp. 'föld-víz'). 
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3. Osztják. 

É. (AHLQV.) evi-poy, ev-poy 'kinder, nachkommen', I. (PATK.) 
iva-pax (poy) 'gyermekek' (evi stb. 'leány', poy eM3) | I. (PATK.) 
evida, payta 'gyermektelen' (tk. 'leánytalan, fiútlan').*) 

0 . (KABJ.) nenyui SUS. Tóim. XXIII. 163. (PÁPAY) neyyoi 
TJF. XV. 22, nenyo 3 ; (AHLQV.) ne-yo, nen-yo, nen-yoi 'ember', 
I. (PATK.) %oi néy 'emberek' (ne, nen 'nő', yo, yoi 'férfi'). 

E. (AHLQV.) jiv-angi, ji-anki eltern' (jiv, ji 'vater5, angi, 
anki 'mutter'). — Vö. E. (PÁPAY) Í9Üap, aslap 'atyátlan, anyát
lan' (káromkodó szó) UF. XV. 57 | AK. (PATK.) vőr jigtap, éstap 
nevrem 'ach, du elternloses füllen' Die Irtysch-ostjaken und ihre 
volkspoesie 106. D. vör jigtab-éstap éva üstan 'eine elternlose 
dirne bist du!' uo. 6. 

E. (AHLQV.) jai-apsi 'gebrüder' (eigentl. 'álterer-jüngerer 
brúder'). 

1. (PATK.) tűnt-vasa 'vízi madarak' (tűnt 'lúd5, vasa 'récze'). 
E. (PÁPAY) uai-%ul 'élelem' UF. XV. 18, uai-yul lelta pitsd-

ydii 'a vadat-halat kezdték fölrakni' uo. 52. 
I. (PATK ) not-sém 'arcz5 (not, nat 'orr', sem 'szem'); not-

sem-tagát (tögot) 'keszkenő' (tagat 'vászon'). 
E. (AHLQV.) josa-kura 'in eigener person, selber' (eigentl. 

'mit hand-fuss'). 
KK. (PATK.) palay-nalay 'speichel' (palay id., naiay 'speichel, 

schleim5). 
D. (PATK.) pof/os 'excremente, schmutz' (po( 'kot, dreck', 

yos 'harn'); man p o í-%os a juvem 'ich habé mich mit kot und 
harn besudelt, ich bin schmutzig geworden' Die Irtysch-ostjaken 
und ihre volkspoesie II. 4. 

E. (AHLQV.) kas-mus 'krankheit, elend, gram, betrübniss' 
(eigentl. 'innerliche-áusserliche krankheit').**) 

*) Vö. AK. ci-met tatna éva taida under suyet, poy taida 
under sunet nuytöt 'eines tages bereitete sie sich vor, eine toch-
ter zu gebáren, einen sohn zu gebáren' PATK. Die Irtysch-
ostjaken und ihre volkspoesie II. 102 | éva en taiteyen, poy en 
taitenen 'sie habén weder eine tochter, noch einen sohn' uo. 

**) Vö. v o g u l E. aum-mos 'fájdalom s kór' MŰNK. VNGy. 
I. 165, an ti Xul'-q,tér satyém poléy aumV, mossV yulili 'ez a 
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É. (AHLQV.) nai-ort die blattéra' (eigentl. 'sonne-mond'). 
E. (AHLQV.) nir-küs 'kleider, bekleidung' (eigentl. 'schuh-

pelz5). 
E. (AHLQV.) sa%-küs 'kleider' (eigentl. 'hemd u. pelz'). 
I. (PATK.) say-nir 'teljes öltözék5, nir-say ua.; E. (AHLQV.) 

sa%-nir 'kleider'; (PÁPAY) svy-nir 'ruha' UF. XV. 92 (nir 'csizma, 
botos', sir/ csuba' [PÁPAY], say 'ruha, szoknya' [PATK.], 'hemd' 
[AHLQV.]); ma tani svr dm-nir 9 mna mur kutna tada ámdsta 
an' uerithm 'én ebben az öltöző ruhámban itt a nép között 
nem tudok ülni' PÁPAY: UF. XV. 124: svydn-nirdn 'öltöző-ruhád' 
159; svjdl-nirdl 'öltöző ruhája' 114. 

E. (AHLQV.) jögoA-nÖAAa 'unbewaffnet' (eigentl. 'ohne bogén, 
ohne pfeil'). — Vö. E. (PÁPAY) sömdtlws, iö/ldl-úallál uis 
'öltözködött, íjját, nyilait fogta' UF. XV. 172. 

E. (AHLQV.) taA-Aun 'jahr' (taA 'winter', AUÚ 'sommer); 
taA-Aunin 'jáhrlich'; (PÁPAY) ma labdt tv la-Innal (3. sz. birtok
raggal) % pul ant uüdin 'én hét évig egy falatot sem veszek' UF. 
XV. 91, 92; tam ueran yoliön tvla-lun dili iis ez a bajod 
(tkp. 'dolgod') harmincz esztendős lett' 110.*) 

I. (PATK.) yat-át 'die zeit von 24 stunden' (yat 'nap', át 'éj'). 

4. Zűrjén. 

(WIED.) pi-nyl, nyl-pi 'kinder' (nyl 'leány', pi 'fiú'); npl-
pitöm 'kinderlos'. 

V. (FOKOS) ai-mam 'szülők' NyK. XLI. 292, ajei-mamei 
'atyám, anyám' uo. 297; (WIED.) ai-mamtöm, aitöm-mamtöm 
'verwaist, elternlos, waise'. 

(WIED.) bat' mam 'eltern' (bot 'vater'); (POPOV) no ba(-
m amién zev dojmisni sölömjasnis 'de a szüléknek nagyon fájt 
a szívük' UF. II. 14. 

Xul-q,tér köpte nyál testi fájdalom s kór alakjában jelentkezik 
(merül föl)' uo. 164—5; (AHLQV.) agm-möstal, agmtal-möstal der 
ohne krankheit und gebrechen ist' (aum 'betegség' VNGy. I. 
158. II. 261. aumin 'fájós, kínos' II. 303. III. 164. mos 'beteg
ség' III. 3). 

*) Vö. a v o g u l b a n : sat talá-tuwa naj téV 'hét tele
nyara ég a tűz' MŰNK. VNGy. I. 69. 
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(LTÍTKIN) aj-en 'eltern': bur aj-enlön goVajas hurös cgute 
eltern habén gute kinder' SUS. Aik. X. 33. 

P. (EOGOV) soja-vona 'testvér' (tkp. 'soror-frater'): hol soja-
vona ötik guö kugaseni 'négy testvér egy gödörbe hugyoznak' 
UF. II. 67. 

V. (FOKOS) fsoja-voka 'testvérek5 (tkp. 'nőtestvér-fitestvér') 
NyK. XLII. 152. 

(WIED.) sotsa voka 'schwesterlich, brüderlich' 'schwester 
und brúder 'geschwister' Gramm. d. syrj. spr.2 105. 

(WIED.) os-mös 'rindvieh' (tkp. 'ochs + kuh5) uo. 
(WIED.) jaj vir, vir-jaj 'körper, leib5 (jai 'fleisch', vir 

'blut'); vir-jajtöm 'körperlos, geistig'. 
V. (FOKOS) nir-vom 'arcz' (nir 'orr', vom 'száj'); KP. (GE-

NETZ) norem 'antlitz' (nor 'nase'. ym 'mund'). 
(WIED.) éölöm-mus 'eingeweide' (sölöm 'herz, sinn, inneres'; 

mus 'leber'). 
(WIED.) ty-mus 'eingeweide, geschlinge' (ty 'lunge') Gramm, 

d. syrj. spr.2 105. 
(WIED.) ki-koktöm, kitöm-koktöm 'verkrüppelt, verstümmelt' 

(tkp. 'ohne hand und fuss'). 
V. (FOKOS) pds-k§m 'ruha' NyK. XLL dal. 8; KP. (GENETZ) 

pas-kom 'kleidung' (pas 'pelz', köm 'sehuh', nin-kom 'bastschuh'). 
(WIED.) döröm-gats 'wásche' (tkp. 'hemd + hőse') Gramm, 

d. syrj. spr.2 105. 
(WIED.) siös dom 'pferdegeschirr' (tkp. 'kummet+zaum') uo. 
(WIED.) kerka karta 'wohnplatz' (tkp. 'haus -f hof) uo. 
(WIED.) tsöskud röskyd 'wohlschmeckend'(tkp. 'süss+zárt') uo. 
V. (FOKOS) gut-gag 'röpülő rovarok' (tkp. 'légy -f- rovar') 

NyK. XLII. 128. 
V. (FOKOS) tásti-pán misk§m va 'moslék' (tkp. 'tálat-kanalat 

mosott víz') NyK. LXII. 102. 
V. (FOKOS) kemedis-pdstedisis 'czipőt és ruhát szerzője' 

NyK. XLII. 123 | rniskisis-fsiskisis 'mosója-törlője (söpröje)' 122 | 
peíaliéis-puisis 'sütője-főzője' 123 | puié-pgialisis 'főzője-sütője' 
122 | vuris-v§tsisis 'varrója-dolgozója' 122. 
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5. Votják. 

(MŰNK.) nil-pi, Kaz. nil-pi 'gyermek5, (WICHM.) G. U. nil-pi, 
I. niui-pi ckinder'; U. auch 'kind' (nü 'leány', pi 'fiú'). — Kép
zős és ragos alakokban : nilo-pijo 'gyermekes' MŰNK. VNH. im. 
2 a); nilo-pio uo. 4, 5 | nili-pid 'gyermekem5 uo. dal. 193 a) | 
MU. njm-piiez 'gyermeke3 WICHM. SUS. Aik. XIX. tm. 175. 
npiíiz piiez 'gyermekei' XI. d. 141, niliz-piez 'gyermeke' MŰNK. 
VNH. 118, Kaz. néléz-piez ua. uo. d. 209 | Kaz. nélmé-pimé 
'gyermekünk' 88 p. | niljosi-pijosí 'gyermekeim' 118 (vö. B. 
nifjose pijoss 'meine töchter und söhne' WICHM. SUS. Aik. XIX. 
180) | nél-pijáz 'gyermeket' MŰNK. VNH. 88 | nilmá-pima 'gyer
mekemet' im. 1 a) j nymáé pide 'gyermekeidet' WICHM. SUS. Aik. 
XI. bm. 21 | nilza-pizá 'gyermekét' MŰNK. VNH. 80 | nél-pijosmás 
gyermekeinket' 89 | nílin-piján 'gyermekkel' im. 1 a), néián-

2>iján ua. 169 p. • nilinim-pijánim 'gyermekeimmel' im. 2 b) j 
njltnjz piiemz 'mit unseren kindern' WICHM. SUS. Aik. XI. im. 
29 | nilli-pili 'gyermeknek' im. 1 b) | nttidli-pijedli 'gyermekeid
nek' im. 2 a) | nilizli-puzli 'gyermekeinek' 118 p. 

(MŰNK.) Kaz. ataj-babaj 'ősök, elődök' (ataj 'atya', babaj 
'nagyatya'); ataj-babaiédn-ik 'már ősatyáink idejétől fogva'. 

(MŰNK.) ataj-anaj 'szülék' (anaj 'anya'); ataj-anajtám 
árva. *) 

(MŰNK.) Kaz. ayaj-vén 'fiútestvérek' [ayaj 'bátya', nén 'öcs'); 
ayajo-vino 'testvérek, atyafiak'. 

(MŰNK.) Sar. Glaz. nuno-vin 'atyafiak, fitestvérek': nuno-
vinjos (plur.); nuiio-vino id. (nun, nuna, ntinaj 'bátya'). 

(WIED.) agaio nuno 'brüderlich; von álteren und jüngeren 
brúder, gebrüder' Gramm. d. syrj. spr.3 105. 

(MŰNK.) koéo-kiuaka 'ragadozó madár' (koéo "szarka', kwaka 
'varjú') VNH. bűv. 130. 

(MŰNK.) Sar. Glaz. tilo-burdo 'szárnyas állat, madár"; 
(WICHM.) Jel. tilo-burdo, tiyio-burdo 'vogeP (tllo 'tollas', burdo 

*) Vö. G. ok tais, mumij os% aijosí tais vandi'zí ug! 
'oh weh, meine eltern habén es ja erstochen' WICHM. SUS. Aik. 
XIX. 150. 
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szárnyas'); — tilo-burdojos 'madarak' VNH. 53 j tiloáz-burdoaz 
szárnyast' uo. 

(MŰNK.) nimi-kut 'csúszó-mászó, bogár, rovar' (nimi 'szú
nyog', kut 'légy'). 

(MŰNK.) Sar. sil'-vir 'test' (sil' 'hús', vir Vér'); — sili-viri 
'testem' VotjSz. 423 | sittz-viriz 'teste' uo. 

(MŰNK.) vél-péd 'test' (vél 'felső rész, fölület, fölszín', péd 
l áb ' ) ; — vélad-pédad 'testeden' VNH. bab. 161. 

(MŰNK.) Sar. vél-tlr, Kaz. vél-tér 'test (különösen külső 
felülete)', (WICHM.) G. vil-tir, J. viui-tir, vil-tir 'körper, leib' (tir 
"teli, teljes; teliség, teljesség'); — J. viuize-tirze 'testét' WICHM. 
SUS. Aik. XIX. 87 j viniaz-tiraz 'testére' uo. 

(WICHM.) G. jm-njr, MU. im-nir 'gesicht' (im 'száj', nir 
'orr'); — imzás-nirziis 'arczukat' MŰNK. VNH. d. 138 ! im-niraz 
'arczán' 81 p. ; B. jmaz-njraz 'arczába' WICHM. SUS. Aik. 
XIX. 1G6. 

(MŰNK.) jir-pid 'elüljáró' (jir 'fej', pid 'láb') VNH. 143. 
(MŰNK.) ki-pid 'gondozás, oltalom': kija-pidá kutnl 'gondo

zás alá venni, jól fogadni, gondját viselni' VotjSz. 554 | acid-ik 
kij ad-pidad kut! 'magad végy oltalmadba!' VNH. im. 1 a); 
kii ad pidad bastj 'empfange ihn günstig!' (ki *kéz\pid 'láb'). 

(MŰNK.) Sar. Mai. iin-pal ' tanú'; Sar. sin-petti sotni 'tanú
bizonyságul, emlékül adni valamit'; éinli-petti pusjám kiz 'emlé
keztetőül szolgáló vörösfenyő, melynek tetejét (pl. búcsúzás 
alkalmával) levágták' VotjSz. 459 (vö. lek sin-pelleé acid ui-vordi 
'gonosz szemtől-fúltől óvj meg tartsd meg magad' VNH. 161). 

(MŰNK.) Sar. kot-pué, Jel. kot-pus, Kaz. küt-pos 'belső részek 
(az állati testben)' (kot, küt 'has, emberi belső, szív', pué, pus, 
p J 'belső, belseje vminek'). 

(MŰNK.) kot-suí 'belső részek (az állati testben)' (sul 'bél, 
hurka'). 

(WICHM.) G. éul-dzus 'eingeweide': tales sulzs-dzusse 
kiskalo'me 'lasst uns ihr die eingeweide herausnehmen' SUS. 
Aik. XIX. 138 (MŰNK. gvs, jus 'állati gyomor, bendő'). 

(MŰNK.) Sar. Mai. joz-vi, Kaz. dbz-vtj 'a test tagjai összes
ségükben értve' (joz 'íz, Ízület; bütyök, bog, csomó'; kat-vi 'erő, 
tehetség', kai ua.; -vi ••*•» f. vaki, vog. va'i 'erő'); jozo-vijo 'büty
kös, bogos ízületű'. 
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(MUNK.) Sar. suro-pido 'szarvasmarha3 (suro 'szarvas', pido 
'lábas'). 

(MUNK.) Sar. Mai. jelo-vejo, Ufa d'elo-vojo 'tejes-vajas, tejet
vajat adó (pl. tehén)'. 

(MUEK.) ul-vaj 'ág, hajtás, galy, lomb' (ul 'rügy, bimbó ; 
fagörcs; hajtás, sarj', vaj 'ág, villa alakban szétágazó galy'); 
acc. uldz-vájáz VNH. bűv. 5 j ulidm-vajtam 'ágatlan, galyatlan'. 

(MUNK.) dié-pas 'felső ruha, suba5 (dié 'ruha, öltözet', pas 
'suba, bunda, szűr'); — disá-pasá 'ruhám, subám' VNH. d. 
J93 a). 

(WICHM.) G. I. dis-kut 'kleidung' (dié 'kleidung; kaftan, 
rock [J.]', kat 'bastschuh'); — kesaékdm diso-kuto 'rongyos ru
hájú' MUNK. VNH. 89 j dié-kutdz 'ruhát' 93 | dis-kutmd 'ruhá
mat' 78 j dis-kutsá 'ruháját' uo., I. dié-kutse id. WICHM. SUS. 
Aik. XIX. 87, disse-kutse uo. disza-kutsa MUNK. VNH. 95, dissd-
kutsd 69 | dis-kutdn 78, J. dis-kuten WICHM. SUS. Aik. XIX. 87 
'ruhával'. 

(MUNK.) cinijo-piil'ijo püéé 'ujjas kesztyű' (tkp. ujjas, hüvelyk-
ujjas kesztyű'). 

(MUNK.) sid-nan 'étel-ital' (sid 'leves', nan 'kenyér'); — ta 
kuéoioslan sidzi ndnzi 'die speisen dieser wirte' WICHM. SUS. 
Aik. XI. d. 156 | d'éét's siden nánen 'mit guter brühe, mit brot' 
im. 1, siddn-ndndn 'itallal-étellel' MUNK. VNH. im. 1 a), séddn-
nandn 170 p. J sidanid-nandnid 'italoddal-ételeddel' im. 2 a) j 
sid-úanedli 'ételednek' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 367 | sédlié-
nanlis 'italtól-ételtől' MUNK. VNH. 170. 

(WICHM.) MU. U. sion-d'uon 'schmaus' (sión 'essen, speise', 
d'uon 'getránk'); — MU. sion-d'uonnos 'speisen und getránke' 
SUS. Aik. XIX. 56 | éiondz-duondz 'ételt-italt' MUNK. VNH. 170 | 
MU. sion-d'uoneniz 'mit den speisen und getránken' WICHM. 
SUS. Aik. XIX. 57. 

(MUNK.) adjís-kilis 'szemtanú, fültanu' (tkp. 'látó-halló'); — 
sojd seraz agUll-Mliéli éortdm 'maga után hítta tanúnak' 
VNH. 142. 

(WICHM.) jmrt-jer 'haus und hof mit zugehörigen lánde-
reien' (juirt 'haus, wohnung', jer ~ kaz. [BÁLINT] jir 'föld, hely, 
egy darab szántóföld'); — jurtá-jerá 'házam-telkem' MUNK. 
VNH. 69 | jurt-jerez 'háza' 71, jurtez-jerez 77 \ járt-jerdz 'házat* 
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71 | jurt-jera 'házba' (tkp. 'háztelekbe5) 71 | jurtaz-jeraz 'há
zába5 78. 

6. Cseremisz. 

E. (BUDENZ) aci-avaj 'szülék5 (aci catya5, avaj 'anya'). 
(SZILASI) izaj-solaj 'testvérek5 (izaj 'nagybátya, testvérbátya', 

solaj 'öcs5). 
nyK. (RAMSTEDT) katsk§s-iüs 'das essen und trinken; die 

speise'. 
nyK. (RAMSTEDT) kukxs(§) iyetsd 'die trockene jahreszeit, 

die dürre' {i cjahr5, keiíd 'tag5). 

7. Mordvin. 

E. (PAAS.) íeiá ava 'eltern5: (eidn avari bartavkas vecak a 
vaji 'der segen der eltern ertrinkt nicht im wasser5 SUS. Aik. 
XII. 78 {Ma evater', ava 'mutter'). 

E. (PAAS.) sulo petie 'eingeweide5: sulodom peked'em jarcan 
'ich fresse meine eingeweide' SUS. Aik. XII. 101 (pe£e 'magén, 
bauch5, sulo 'darm5). 

8. Finn. 

maa-ilma (elhomályosult alakban: maalima Kant.3 bev. 10. 
sz.) 'világ' (maa 'föld; ország; vidék, falu', Urna levegő, légkör, 
idő, időjárás, éghajlat; világ5; tehát tkp. 'föld + levegő5). A nép
nyelvben még különragozva is előfordul; pl.: kun en noita 
saanutkana, mailt a ilmoilta tavannut piti tulla Tuonelahan 
'mikor nem kaptam meg azokat, nem találtam meg a (fölső) 
világon, Tuonelába kellett jönnöm5 Kai. XVI. 315 | ampuisitko 
Vainámöisen, kaataisit Kalevaláisen, ilo ilmalta katoisi, laulu 
ma alt a lankeaisi 'ha lelőnéd Váinámöinent, ha elejtenéd a 
kalevalait, az öröm eltűnne a világról, az ének elveszne a föld
ről VI. 121 | tulkoon ma allé matoiset, ilmoille itikkaiset 
ihmisüle vaivaksi 'jöjjenek a földre férgek, a világra nyüvek az 
embernek bajára' Sat. I 67 (1. még ugyanott 85. 87). 

é s z t : sü silmad 'gesicht5 (tkp. 'mund + augen') WIED. 
Gramm, der syrj. sprache1 104. 
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luud-kondid 'knochen' (tkp. rknochen + gebeine') AHRENS, 
Gramm, der ehstnischen sprache revalschen dialektes2 I. 136. 

lü liha 'körper (tkp. fknochen + fleisch') WIED. Gramm, 
der ehstnischen sprache 315. 

söl leib 'nahrung' (tkp. 'salz -f- brot') uo.*) 

9. Lapp. 

S. (HALÁSZ) ahce-ieiíie 'szülék' (áhce atya', iente 'anya') 
Svéd-lapp nyelv IV. 15. 

S. (WIKLUND) id'd'a-peive 'nacht und tag'.**) 

*) Vö. f i n n : suolaleipa (AHLQV. Suom. kiél. rak. I. 72) || 
m o r d v i n : E. (PAAS.) ksi sal jarcak, da pravda kortak.' 'iss 
salz und brot, und rede die wahrheit!' SUS. Aik. XII. 75 | 
kéi sal pnti 'die brot-salz vorlegt" IX. 226 j ksit salt ie{ 
putan 'ich lege dir brot und salz vor' XII. 5 || c s e r e m i s z : 
kCar. (POKKKA) iiana küsa kindd-éin$al£§ deris kinőd-türflan 
suas ok li 'von dem auf einmal gebackenen brote (und salze) 
ist es nicht möglich reich an brot zu werden' SUS. Aik. XIII. 
d. 135 | nemnan kocsas jüsas kindd-sin$alz§ küftar jümalan 
édUn koóes 'die speisen und getránke, die wir geniessen sollen, 
bleiben unter der diele verborgen' uo. d. 143 || z ű r j é n : 
(LYTKIN) úanön solö'n mödödé! 'versieh mich mit brot und 
salz!5 SUS. Aik. X. 61. 

**) A török-tatár nyelvekben sem példátlanok az ilyen 
összetételek; pl. k a r a c s a j (PEÖHLE): at'á-ana 'eltern' (ata 
'vater', and 'mutter' || k az á n i t a t á r (BÁLINT): aya-ene 'fitest
vérek' (aya 'bátya', ene 'öcs') j katin kiz v. kiz katin 'nőnem, 
nők' {katin 'asszony, feleség', kiz 'leány') | kéjem salim 'minden
féle öltöny' (tkp. 'felöltő-levető') | kasik ajak 'mindenféle evő
eszköz' (kasik 'kanál', ajak 'csésze') || c s u v a s (PAASONEN): pit-
kus 'arcz5 (pit 'arcz', kus 'szem') j san-éur§m 'test' (san 'test', 
sy,r§m 'hát') | édr-siv 'ország' (s»r 'föld', siv 'víz') j (MÉSZÁROS) 
ul-ydf 'gyermek' (ül' 'fiú', ydr 'leány'); (BÜDENZ) poronzan toprié 
ul-yir 'élvén kaptak gyermekeket' NyK. XVI. 157; (MÉSZÁROS) 
vPK. éóérh ül-'/df öjerza párat' pere! 'az ember fia (fia-leánya) 
elosztja köztük' Csuv. Népkölt. Gyűjt. II. 255; völg kaid vara 
éúérh ul'-yorné kormáskgn 'ő aztán elment hogy meglássa az 
ember fiát-lányát' 503; ézo éftpiú vöjlg pözan éúérh ül'-yöi'Éél'e 
vörösed pöy! 'hogyha te erős vagy, hát verekedj meg az ember 
fiával-leányávaF 503; vP. kondd kamda pol'in edem Üt§-y&fd kus 
pol'/ 'ide bárki legyen is, alighanem emberfia-leánya jött!' 264. 
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II. 

A következő csoportokban már egyes alárendelő összetétel
fajtákkal foglalkozunk, mégpedig kétféle jelzős- és kétféle bir
tokos-összetétel típussal. 

Ősrégi jelzős összetételeknek kell tartanunk azokat az 
összetételeket, melyekben egy jelzős főnév melléknévként szere
pel bármily képző nélkül.*) Az ilyen összetételek el vannak 
terjedve talán a világ összes nyelveiben,**) s pl. az indogermán 
nyelvekben kétségtelenül kimutatható, hogy a képzőtlen alakok 
az eredetibbek, a képzősek pedig csak később keletkeztek. 

*) SIMONYI: Nyr. IV. 1 8 9 - 9 0 ; SZILASI : NyK XXVI. 
183—4; AHLQVIST, Suomen kielen rakennus I. 84. 

**) A török-tatár nyelvekben is igen közönséges, pl.: 
o s z m á n - t ö r ö k : ak-sakal 'fehér (ősz) szakállú' j kalem-

kas ctoll (ív) szemöldökű' | kara-kas "fekete szemöldökű' j keman-
kas 'ívszemöldökű' j kara-göz "fekete szemű3 | kel-bas 'kopasz
fejű' | kuez-dudak 'cseresnye ajkú' KUNOS, Oszmán-török nyelv
könyv 324 i jesil bas órdek olsam, su icmem gölünüzden 'ha zöld 
fejű récze volnék, nem innám a tavatokból' Oszmán-tör. Nép-
költ. Gyűjt. H. 212. 

c s a g a t a j (KUNOS): ak bas 'barháuptig; hirse; junge 
sklavin' | kara bas 'sklavin, milchbruder, schwarzkopf. 

k a z á n i t a t á r (BÁLINT) : ak-küt 'fehérfarkú sas, tengeri 
sas' (küt 'alfél') | borkőt 'császársas' j kamit ajak 'horgas lábú, 
lőcslábú' (kamit clóiga') ] kirik-ajak 'százlábú (féreg)' (tkp. negy
venlábú') | kizil bas 'perzsa' (kizil 'piros, vörös'; bas 'fej') | ózon 
boron 'szúnyog3 (ózon 'hosszú3, boron corr3) | siyar küz 'félszemű'. 

k a r a k i r g i z (ALMÁSI) : berkut 'aquila fúlva3 KSz. II. 116. 
b a s k i r (PRŐHLE): bgrkut 'császársas' | kqra-tun 'fekete 

subás3 (tun 'bunda3). 
k a r a c s á j (PRÖHLE) : a^-fujaq 'die weissen hufe eines 

pferdes, ein pferd mit weissen hufen3 | qubá-bet 'von bleichem 
gesicht3 | c^íj-bidir 'dickbáuchig3 (cíj 'roh, unreif, bidir 'bauch') j 
ücc-ajáq 'dreifuss (küchengerát)3 | zayyíz-k'öz 'eináugig'. 

k u m ü k (NÉMETH) : kinyír jürek 'kétszínű3 (kinyír 'hamis, 
ferde, hazug, görbe3, jürek 'szív3) | kiyyir goz 'kancsal' (ggz 
'szem'). 

c s u v a s (PAASONEN): ^drldkuí (bot.) 'copojKKa3 (%drh 'piros, 
vörös3, kus 'szem3) I üpne-kué 'lesütött szemű3 (üpne 'hason, 
hasra3) | vizS-kus 'sóvár3 (viz§ 'éhes') | xwa süssem 'fekete hajú3 | 
kuGSr-kut 'bögöly3 (kuGSr 'görbe, ferde3; kut 'alfél, segg3) | p§zara 
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1. Magyar. 

A magyarban két madárnév biztos példája ez összetételek 
régiségének: vörösbegy 'rotkehlchen' 'rubecula' COMENJUS NySz. 
'pyrrhula pyrrula' Csongrád m. CHERNÉL, Magyarország madarai 
II. 616 'erithacus rubecula5 771 és a sármány MISKOLCZI NySz. 
'icterus' MA. 'grünling' PPJ3., melynek változatai: sármály, sar-
malyu 'galgulus' COMENIUS, NySz., sármáluó Sopron m. MTsz. 
'emberiza citrinella', sármálinkó (-inka kicsinyítő képzővel, 1. Nyr. 
XLI. 443), sármríringó CHERNÉL II. 573, sármárinkó HERMÁN OTTÓ, 
A madarak hasznáról és káráról 101, sár malinkó (FÖLDI) Aquila 
XIV. 28 'oriolus oriolus'; sármánkó Csík m., sá-rmándli Répcze 
vid., sármánli Őrség, sármánytyú (talán a süvöltyií 'pyrrhula 
pyrrhula' analógiájára) Udvarhely m., Háromszék m., Erdővidék 
MTsz. 'emberiza citrinella'. (Vö. még: sármók Mármaros m., 
sármóka Szolnok-Doboka m., sárjánka Baranya m., sárjóka Zala 
m., sárgyóka Zala m., Göcsej, Somogy m., Közép-Baranya; 
sárgyúka Baranya m. MTsz. 'emberiza citrinella'.) 

Szintén mái az utótagja az aranymái Szilágy m., aranymáj 
Szilágy m., aranymái rigó Molnaszecsőd, Vas m. 'oriolus orio
lus' CHERNÉL, Magyarország madarai II. 574 madárnévnek. 
(Változatai még: aranymálú Sopron m. Aquila XIV. 18, arany-
mályú CHERNÉL II. 574, aranymáié Vas m., Sopron m. Aquila 
XIV. 18, aramáié CHERNÉL II. 574, aranyos málé Zala m. Aquila 
XIV. 18, arany málinkó Dunántúl Term.-tud. Közi. XX. 305, 
arany máiingó Dunántúl, arany maiingó Pest m. Aquila XIV. 
18, aram-málingó, aram-mállingő Zala m. MTsz., alamár Göcsej, 
olomári Őrség MTsz., Zala m. Nyr. XIX. 575, arany-márinkó 
HERMÁN OTTÓ, A madarak hasznáról és káráról 101, arany-

hit 'sokat fingó' (pSzar 'fingani') J surGut 'parti fecske' 'hirundo 
riparia' (4y,r§ 'fehér', hat 'alfél, segg') | kuG§r-m§j 'kócsag' (kuGSr 
'görbe, ferde', m§j 'nyak') | sakla-pus 'kopasz' (sakla ua., pus 
'fej') | stapan-pus (bot.) 'TaTapHHKL, TaTapcnaa rojiOBa' | tdGdl-
ty,Da 'halfaj' {tdk 'szőr', tdkfo 'szőrös', tu-Da 'ajak') | v§r3m-tuna 
'szúnyog' {vSrSm 'hosszú', tyna 'növényszár') | (MÉSZÁROS) k§úéek 
turtsá jül'úzr) /ura kus 'ujjával intett a fekete szemű' Csuv. 
Népkölt. Gyűjt. II. 158. — Vö. pus sávrenan pül§ anat 'szédelgő 
fejű hal úszik' 91. 
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máringó, aran-máringó Őrség, Somogy m. MTsz., Nagykanizsa, 
Puszta-Magyarod Zala m., Dunántúl, Pest m. Aquila XIV. 18.) 

A begy van a következőkben : aranybegy Jászberény corio-
lus oriolus' CHERNÉL II. 573 (vö. aranybegyű Sí. 12, aranybó'gyü 
Sí. Kr. I. 10, Aquila XIY. 18) | havasi szürkebegy caccentor 
coliaris' 702, erdei szürkebegy "accentor modularis5 703 | kékbegy 
;cyanecula suecica' 774. 

Madárnév még: fekete folt 'sylvia atricapilla' Kolozsvár 
CHERNÉL II . 712 | kerti füstfark (és rozsdafarkú) fruticilla phce-
nicura' HERMÁN 0., A madarak hasznáról és káráról 167. 

Halnév: veres-szem 'scardinius erythrophthalmus5 Bódva, 
Szendrő HERMÁN OTTÓ, Magyar halászat könyve 839 j orsó-fark 
íaspro Zingel' (GALGÓCZI ISTVÁN, Szakácsi tudomán czímü 1622-
ben írt kéziratos könyvéből) uo. 815. 

Növénynevekben is gyakoriak az effajta összetételek : bak-
gyomorfű, bakszakdllfű (és bakszakállúfü), bardtmonyfö (és bardt-
monyúfíí), borjúldbfű (és borjúlábúfű), egérfarkfű, egérfülfü, kakas-
taréjfű, kecskeszakdllfű (és kecskeszakállúfu), lófarkfü, lóherefű, 
lúdlábfü, medvetalpfű (és tövises medvetalpúfü), ökörfarkfii (és 
ökörfarkúfü), okörfülj'íí, ökörnyelvfü (és ökörnyelvüfü), ökörszemfű, 
rókafarkfű, tyúkbélfű, varjiíldbfű (és varjúlábúfü), hollóldbfíí (és 
hollóldbúfű) NySz.; tányérbél virág (és tányérbélü virág) MTsz., 
kenyérbélvirdg NySz., MTsz. (és kenyérbélü gomba NySz.). (Vö. 
bakszarvúfíí NySz., MTsz., borjúorrúfü, daruorrúfii, ebfejüfű, eb-
nyelvűfn, é'sztragorrúfü, kecskeszarvúfű, macskafarkúfü, oroszlán-
talpúfü, szarvasnyelvüfű NySz., embertökíí fű Nyr. IV. 24, kecske-
csecsűfű MTsz., kecskecsecsü-szöllő MTsz., NySz., kecskeszemü 
szöllö NySz., jdnycsecső cszőllőfaj', jánycsecsü alma MTsz., lómonyú-
szilva MTsz., lószemű szilva MTsz., NySz.)*) 

Testrészt jelentő szó van még a következő régi összetétel
ben : Félkéz (tulajdonnév) ceinhandig' NySz., OklSz.; félkéz
kalmár NySz., MTsz., félkéz-kalapács MTsz., 1614. TörtT. Új f. 
2:471, félkéz-kasza, félkéz kosár MTsz., félkézmeszelö 'rövid nyelű 

*) Nem egészen kétségtelen ezeknek az idetartozása: 
galambláb Storchschnabel', kakasláb, nyúllak, szarkaláb, varjúláb 
NySz.; lúdldb csárga kankalin', macskaszem Viola tricolor', 
macskatök 'glechoma hederacea' (vö. macskatöki). 
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meszelő' Nyr. XLII. 299; kétkéz-háló, kétkéz-vonó, kétkéz-rúé 
MTsz.; épkézláb ember; négykézlábut 'meredek út' (Háromszók) 
MNyszet VI. 342. Ilyen, de már elhomályosodott összetétel a 
szomjú 1. 'szomjas5; 2. 'szomjúság5 és éhom 1. 'éhgyomor5; 2. 
'éhes gyomrú5 szó, melyek második tagja a régi jonh, joh, juh, 
ih, éh 'belek, has, gyomor5. A szomjú tehát, ellentétben az éhom-
mal, azt jelenti: 'szomjas gyomrú5. (L. Nyr. XLII. 62.) 

A népnyelvben van még több oly összetétel, melynek utó
tagja testrészt jelentő szó: bagó/ő {= bagolyfö) 'tökfilkó, ostoba 
fajankó5 Vas m. ] pókhas, pukhas 'nagyhasú, potrohos ember5 

Kiskunhalas, Nagy-Kúnság, Paloczság {pók-has, puk-has 'nagy 
has5 Baranya, Paloczság; vö. haspók 'nagyhasú, potrohos, hasát 
szerető5 Zala m., Somogy m.. Pápa, Komárom m.) | kétfej (ki>-
koricza) 'kétfejű, kétcsövű5 Somogy m. j három-láb-szék 'három
lábú szék5 Paloczság (vö. háromlábú NySz., de pechenye swtheo 
was lab RADVÁNSZKY NySz.) | kutyafog 'álnok, irigy, sértő, maró 
természetű, másról rosszat mondó' Székelyföld j pokolbél (és 
pokolbélü) 'nagyétű' Debreczen | telitest 'telitestű' Háromszék j 
vastagnyak 'vastagnyakú5 Somogy m. MTsz. 

Van egy olyan összetétel is, melyben ruhafélét jelentő szó 
van az utótagban: fé(l)nadrág 'féleszű5 Nagykunság, Túrkeve, 
Szeged (vö. fénadrágos ua. Kiskunhalas, Kalocsa) MTsz. 

E l v o n t f o g a l m a t j e l ö l ő s z ó már gyakoribb, külö
nösen a szín szó fordul elő sokszor így képző nélkül össze
tételben, pl. hamuszín, mákszin, méggyszin, oroszlánszin, pázsit-
szin, publikánszin, téglaszin, tengérszin, testszin, tüdó'szin OklSz.; 
kéUzin 'kétszínű' Erdély, Erdő vidék, Háromszék m.; magam-szin 
'magam színű, olyan színű, mint én5 Háromszék m.; molnárszín 
világos szürke-kék5 Heves m.; szégszin 'barna, gesztenyeszínű' 

Fehér m.; szíjszin 'drapszínű, szarvasbőrszínű' Czegléd; testszín
körte 'pirosas körtefaj5 Debreczen, MTsz.; aranyszín paripa 
MNGy. I. 222; rózsaszín hajnal ERDÉLYT, Népdalok és mondák 
II. 123; szivárványszín pántlika 87, violaszín pecsét MNGy. I. 
330, gesztenyeszín haj KRIZA 213, testszény fiidzőm KRÍZA 114. 

Ide tartoznak még a következők: hordóíz Erdély, hordó-éz 
Szatmár m. 'hordóízű5 | hordószag 'hordószagú5 Szatmár m. j 
középrend 'középszerű5 Veszprém m., 'közepes termetű5 Székely
föld5; öregrend király 'koros, idős5 Háromszék m. MTsz. | tizen-
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nyolcz szi (szél) gatya Nyr. III . 367 | féltáncz Arad m. (és fél-
tánczú Szatmár m.) 'féleszű' MTsz. | félszeg NySz.*) 

Másféle (konkrét) fogalmat kifejező szó az utótag még 
ezekben: egyló, kétló, négyló szekér Magyar Nyelvészet VI. 342; 
hatló hintó (Háromszék m., Erdővidék) KRIZA 17, 146; másodfü-ló, 
harmadfű-ló NySz. 

2. Vogul. 

a) T e s t r é s z e k . 

f e j : E. (MŰNK.) jánk-pünk (személynév) 'fehér fejű' VNGy. 
IV. 427 | KL. metén pánk jiykei 'bérért dolgozó (tk. 'béres f.5) 
nőcseléd5 107 | E. nar punk 'kopasz f.' 49 | semél-p. (kutyanév) 
'fekete f.' 428 | salt-p, 'háncssapkájú' (tk. 'fejű') 175 | sül p . 
jiminkwé 'őszfejű öregecske' II. 325 | viyir-p. (kutyanév) 'vörös f.' 
428 || (AHLQV.) dmp-pánk-jiv 'cornus sanguinea' | kelp-pánk-pul 
'erdbeere' (tk. 'vér-fej-bogyó') j kelp-pánk poriét 'die gráser mit 
rőtem kopfe5 SUS. Tóim. VII. 127. 

s z e m : É. (MŰNK.) sam-pal 'félszemű' VNGy. I. 8, IV. 
149 | yulay-sam 'holló-sz.' II. 111 | ponsém sosi' kitV sam 'érett 
ribiszke két szemű' 5 j sakwal'ik-sam 'szarka-sz.' 111. 

s z á j : E. süp-pál 'görbeszájú' (tk. 'fél-sz.') I. 25. 
t o r o k : E. lujmén tur turkém 'énekes hangú (tk. 'torkú') 

torkocskám' IV. 20 || kér-tq% ta'ilém 'vasmellű (tk. 'torkú') ruhám' 
II. 149. 

o r r : . T. nal sop k'om 'orratlan ember' IV. 357 (E. sop, 
T. sop 'darab, rész, fél') | É. jáyk úol 'hófehér orrú' 8 j K. jani 
nal 'nagy-o.' IV. 267 | K. k'orés-n. 'kimeredő o.' uo. j É. kurká-

*) Vö.: félvágás szekér 'kisebb szekér, a melyen trágyát 
követ, fát stb. hordanak' Maros-Torda, Háromszék m., Erdővidék 
(vö. félvágású szekér ua. Maros-Torda m.) | egész vágás szekér 
nagyobb szekér, a melyen szénát, gabonát-mit hordanak' Maros-

Torda m. (vö. egész vágású -szekér ua. Maros-Torda m.) J az Ő 
nevelési ( = nevelése) gyerek Heves m. NyFüz. XVI. 38 | an nem 
ide valuó szármozás Pápa vid. NyFüz. XVII. 18 | pápoi születís 
vagyok uo. I az ide való születís Kemenesalja NyFüz. XXXIII. 
16 | körmendi születís uo. | mégin ésö osztá ( = osztálybeli) lészo 
Győr m. Nyr. XXXV. 390. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. **> 



362 BEKÉ ÓDON. 

nol 'tyúk-o.' 124 | simsér-n. 'búvárkacsa o.' 80 | K. sörém-úql 
'egérfi-o.' 397 | taykér-n. 'egér-o.' uo. 

f ü l : T. pil-sop 'fületlen' IV. 358 | K. sailém _pa£"érzékeny 
fülű5 II. 362. 

h a j : É. sdt at tiniy puyk 'százhajú drága fejem5 IV. 121. 
s z ő r : É. dnyá-pun 'hófajdpehely-szőrü5 II. 337 | sira-p. 

'sirálypehely-szőrű' uo. | KL. toal-pun lin 'téli sz. evet' IV. 101. 
s z a r v : É. ánt-pál yar 'félszarvú rénbika' IV. 393 | vort-

arlt-puyk 'keményszarvú fő' 270. 
n y a k : É. ayya-sip 'hó fajd-nyakú' IV. 10 || dűltem ^dr-sip-

•luw 'bikáéhoz hasonló ny.' 50 J viyir nuj sipdu 'vörös posztóval 
[díszített] ny.' 12. 

m e l l : E. yatél vortém vorti mail 'napbarnította barna 
melhV IV. 46. 

h á t : E. ti jélpiy sis saw urkwét, ti supi sis saw urkwét 
'ezen szent hátú sok hegyecském, ezen tokhal hátú sok hegyecs-
kérn IV. 12. 

f a r k : É. léV-sup tart 'félfarkú daru' IV. 393. 
k é z : É. kat-pal 'félkezü' I. 8, IV. 259 | KL. kélpéy-koqt 

'véres kezű' IV. 310. 
l á b : (MŰNK.) É. lailpal 'féllábú' I. 8, IV. 168; (AHLQV.) 

lail-pál, liel-poal 'mit einem fuss, einfüssig, hinkend' | (AHLQV.) 
pér-lail 'krummbeinig'. 

ú j j : (MŰNK.) E. uj-namtaUtulá-yum 'medve névtelen ujjas 
férfi' VNGy. III. 429. 

m e m b r u m v i r i l e : E. yiérá kök 'kampós f.MV. 246. 

b) H e l y z e t e t j e l e n t ő szó . 

c s ú c s , h e g y : E. tal'é/-sup pulát-sirej 'tompahegyti aczél 
kard' IV. 144 | ankér-taléy ül'pas 'sürü csúcsú czirbolyafeny-
ves' 217. 

s z é l : KL. jaim jaséytoqlém vetéy krürpa wüs jas, saurép-
nál ost uréy vetné krun pansimén 'atyám jegyezte benőtt 
(tk. 'partos') szélű kis ösvényjegy fejszenyél vastagságú dudoros 
szélűre mikor nőttél' (tk. 'értél meg') IV. 133 (É. váta, K, KL. 
vét 'part, szél'). 
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c) R u h a f é l e . 

s u b a : É. qsjéy-pal 'bekecses' (tk. 'félsubás') IV. 74. 
s a p k a : É. yansdy kent (személynév) 'tarka sapkás' IV. 427, 

d) E l v o n t szó . 

ö l : E. sat tal sirei ansi 'hét öles kardja van' IV. 171. 
é v : E. yürém tal luivi jémts 'három éves lóvá lett' I. 6. j 

q,tér... vat taW jémtés 'a fejedelemhős harmincz éves lett' II. 94. 
r é t e g : E. sat-pis ydpyd-jiw yáp 'hétrétű nyárfahajó' I. 

47 j sat-pis sorni-kwol 'hét rekeszü arany ház' III. 67. 

e) M á s ( k o n k r é t ) szó . 

d e s z k a : E. ti qXpiy part kwol-kan 'festett deszkás padló' 
IV. 75. 

f ű : E. (KANNISTO) kit-pwm Iwft, yürum-putm liufi 'két éves 
ló, három éves ló' (MUNKÁCSI: KSZ. VI. 198). 

3. Osztják. 

a) T e s t r é s z e k . 

f e j : E. (AHLQV.) nar-o/ 'kahlköpfig' | (PÁPAY) uhdi-oy-siski 
'vörösfejü madár' UF. XV. 93 || I. (PATK.) sévat ü% cbezopftes 
haupt' Die Irtysch-ostjaken II. 64. 

s z e m : E. (AHLQV.) parta-sem 'schieláugig, schielend' (vö. 
parta-pelak elinke seite') | I. (PATK.) sorni-sem nai 'aranyszemű 
asszony' | E. (AHLQV.) vonya-sem 'schieláugig' | (PÁPAY) vuqzdm-sem 
Iqymay /int 'vészháló szemű födeles nyirfahéj puttony' ONGy. 34. 

o r r : E. (PÁPAY) nvl-tvi-kdrdi mey'k' 'vasorrú manó' UF. 
XV. 93 | (AHLQV.) navi-úoA 'pferd mit weissem maule'. 

s z á j , s z á j r é s : É. (PÁPAY) oyol-dyen yusi-nayk-tuédy-uyydl 
jajem 'szánorra-módjára-görbült-vörösfenyő-szakállas-száj bátyám' 
ONGy. 150 || oyol-d.-y.-n.-t.-löl jajem 'szán-o.-m.-g.-v.-sz.-szájrés 
bátyám' uo. 

n y e l v : E. (AHLQV.) ar-nÜAim-siski 'lerche' (tkp. 'gesang-
zunge vogel', vagy talán inkább 'soknyelv[űJ madár', vö. finn 
(ERWAST) sata-kieli 'nachtigall'). 

25* 
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f o g : É. (PÁPAY) lapga-pep'gi 'evetfogú' UF. XV. 54 | uai-p. 
'állatfogú3 uo. 

á l l : E. (AHLQV.) navi-anen Veisshalsiger (! így) fuchs od. 
dessen feli3 | pudi-anen 'fuchs mit grauer brust3 (vö. KARJ. DN. 
dy9n, Trj. raydn\ V. Vj. ayen, Ni. drjdn, Kaz. agvn, 0. dydn 
fKinn5 SUS. Tóim. 1). 

n y a k : (CASTR.) ana-sabet cente von schwarzblauer farbe 
mit dickem halse3. 

g y o m o r : E. (PÁPAY) kort-ney-yo-aktdm-vuj-o%-taj-% olvy-
ontdr ort cfalusi-ember-gyűjtötte-állat-feje-búbjában-dús-gyomor-
fejedelemhős3 ONGy. 14. 

k é z : É. (AHLQV.) ser~kus cgeizig3 (tk. cleer-hand3). 

b) B u b a f é l e . 

r u h a : É. (PÁPAY) úör§m-iki-kunjvn-tél akem 'réti-öreg-
karmos-pánczólt [viselő] bácsikám' ONGy. 74. 

b o t o s : É. (PÁPAY) uai-peM cfélbotosú3 UF. XV. 98. 

c) E l v o n t s zó . 

é v : (PATK.) %űdem-, neda-, vét-, yüt-> tdbet-teta '3—7 jáhri-
ges pferd3 (téta Vinter3). 

4. Zűrjén. 

a) T e s t r é s z e k . 

f e j : (WIED.) dzirúa-jur leichtsinniger3 (dz. 'beweglich, 
rührig3) j jöi-j. 'dummkopf, narr (j. 'töricbt, einfáltig, dumm, 
unvernünftig') j kod-j. 'betrunken, berauscht3 | kus-j. 'kahlkopf, 
glatze, priester3 | loz-j. 'zauskopf, ungekámmter3 | noi-j. 'priester' 
(n. 'tuch, wollenzeug3 stb.) j paskyr-j. 'krauskopf, zauskopf, 
ungekámmter3 | stsan kod' jur cgrossköpfiger3 (stsan "kübel, bot-
tich5, kod' cáhnlich3) || görd-j. ;roter klee (trifolium pratense)' j 
jedzyd-j. 'weisser klee (tr. repens)3 || tup-j. ceule', itset tup-j. 
fkáuzchen (strix passerina)3 (tup-jnra cschopfig3). 

s z e m : Ud. (WICHM.) bugil sin cglotzáugig, der glotzáugige' 
(L V. S. L. P. éin-bugit caugapfel') FÜF. XI. 225 li (WIED.) 
pölödniUa-sin, pölödznitía-s., pöludnit'sa-s. 'kornblume (centaurea 
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cyanus)' (p. 'ein wesen, das im roggen wohnen soll') | neXamyn-
sin 'wucherblume (chrysanthemum leucanthemum)' (n. 'vierzig'). 

o r r : as-nyr 'eigensinniger, halsstarriger mensch3 j kyr-n. 
'grossnasiger' (k. 'berg') | tul-n. 'verschmutzter mensch' (t. 'pflock, 
keil, zapfen, nagel, knebel stb.') |) veiyna-nyr-kai 'sichelschnabel 
(recurvirostra avocella)' (v. 'schief, schrág, gekrümmt, geworfen'). 

s z a k á i : bon-tus 'mann mit dünnem bárt'. 
n y a k : pernatóm sily 'ein ungetaufter; falscher, bestechli-

cher mensch'. 
h a s : paákyd rusku 'fresser (p. 'breit, weit, ausgedehnt; 

üppig, práchtig'). 
l á b : kok-pöl boétny clahm machen' I kyn-kok 'frostiger 

mensch, schwáchlmg5 (k. "erstarrt, abgestorben, unreif) j pu-kok 
'stelze, stelzfuss' (pu 'holz') [| katsa-kok-turyn 'helmkraut (scutel-
laria galericulata)' (katsa 'elster') | turi-kok-to(j)in 'rohrkolben 
(typha latifolia)' (túri 'kranich', tojin 'mörserkeule'). 

s z á r n y : P. ku-bord 'fledermaus' (ku 'haut, feli, balg') | 
kus-b. id. (vö. kus-borda 'nacktflügelig') | nar-b. id. (n. 'vékony'). 

f a r k : kyz-böé 'hexe' (k. 'zwanzig') | l'akös-b. 'schmutzfink, 
schlumpe5 (t 'schmutzig') || görd-böé-kai 'rotschwánzehen (mota-
cilla poenicurus)' [ jos-b. 'aal (anguilla fmviatilis), eidechse' (j. 
'spitze') | kök-bö£-kai 'eule' (kök 'kukuk') | éöd-b. hermelin (mu-
stela erminea)' (s. 'schwarz, schmutzig, trüb, dunkel'). 

b) H e l y z e t e t j e l e n t ő szó . 

s z é l : V. (FOKOS) bidsgn seni gerd pizan i g §r d-dor §s 
'ott csupa vörös és vörös-szélű asztal van' NyK. XLI. d. 12. 

5. Votják. 

a) T e s t r é s z e k . 

a r c z : B. (WICHM.) sed jjégurtjos liktiU'am, mis kjmt s 
bánjos Ijktitlam 'die schmutzigen jjégariier sind gekommen 
mit ungewaschenen gesichtern sind sie gekommen' SUS. Aik. 
XIX. 181, XI. dal 467. 

s z e m : (MŰNK.) Bursin-CuM-pi 'Jobbszem Csikón' (név) 
VNH. 61 | G. (WICHM.) paláin murt 'der eináugige' SUS. Aik. 
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XIX. 132 | Sar. (MŰNK.) taba-sin 'nagyszemű ember5 (gúnyszó) 
VotjSz. 343 (taba serpenyő') || Sar. didikéin turin 'nefelejtsvirág 
(myosotis palustris)' (tk. 'galambszem[ű] fű5) uo. 393 | ludskec-
sin-turim 'háromszínű viola' (tk. 'nyúlszem[ü] fű') uo. 458 |[ 
gord-éin 'piros szemű apró pontyfaj (leuciscus erythrophtal-
mus)5 249. 

s z e m ö l d ö k : (MŰNK.) éöd éin-kaéjostes aidalom 'fekete 
szemöldökű [lányjaitokat megcsaljuk' VNyeivm. 3. dal. 

f o g : (MŰNK.) hié'pin-murt 'hosszúfogú, emberevő, erdei 
ördög' VotjSz. 567. 

b a j u s z : Sar. (MŰNK.) kwaí tus 'egy halfaj, melynek hat 
bajuszcsápja van5 VotjSz. 232. 

o r r : (MŰNK.) kiiz-nér 'szúnyog5 (küé 'hosszú5; vö. kazáni-
tatár ózon boron ua.). 

f ü l : (MŰNK.) sak pel' suon piniez 'éber fülnek nevezett 
kutyája5 VotjSz. 36. 

h a j : Sar. (MŰNK.) kué jir-éi 'az orosz papnak gúnyneve; 
a lidórcznyomás szel]érnének, Albastinak körülíró neve, melyet 
félelemből használnak' (tk. 'hosszúhajú5) VotjSz. 272. 

h á t : Kaz. (MŰNK.) éüd-tebir-gibé 'fekete kalapú mérges 
gombafaj5 (t. 'hát').*) 

p o c z a k: (MŰNK.) zek jus 'vastag poczakú ember' (gúny
néven) (tkp. 'nagy bendő5) VotjSz. 304, 440 (gus, $us 'állati 
gyomor, bendő5). 

o l d a l : (MŰNK.) éuk-dor val-vilaz pukéoz 'fehér sörényű 
(? rojtos oldalú) lovára ül' VNH. 62. 

b ő r : Jel. (MŰNK.) éuni-kic 'sas5 (c. 'csikó'; k. 'vékony bőr, 
hártya, hám, héj5) VotjSz. 328 i Sar. urd-klé, Jel. urt-kic, Kaz. 
urt-kéé 'denevér, szárnyas egér (vespertilio)5 (u. 'oldalborda5) 114. 

k a r : (WICHM.) lud sorln pal-sui baba süs 'mitten auf 
dem felde steht ein einarmiges altes weib5 SUS. Aik. XIX. 47. 

l á b : (MŰNK.) niildon-péd-tarakan 'százlábú féreg (oniscus 
asellus)5 {n. 'negyven5) VotjSz. 345 (vö. kazáni-tatár kirik-ajak 
'százlábú Lféregl' tkp. 'negyvenláb5). 

*) Vö. (MŰNK.) 4u£ ket-ul-gubi 'tinórú (egy sárga húsú,, 
ízletes gombafaj, boletus viscidus)5 (ket-ul 'hasszíj, lekötő szíj. 
a nyeregben') VotjSz. 195. 
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l á b s z á r : (MŰNK.) kué-kuk 'szúnyog' (tk. 'hosszú lábszár') 
VNH. 91. 

l á b s z á r c s o n t : (MŰNK.) kuz-jumil "nyakigláb, hosszúlábú 
ember' VotjSz. 285. 

f a r k : (WICHM.) G. vajo-bié, MU. vajo-biz; (MŰNK.) vajo-
bi£, Kaz. vajo-bét 'házifecske' (tk. 'villásfarkú') VotjSz. 640. 

b) R u h a n e m ű . 

f e j r e v a l ó : (WICHM.) töd'i isiapa pi 'ein bursch mit 
weisser mütze' SUS. Aik. XI. dal 84 || töd'i tata niui 'ein mád-
chen mit weissem kopfzeug' uö. | (MŰNK.) cumjos tirjos apajjos 
cistoj-giná valk takjajo s 'a hálókamrák telvék nónikékkel, 
valamennyi csupán fényes tokja-süvegű' VNH. dal 63 || kanos 
tirjos kenakjos jalan-gina búrt cin kalpak 'a csűr telve án-
gyikákkal, egyre csak bársony kalpagúak' uo. | mamik-kalpak 
'pehelykalpagosok' dal 107. 

6. Cseremisz. 

a) T e s t r é s z e k . 

f e j : E. (REG.-BUD.) kogo-vuj vondo 'henger, melyre a szőtt 
vászon föltekerődik' (k. cnagy', v. 'szál, bot') || P. (GEN.-SZIL.) 
kando-fiuj, E. (REG.-BUD.) kando vuj 'kornblume' (&. 'kék') || E. 
(REG.-BUD.) kor2ayge-vuj NyK. VI. 'tengelicz', (TEOICKIJ-SZIL.) 
kor sange-wuj-kaik 'stieglitz' (korsange 'lapu', kaik 'madár'). 

o r r : (TROICKLT-SZIL.) nol-ner 'taknyos; rotzig, COUJIMBHÜ' [| 
K. (RAMST.) kuéner 'mücke' (ku£§ 'hosszú') (vö. kazáni-tatár ózon-
boron 'szúnyog', tkp. 'hosszú-orr'). 

s z a k á i : K. (RAMST.) kasarfiandas 'spitzbártig' (kasarya 
'spitz, stechend', pandáé 'bárt') | simbandas 'schwarzbártig'. 

n y a k : K. (RAMST.) tsará-sü 'mit blossem halse'. 
f a r k: K. (RAMST.) tsama-fiats 'eine rumexart5 (ts. 'füllen') j 

E. (REG.-BUD.) sar-voc 'nyílfarkú récze (anas acuta)' | K. (RAMST.) 

simbaís, (TROICKIJ-SZIL.) sim-boc 'hölgymenyét'. 
ú s z ó s z á r n y : (TROICKIJ-SZIL.) seme-éuldor-kol 'cyprinus 

balenus' (tk. 'fekete úszószárny[ú] hal'). 
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b) E l v o n t szó . 

r é t e g : Ur. (WICHM.) sudd pajsas 'százrétű' NyK. XXXVIII. 
tm. 11 [ K. (EAMST.) kokpai'sa's-t§}'§r 'mit zwei hemden'; kokpat'sa's-
pört 'ein haus von zwei stockwerken'. 

7. Mordvin. 

a) T e s t r é s z e k . 

k ü l s ő : E. .(PAAS.) Kruglovoj Ul'ita Jcerceé lap ff o 'eine 
rundé U. mit gekerbtem áusseren' ( = der kuchen) SUS. Aik. 
XII. 38. 

f e j : E. (PAAS.) aso pira cora 'fehérfejű fiú' SUS. Aik. IX. 
234 | E. (WIED.) aso pra tikse 'schafgarbe (achillea L.)' (tikse 
fkraut, gras, heu') | M. (AHLQV.) kales-preá 'kopaszfejű' Gramm. 
13 | naraf-prea Tatár 'ein Tatár mit rasiertem kopf uo. | E. 
(PAAS.) ravu£o p'ra fejtemé 'ein schwarzköpfiges mádchen' SUS. 
Aik. XII. 53 ! taza pira üjier IX. 234, tazov pia l XII. 41) 
'ein mádchen mit krátzigem kopfe' | valana pirat canavkat cihr 
glattköpfigen schwalben' IX. 144. 

s z e m : E. (PAAS.) kanéur setme avakskist 'sie habén ein 
hennelein mit augen wie hanfsamen' SUS. Aik. IX. 84 | ksnav 
s. at'akskist 'sie habén ein háhnchen mit augen wie erbsen' uo. 

o r r : E. (PAAS.) rhend'án sudo 'mit gebogener nase' SUS. 
Aik. XII. 40 | tiétií macejt tumon sudot 'es fliegen gánse mit 
schnábeln von eichenholz' 41. 

f o g : E. (EEG.) torit idi sija-páj tejteret kudoso 'neked van 
egy ezüstfogú leányod otthon' NyK. V. 97. 

á l l : E. (PAAS.) kuvaka ulo 'mit langem kinn' SUS. Aik. 
XII. 40. 

s z a k á i : M. (REG.) sia-sakal ved-at'á 'ezüstszakálú víz-
atyus' NyK. V. 142. 

h a j : M. (REG.) parhci sájár ved-ava 'selyemhajú víz-anyus' 
NyK. V. 142. 

m e l l : E. (PAAS.) kicJcere nhesce 'ein krummbrüstige' SUS. 
Aik. XII. 36 | rhej in. 'eine schiefbrüstige' uo. || M. (REG.) ver-
miistá 'vörösbegy5 (ver 'vér') NyK. V. 225 || E. (GENETZ-NYMAN) 

narmones paro' solove' juska, ...jakéte?' mesca'na cich, 
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der gute vogel, die nachtigall . . . mit roter brust5 SUS. Aik. 
IX. 86. 

b e g y : E. (PAAS.) jakéiefe tutmat .icogoUkajt rihr rotkröpfigen 
stieglitz' IX. 144 [| (GENETZ-NYMAN) mazi zopana 'mit schönem 
kropf 86. 

s z í v : E. (PAAS) mon cévíe sed'ej avinem cdu, mein mütter-
chen mit weichem herzen5 SUS. Aik. IX. 206. 

h a s : E. (PAAS.) sivet peke cmit einem bauche von fleisch5 

SUS. Aik. XII. 54 | kendi peke coriygist 'sie habén ein söhn-
chen mit einem bauch wie ein nlzstück5 IX. 84. 

l á b : E. (PAAS.) sto(U) laykso nud'ej pxlge corineí Jciscit 
'auf dem tische tanzen knáblein mit rohrfüssen ( = die löffel)5 

SUS. Aik. XII. 58 | saíen pxlge dudura cein dummkopf mit 
ellenlangen beinen' 68. 

l á b s z á r : E. (PAAS.) l'ud'ij sefyka éüriygist csie habén ein 
mádchen mit beinen wie rohrpfeifen5 SUS. Aik. IX. 84. 

s a r o k , c s i g o l y a : E. (PAAS.) peke íejan, azoron t'ejt'er, 
isüamo: ksni kockára, kev kasmo rein kind werde ich erzeugen, 
herrentochter, ein solches mit eisenfersen, mit steinwirber SUS. 
Aik. IX. 94. 

f a r k : E. (PAAS.) musko pulo ksnrrí ajgor 'ein eiserner 
hengst mit einem schweif von werg' ( = die náhnadel) SUS. Aik. 
XII. 46 Wfata pulo 'mit láng herabhángendem kopftuch3 IX. 224 
(p. cschwanz, schweif; schaft, stiel; haarflechte, zopf [der mád
chen]5). 

p é r a : E. (PAAS.) karij eld'e aso pad a ceine braunrote stute 
mit weissem schamglied5 ( = die bratpfanne und der pfann-
kuchen) SUS. Aik. XII. 32. 

o l d a l : E. (PAAS.) coka boka cmit troddeln an den seiten5 

SUS. Aik. IX. 224. 

b) E l v o n t f o g a l m a k . 

é s z : E. (PAAS.) ve pfeve dudura rein dummkopf mit einem 
(d. h. geringen) verstand' SUS. Aik. XII. 68 || mon sirnen preéne 
bab'inem rdu, mein grossmütterchen mit goldenem Verstande' 
IX. 206. 
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c) R u h a n e m ű . 
i n g : E. (GENETZ-NYMÁN) isco i iát kafto' síifna'ine, kafto' 

Mala'tne, aso' pala'ine 'noch dauern mich die zwei mádchen, 
die zwei Melanien in weissen hemden' SUS. Aik. IX. 102 j 
sesténgak pel'ca led'in al'a'do, aso pal'a'do 'auch dann fürchte ich 
die máhenden kerle im weissem hemde5 88 j sesténgak pel'an 
sokin al'a'do, . . . ravuio pála'do 'auch dann fürchte ich die 
pflügenden kerle in schwarzem hemde' 86. 

fe j k ö t ő : E. (PAAS.) kolca paygo 'mit ringförmiger haube' 
SUS. Aik. IX. 224. 

8. Finn. 

a) T e s t r é s z e k . 

t e s t : hieno-ruwmis 'osmerus eperlanus' ('finomtestű') Kans. 
I. 329 j sujo-r. 'coregonus albula' (vö. sujuu 'hajlik, enged; 
nyílik, könnyedén folyik') uo. 

k ü l s ő : liitta-pinta 'acerina cernua' ('nyálkás külsejű5) 
328 [ siled-p. 'garrulus infaustus' ('síma-k.') 324 | valkea-p. 'lucio-
perca sandra, leuciscus idus, cyprinus lucidus, osmerus eper
lanus' ('fehér-k.') 328. 

f e j : ala pád 'kopfhánger' (a. cal') | harmaa-p. 'szürkefejű' 
Sat. IV. 156, 'őszhajú' Kans. II. 63 | harva-p. 'zavart f., gyenge 
emlékezetű' (h. 'ritka') j hattu-p. 'sipkás f.' Kant.3 II. 18 | huuru-p. 
'hóbortos' (h. 'gőz, pára, köd; dér, zúzmara') | hárka-p. 'starr-, 
trotzkopf (h. 'ochs') | hölla-p. 'blödsinnig, tor' (h. 'laza') | kalju-
p., kallo-p. 'kahl, glatzköpfig, glatzig' | karri-p. 'csomós h.' (A;. 
'durva fölszínű') j kohta-p. 'fejét egyenesen tartó' Kant.3 II. 244, 
'egyenlő magas v. hosszú, megfelelő' | kova-p. 'nehéz-f., ostoba' 
(k. 'kemény') j kukka-p. 'virágos tetejű (fenyő)' Kai. 10 : 130, 
'fürtös f. (leány)' 13:28 | kdhdra-p. 'göndörhajú' Kant.3 111. 14, 
lakka-p. 'breitwipfelig, breitkronig (fenyő)' Kai. 10: 152 (Z. 'kiálló 
födél, eresz, padlás; fejtető') j lakki-p. 'sapkás f., tajtékos tetejű' 
Kai, 15:14 j laukki-p. 'hóka (f.)' Kai. 3 : 30U | levea-p. 'széles-f.' 
Sat. I.2 1.32 | lupu-p. 'bunkós-f. (növény)' Kans. I. 2 j mieli-p. 
'verstándig, klug, gescheit' | myssy-p. 'sipkás-f.' Kant.3 III. 35 j 
ndtd-p. 'einen verfaulten wipfel habend' | nulju-p., nuti-p. Kans. 
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I. 273 'kopasz' | násii-p. 'mit zierlicbem od. hervorragendem 
knopf, wipfel, gipfel od. ende versehen; hocbgipfelig5 Kai. 25 : 
331 | puna-p. 'grauháufling' (p. 'rot') | pyöra-p. 'szédelgős, zavart, 
kábult' | pörha-p. 'mit zottigem kopfe versehen' | pöllö-p. 'bagoly-
f., tökfilkó' Sat. I.2 171 j rangas-p. 'gyűrűsvégü' Sat. I.2 156 | 
saara p. 'kétágú' Kant.3 I. 213 | sarvi-p. 'ein mit horn od. hör-
nern versehenes tier' | siikki-p. 'mit seide gezierter kopf, mit 
seidenartigem haar versehener k., mit einen solchen kopfe ver
sehen' | silka-p. 'sima-hajú' Kai. 38 : 278 | tasa-p. 'mit einem 
queren, nicht abgerundeten ende versehen, mit ebener wipfel 
versehen'; t. tappelo 'ein streit, in welchem die streitenden so 
geordnet sind, dass aus der férne gesehen, nur die köpfe merk-
bar sind u. gleich hoch stehend scheinen' | tina-p. 'ein kopf 
mit zinnernen zieraten; mit einem solchen kopfe versehen, mit 
zinn am ende od. an der spitze v.' Kai. 39:282 | tukka-p. 'hajas 
f.' 19:390 j vaahti-p. 'tajtékos tetejű' 40 :38 j valkea-p., valko-p. 
(Kant.3 III. 402) 'fehér hajú' | vaski-p. 'jolla on páárivassa vas-
kinastoja 1. koristeita' III. 87 || aura-p. 'disznó' ('eke-f.') Kans. 
I. 322 | kivi-p. 'cottus gobio' ('kő-f.') 328 | kukka-p. 'fekete har
kály, kakukk, kakas, tyúk, császárfajd, barázdabillegető' stb. 
323—6 | laaja-p. 'cervus alces' ('széles-f.') 322 | lasku-p. 'medve' 
322, 'ökör 323 ('ránczos f.') | lyhyt-p. 'leuciscus rutilus' 328, 
'coregonus lavaretus' 329 ('rövid-f.') | pieni-p. 'plectrophanes 
nivalis' ('kis-f.') 324 | pilkka-p. 'fecske' (foltos-f.') 325 | pyöreá-p. 
'patkány' ('kerek-f.') 320 | sulka-p. 'iynx torquilla' ('an dem ende 
féder oder pinselförmig') 325. 

a r c z : pullo-poski 'duzzadt képű' | puna-p. 'piros arczú, 
pirospozsgás' Kai. 25 : 80. 

p o f a : allas-naama 'hosszúkás, sovány képű, pofájú' {a. 
'teknő, válú, medencze') | jorppo-n. 'csúnya, ránczos arczú^) | 
nalli-n. 'medvebocs-p.' Kans. I. 203 | viiru-n. 'ránczos p., torz-
p.' Kai. 18 : 198 | volo-n. 'csíkos p. : Sat. III. 19 || karva-n. 
'macska' ('szőrös p.') Kans. I. 321 | palli-n. 'nyúl' ('labda-p.') 
uo. | potti-n. 'medve' ('korsó-p.') 322 | vihvilá-n. 'macska' ('sás-
p.') 321. 

h o m l o k : kuutamo-otsa 'hóka (ló)' (k. 'holdvilág') Sat. I.s 

54 | laukki-o. ua. Kai. 21 :70 | leveá-o. 'széles-h.' Kans. I. 127 | 
pilkka-o. 'ein geschöpf mit sommersprossen' j páivá-o. 'napos h. 
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(ló)' Sat. I.2 54 | táhti-o. 'hóka' (t. 'csillag') uo. ! vaahti-o. 
'schwitzige stirn habend' Kai. 18 : 652 || sulka-o. 'iynx torquilla' 
('tollas-h.') Kans. I. 325. 

s z e m : hera-s. 'savószín-szemű, szürke-sz.5 j kauko-s. 'messze
látó5 | kehra-s. 'orsó-sz. (nyúl)' Kai. 4 :421 j kiero-s. 'kancsal-sz.5 

Kai. 27 : 236 kisko-s. 'jonka silmá 1. mieli palaa kiskomaan, 
karjaa repimáán' (medve) Kant.3 I. 166 [ koiran-s. 'spottgeist, 
-vogel, schelm, schalk, narr, spielgeist, spötter, possenreisser5 

('kutyaszem[ű]') ! kopa-s. 'homályos v. meredt sz.') | nahka-s. 
'bőrszemü5 Kans. I. 203 | nalja-s. Kai. 22 :282, nali-s., nalkki-s. 
Kant.3 II. 170 'kidülledt, pislogó, folyós v. gúnyos sz.' j paltas. 
'kerek v. kidülledt sz. (nyúl)' | papa-s. 'bab-sz. (nyúl)5 Kant.3 III. 
18 | pitka-s. 'messzelátó (távcső)' | sata-s. 'száz-sz. (háló)' Kant.3 

I. 216 sini-s. 'blauáugig' '' umpi-s. 'vak, rosszul látó' ('behunyt 
sz.') Kai. 45 : 32 viuru-s. 'kancsal sz.' Kant.3 I. 216 J yksi-s. 
*fél-sz.' Kans. II. 23 || harmaa-s. 'arctitis hypoleucus' ('szürke-sz.') 
I. 327 ; jáa-s. 'acerina cernua, alburnus lucidus' fjég-sz.5) 328 | 
kaihi-s. 'farkas' ('hályogos-sz.') 322 \ kakara-s. 'macska5 321, 
'kutya' 322, 'fülesbagoly5 326 ('göröngy-sz.5) j kelta-s. 'emberiza 
citrinella' ('sárga-sz.') 324 | kiilo-s. 'veréb5 324, 'nyírfajd5 326 
('ragyogó, fényes sz.') [ kiilu-s. 'patkány' 320, 'fecske5 325, 'kígyó' 
329, 'szöcske' 330 ('pislogó-sz.') | marja-s. 'szajkó' ('bogyó-sz.') 
324 | neula-s. 'róka' ('tű-sz.') 322 | puna-s. 'nyírfajd' ('vörös-sz.') 
326 | purasin-s. 'holló5 ('fúró-sz.') 323 | siemens, 'egér, vakondok' 
('mag-sz.') 320 | sihti-s. 'kakukk' ('szita-sz.5) 325 | taivaankarva-s. 
'telmatias gallinago' ('égszínkék-sz.') 327 | vesivari-s. 'csüllő5 

('vízszín-sz.5) 328 j vari-s. 'süketfajd' ('színes-sz.5) 326. 
h a l á n t é k , s z e m ö l d ö k : ala-kulma 'die augen nieder-

schlagend, niederschlagen5 j kulta-k. 'mit gold gezierten augen-
brauen versehen5 j musta-k. 'fekete szemöldökű' Kai. 38 : 37 [ 
kivi-k. 'saxicola cenanthe' Kans. 323 | nykerd-k. 'Jazacz5 (n. 
'tompa, rövid, kurta') 328 j pyöreá-k. 'arvicola amphibius5 (p. 
'kerek5) 321 j süea-k. 'lota maculosa5 (s. 'sima5) 328. 

s z á j : avo-suu 'tátott szájú5 Kant.3 III. 106, 'csacska, 
szájas ember'; a.-kenka 'der schaftlose schuh, der pantoffel5 j 
herkku-s. 'nyalánk' irvi-s. 'vigyorgó sz.; gúnyolódó, csúfolódó, 
bolondozó ember' Kant.3 III. 93 j kirja-s. 'czifra szélű (bőr
kesztyű)" Kai. 30:17 ] kulta-s. carany-sz.' 21 :266, 'aranyos szélű 
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(harisnya)5 35 : 173 [ parta-s. 'szakállas5 3 : 185 I piima-s. 'tejfölös 
sz.5 1:44 | puna-s. 'piros sz. (lúd)5 18: 146, 'p. szélű (harisnya)5 

4:462 | risti-s. 'kereszt-sz., ferde-sz.5 4 :408 | sima-s. 'mézes-sz.5 

14:68 | váari-s. 'ferde, görbe, hamis sz.3 Kans. I. 242 || kita-s. 
'kakukk5 (k. 'rachen, schlund, kehle, gurgel, gaumen') 325. 

a j a k : hymy-huuli 'eine láchelnde person5 | sini-h. 'mit 
blauen lippen versehen5 | törö-h. 'der vorspringende lippe hat5 (| 
irvi-h. 'farkas5 ('vigyorgó ajkú5) Kans. I. 322. 

n y e l v : kulta-kieli 'mit goldener zunge od. saite ver
sehen5 ] pitká-k. 'der mit langer zunge versehene od. gross-
máulige mensch5 j sora-k. 'schnarrend* | tuhat-k. 'ezernyelvü 
(kígyó)5 Kai. 26 : 630 \\jouhi-k. 'kígyó5 ('szőrös-ny.') Kans. 329 j 
livero-k. 'fecske5 (liveri 'rendkívül hosszú és keskeny tárgy5) 
325 | sata-k. 'nachtigall5 fszáz-ny.5). 

f o g : harva-hammas 'ritka-fogú5 Kai. 7 : 170 | hirmu-h. 
'rettenetes-f.' 19 : 206 | irvi-h. 'vigyorgó, gúnyolódó, csúfolódó, 
bolondozó ember' 32 : 20 | jaukka-h. 'veszekedő e.' | koiran-h. 
'hunczut, csintalan5 ('kutya-f.5) | kyyry-h. 'mit krummen záhnen 
versehen5 j laho-h. 'der an zahnfáule leidende mensch5 pitká-h. 
'hosszú-f/ Kai. 27 : 94 | rauta-h, 'vas-f.5 Sat. I* 12 || neula h. 
cevet' Kans. I. 320 | piikki-h. 'róka5 ('kopja-f.') 322 | roukko-h. 
'farkas5 ('rakás-f.') uo. 

t o r o k : ketra-kulkku 'orsó-torkú (daru)' Kant.3 I. 100 j 
tuli-k. 'tüzes-t.5 Kai. 26 : 474. 

o r r : ala-nená '(orrát lefelé tartó,) becsípett, részeg ember5 j 
konko-, konkka-n. krummnasig' | rauta-n. 'vas-orrú5 Kans. 11. 
113 | terds-n. 'aczélhegyü' Kai. 33 : 275 || nysá-n. 'macska' 
('tompa-o.5) Kans. 321 '; pitka-n. 'kutya, juh, kecske5 ('hosszú-
o.') 322. 

ala-kuono 'lehajtott orrú, orrát lehorgasztó5. 
ala-kársa ua. Kai. 38 : 244 | nápá-k. 'hirtelen haragú, föl

fortyanó5 | tasa-k. 'lapos-orrú5 Kai. 46 : 85 || kiero-k. 'giliszta5 (k. 
'csavart, ferde5) Kans. I. 329 | kirso-k. 'poloska5 ('ferde-o.5) 330 | 
teravd-k. 'nyest5 ('hegyes-o.5) 321. 

karva-turpa 'szőrös orrú5 Kai. 46 : 262 j tollo-t. 'előreálló, 
vastag szájú5 Kant.3 II. 15 || koppi-t. 'nyúl, macska' ('labda-o.') 
Kans. I. 321 | musta-t. 'kutya5 ('fekete-o.5) 322 j ruuvi-t. 'róka' 
('srófos-o.') uo. | siled-t. 'ieuciscus rutilus' ('síma-o.') 328 | soikea-t. 
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'coregonus albula' ('hosszúkás-o.') 329 | taltta-t. 'cetonia' ('véső-
o.') 330 | viiksi-t. 'nyúl' fbajuszos-o.') 321. 

c s ő r : home-nokka 'schimmelnase, erzschnupfer' j kelta-n. 
'éretlen ficzkó' ('sárga-cs.') | kikka-n. 'orrát feldúzó, hirtelen 
haragú' | noko-n. 'langnasig, mit langem schnabel versehen' | 
harava-n. 'starna perdix' ('gereblye-cs.') Kans. I. 326 | kovelo-n. 
'holló' 323, 'daru' 327 ('véső-cs.') j naskali-n. 'patkány, stb.5 

320—6 ('ár-cs.') | petkel-n. 'glaucion clangula' ('mozsártörő-cs.') | 
pilli-n. 'sípos rucza5 327 | saksi-n. 'szajkó' folló-cs.') 324. 

o r r l y u k : vuihotta-sieran 'ökör' Kans. I. 323. 
f ü l : home-korva 'penészes-fülű' Kai. 15 : 617 [ hörppd-k. 

'fölálló v. hegyes f.' 25 : 266 | kulta-k. 'mit goldenem ohr od. 
öhr versehen' | luppa-k. 'kónya-f.' Kai. 18:488 | pitkd-k. 'hosszú-f.' 
4 : 406 || evá-k. 'lucioperca sandra' ('úszószárnyas-f.') Kans. I. 328 | 
korea-k. 'fecske' ('ékes-f.') 325 | merkki-k. 'nyúl' ('jegyes-f.') 321 | 
nahka-k. 'fülesbagoly' ('bőr-f.') 326 j siled-k. 'selyemfarkú locska' 
('síma-f.') 325 [ sulka-k. 'juh' (s. 'toll') 322 | siwra-k. 'kutya' 
('egyenes-f.') 322. 

á l l : jouhi-leuka 'szakállas' Kai. 7 : 178 : konkku-l. 'ein 
krummes od. spitzes kinn habend' 3:317 | káykká-l. 'mit spitzi-
gem kinn versehen' 16 : 336 j vaahti-l. 'tajtékos-állú' 14 : 279 | 
vákd-l. 'görbe-á.' Sat. II. 206 || heltta-l. 'kakas, tyúk' (h. lógó, fityegő 
állapot; álltaréj') Kans. I. 326 j lastu-l. 'disznó' ('forgács-á.') 322. 

s z a k á l l : halli-parta 'szürke-szakállú' Kai. 8:272 [ kulta-p. 
'arany-sz.' Kant.8 III. 61 | maito-p. 'tejes-sz.' ( = 'tejfölös szájú') 
Kai. 21 : 292 j narrin-p. 'possenreisser, spassvogel. launiger 
mensch, lustiger geselF | pitkd-p. 'hosszú-sz.' Kant.3 III. 35 \ 
puna-p. 'vörös-sz.' Kai. 1: 88 ruoho-p. 'fű-sz.' 4 1 : 134 sulkku-p. 
'selyem-sz.' Kant.3 III. 61 || hdrdke-p. 'macska' Kans. 1. 321 | 
sihvild-p. 'kecske' (s. 'szűrő') 322. 

s z a r v : haara-sarvi 'ágas-szarvú' Kans. I. 119 haato-, 
hata-s. (Kai. 32: 39) 'csákó-sz.' | kaari-s. 'ein tier mit krummen 
hörnern5 | kanki-s 'rúd-sz.' Kant.3 III. 9 kouru-s. 'krumm-
hörnig' Kai. 32:40 | kulta-s 'arany-sz.' 27 :222 J kayra-s. 'görbe-
sz.' 32:295 | luu-s 'csont-sz.' Kant.3 III. 9 | sini-s. 'kék-sz.' 8 \ 
vaski-s. 'réz-sz.' 91 || kahara-s. 'tehén' ('göndör-sz.') Kans I. 
323 | keihds-s. 'ökör' ('lándzsa-sz.') uo. | pensastos-s. 'rangifer 
tarandus' (vö. pensasto 'cserjés, bokrokkal benőtt hely') 322. 
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ü s t ö k , h a j : kiherd-tukka Kant.3 II. 76 kdhera-t. 'elér 
krauskopi5 | pitká-t. 'hosszú-h.5 Kant.3 III. 22 j puna-t. 'vörös-b., 
rőt-sörényű' Kai. 17 : 463 | valko-t. 'weissbaarig5. 

h a j f o n a t , h a j f ü r t : hopia-kassa 'ezüst-hajfonatos'Kant.3 

III. 185 j kulta-k. 'arany-h.5 uo. vaski-k. 'réz-h.5 uo. || kulta-kutri 
"arany-fürtös' uo. 64 || kulta-letti rarany-hajfonatos' Kai. 37 : 140. 

s z ő r , s ö r é n y : hieno-karva 'feinhaarig' | jalo-k. 'nemes-
szőrű' Kai. 46 :396 | ilman kaaren k. 'égkaréjszínű5 (VIKÁK ford.) 
26 : 762 | kanervan k. 'hangafűszínű' 761 j maan k. 'földszínű' 
uo. j raha-k. 46 : 28, rahan-k. 20 : 282 'drágabőrű' sileá-k. 'síma-
sz.' 33 : 204 || sora-jouhi 'szép v. egyenes szőrű (ló)' 19 : 486 || 
kulo-harja 'avar v. sárgás sörényű' 14 : 283 , kulta-h. 'arany-s.' 
12 : 300 | lako-h. 'lesimított hajzatú' Kant.8 II. 313 musta-h. 
'fekete s.' III. 91 |1 nousu-h. 'csuka' ('emelkedő hátgerinczű5) 
Kans. I. 329. 

g y a p j ú : hieno-villa 'menyét' ('finom-gyapjas') uo. 321 
metsá-v. 'cervus alces' (m. 'erdő') 322 | nouska-v. 'meles taxus' 
(n. 'disznó') 321 | pitkci-v. 'róka, medve' ('hosszú-gy.') 322 | 
vesiv. 'arvieola amphibius' ('vizes-gy.') 321. 

n y a k : kello-kaula 'csengős-nyakú' Kant.3 I. 204 puna k. 
'vörös-ny.' j rati-k. 'galléros nyakú5 j vyöti-k. 'mit einem ring um 
den hals versehen5 Kans. I. 268 | vdárd-k. 'ferde-ny.5 Kant.3 II. 
59 || harmaa-k. 'fülesbagoly5 ('szürke-ny.5) Kans. I. 326 | jukko-k. 
'nyírfajd5 ('púpos-ny.') uo. | lyhyt-k. 'anas penelope' ('rövid-ny.') 
327 ! paksu-k. 'luscinia phcenicurus' ('széles-ny.') 320 | pitkd-k. 
'daru' ('hosszú-ny.') 327 viulu-k. 'csikó5 ('hegedű-ny.') 322 J 
vártti-k. 'hydrobata cinclus5 ('orsó-ny.') 323. 

juppa-niska 'görbe-ny.' [ kykkd-, kytta-n. Kai. 22 : 280 ua. j 
letti-n. 'hajfonatos-ny.5 Kant.3 III. 67 || evá-n. 'lota maculosa' 
('úszószárnyas ny.') Kans. I. 328 | jánne-n. 'galamb' ('inas-ny.') 
326 | keno-n. 'hattyú' ('feszes-ny.')' 327 | kivi-n. 'acerina cernua' 
('kő-ny.5) 328 | pilkka n. 'numenius5 ('foltos-ny.5) 326 | valkea-n. 
'mergus serrator5 ('fehér-ny.') 328. 

o l d a l : kelta-kylki 'emberiza citrinella' ('sárga-oldalú5) 324 j 
kirjava-k. 'kakukk5 ('tarka-o.5) 325 i kirjo-k. 'lazacz' 328 j lauta-
k. id. ('deszka-o.') uo. miekka-k. 'szajkó' ('kard-o.') 324 | peili-k. 
'kacsa' ('tükör-o.5) 327. 

m e l l : helmi-rinta 'gyöngyös-mellű' Kant3 III. 68 | hieta-r. 
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'homokszín-m.' Kai. 2:370 | hopea-r. 'ezüsthangú' 371 | kirja-r. 
'czifraelejti' 4 7 : 2 2 \ kova-r. 'erős-m.' Kant.3 III. 55 j ruoko-r. 
'nádas-m.' Kai. 41 : 156 [ solki-r. 'csatos-m.' Kant.8 III. 68 [ 
terva-r. 'kátrányos-m. (hajó)' Kai. 40 : 68 j tina-r. 'czinnmell-
csatos' 4 :428, 'csengőhangú' 2 : 372 | valo-r. 'fényes-m.' 25 : 288 || 
leved-r. 'eolumbus arcticus5 ('széles-m.') Kans. I. 328 j musta-r. 
'actitis hypoleucus' ('fekete-m.') 327 j paksu-r. 'leuciscus idus' 
(cszéles-m.') 328 | puna-r. 'selyemfarkú locska' ('vörös-m.') 325. 

h a s : rumppu-vatsa 'dobhasú' Kant.3 III . 50. 
ahkio-maha 'csüllő' (a. lapp szán, rossz sz.') Kans. I. 328 j 

evdmaha 'csuka, stb.' (/úszószárnyas-h.') 329 j kerd-m. 'pók' 
'gombolyag-h.') 330 j kirjava-m. 'fülesbagoly' ('tarka-h.') 326 | 
muna-m. 'hangya' ('tojás-h.') 329 | sukkulais-m. rgarrulus in-
faustus' (Vetélő-h.5) 324. 

h á t : kontü-selká 'nyírfahéjtarisznyás hátú'Kant.3 II. 188 | 
koukku-s. 'krummbuckelig' kykrd-s. 'buckelig' | kyttyrd-s. ua. j 
loimi-s. rtakarós-h.' Kant.:i III. 21 luokka-s. 'görbe-hátú' 
ryhd-s. 'púpos-h.' vdrky-s. 'batyus-h.' Kant.3 II. 188 || eva-s. 
'csuka' ('úszószárnyas-h.') Kans. I. 329 | kaitas. 'nyírfajd' ('kes-
keny-h.') 327 | korento-s. 'farkas' ('rúd-h.') 322 j litteá-s. 'poloska' 
('lapos-h.') 330 pölkky-s. 'vidra' ('tuskó-h.') 321 suora-s. 'ökör' 
('egyenes-h.') 323 viila-s. 'nyírfajd' ('ráspoly-h.') 326 j vdri-s. 
'varjú' ('szines-h.') 324 j ympyrd-s. 'kenderike' ('karika-h.') uo. 

k é z : kontta-kdsi 'mit vor kálte erstarrten hánden' 
pihka-k. 'der karge, knauserige, knickerige, geizige od. íilzige 
mensch' (p. 'harz') j sormus-k. mit ringen géziért'. 

ú j j : holmi-s ormi 'három-ujjú' Kai. 16 :344 ! koukku-s. 
'horgas-ú.' 351 | kulta-s. 'arany-ú.' 39 : 284 j sula-s. 'puha-ú.' 
Kant.3 III. 6. 

ú j j h e g y : rauta nappi 'vas-újjhegyű' Kai. 16 :352 . 
t e n y é r : lave-kdmmen 'széles tenyerű v. kezű, bőkezű' 

Kai. 32 : 242 j mesi-k. 'mézes-markú (medve)' 32 : 316 || kulta-k. 
'medve' ('arany-t.') Kans. I. 322 j lapia-k. 'cervus alces' (vö. 
lapio 'lapát, ásó') uo. | tappara-k. 'medve' (í. = kasvikas kuusen-
oksassa). 

m a r o k : pii-pivo 'keménymarkú legény' (p. 'gereblye, 
borona foga') Kai. 39 : 279. — kovera-koura 'mit krummen 
fáusten versehen' 43 : 365 j rauta-k. 'vas-markú' 20 : 97 || hara-
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kopra 'szarka stb.5 323—6 ^hasított-in.5) | harava-k. cselyemfarkú 
locska5 ('gereblye-m.5) 325 | kolmikanta-k. Varjú' ('háromsarkas-
m.5) 324 | lana-k. 'szalonka5 ('háló-m.5) 327 | nahka-k. 'kacsa5 

('bőrös-m.5) uo. | varvas-k. 'veréb' ('[lábjújjas-m.5) 324. 
l á b : kolmi-jalka 'der dreifuss5 j lyhyt-j. Kant.3 I. 196, 

maata-j. III. 32 'rövid-lábú' i neli-j. 'négy-L' | saapas-j. 'csizmás-
1.' Kai. 39 : 280 | sukka-j. 'harisnyás-L, fehér-1. (ló)5 3 : 399 || 
hivus-j. 'hangya5 ('szörös-l.5) Kans. I. 329 | kannus-j. 'macska5 

('sarkantyús-1.5) 321 | kapio-j. 'rangifer tarandus5 ('patás-1.5) 322 j 
karhin-j. 'svábbogár5 (k. 'borona, gereblye, szénvonó5) 330 | 
rdpyld-j. 'kígyó, béka' (fúszóláb-l.5) 329 | varvas j . 'nyírfajd' 
i'újjas-iábú5) 326. 

l á b s z á r : hoikka-sddri 'vékonylábú5 Kant.3 III. 68 
koukku-s. 'krummbeinig, -füssig5 | pitkd-s. 'hosszú-1.' Kans. I. 
113 | sorkka-s. 'hasadt patás5 Kai. 27 : 192 | vaárá-s. 'görbe-1.5 

4:407 || keppi-s. 'kecske, juh' (pálcza-1.5) Kans. I. 322 | petkel-s. 
'medve5 ('mozsártörö-1.') uo. | pilli-s. 'daru' ('síp-1.5) 327 | sapiias-
s. 'csikó5 (s. 'szénahordó saroglya5) 322 | vemmel-s. 'nyúl5 (v. 
'lójárom, ív5) 321. 

mátá-kontti 'ein mensch mit wundem bein5 | nori-k. 'wunde 
beine habend; ein . haarseil od. fontanell am beine habend' 
pihti-k. 'krummbeiniges geschöpf5 | uni-k. 'schlafsack5 || kera-k. 
'pók5 ('gombolyag-1.) Kans. I. 330. 

t é r d h a j l á s : pihti-kinttw 'krummbeiniges geschöpf5. 
t é r d : koukku-polvi 'térden guggoló' Sat. II. 45 [ lyhyt-p. 

'rövid-térdű' Kant.3 I. 193 | pihti-p. 'ein geschöpf mit krummen 
knieen od. beinen5 || linkku-p. 'medve5 ('kilincs-t.') Kans. I. 322. 

t a l p : tasa-kápála 'phyllopseustes collybita5 ('egyenletes 
talpú5 323. 

k ö r ö m , p a t a : haara-kynsi 'hasított körmű5 Kans. I. 
220 | kirjo-k. 'czifra-k.5 Kai. 25:584 1 kulta-k. 'arany-k., -patája5 

Kant.3 III. 91 j káped-k. 'fürge-k.' Kai. 27:255 | rauta-k. 'vas-k.5 

Kant.3 III. 91 || kolme-k. 'kacsa5 ('három-k.5) Kans. I. 327 | kdpáld-
k. 'kutya5 ('talp-k.5) 321 j tamppi-k. 'keresztorrú madár5 ('feszítö-
vas-k.5) 325. 

haara-sorkka 'hasított-k.5 Kai. 32 : 296 | sila-, silo-s. 13 : 
190 'sima k.5 | sirkka-s. 'mit heuschreckenbeinen versehen, leicht-
füssig5 Kant.3 II. 83. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1Í. * " 
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haaro-kavio 'rangifer tarandus, capra hircus' ('hasított p.') 
322 tamppi-k. 'csikó' ('feszítővas-p.') uo. 

s z á r n y : kirja-s. 'tarka-szárnyú3 Kai. 1 8 : 135 ! sima-s. 
'mézes-sz.' 15:508 | sini-s. 'kék sz.3 9 :220 || leveá-s. 'daru' ('szé-
les-sz.') Kans. I. 327 [ nahka-s. 'nedermaus' | peili-s. selyemfarkú 
locska' ('tükör-sz.') Kans. I. 325 | rápylá-s. 'repülő evet' ('úszó-
lábas-sz.3) 320 j saksi-s. 'vesperugo borealis5 ('olló-sz.') uo. j 
vákkára-s. 'anas penelope3 ('könnyen mozgó szárnyú3) 327. 

ú s z ó s z á r n y : sala-eva 'alburnus lucidus3 ('rejtett úszó-
szárnyú3) 328. 

f a r k : hoikka-hanta 'vékony-farkú3 Kant.:! III. 50 huiska-
h. 'farkát csóváló, farkával legyintő3 j pitkd-h. 'hosszú-f.3 Kans. 
I. 49 J pöyry-h. 'boglyas-f.3 Kant.3 III. 69 j pöyhtö-h. 'duzzadt, 
bojtos f.3 Kai. 20 : 228 | raaka-h. 'durva f.3 Kans. I. 127 j raippa-
h. (r. 'kötél, vessző, hurok3) I. 203 | typpy-, tijppi-, typy- (Kans. 
I. 44), tökká-h. (169) 'csonka-f.' | villa-h. 'gyapjas-f.3 (Kai. 18 : 
546 || kiekko-h. 'kutya3 ('mozgékony f.3) 322 | littea-h. 'vidra' 
('lapos-f.3) 321 | myrkky-h. 'kígyó3 ('mérges-f.') 329 | nykerö-h. 
'menyét, nyúl3 321, 'kecske, juh3 322 ('kurta-f.3) | siima-h. 'pat
kány, egér' ('zsineg-f.3) 320 | suomu-h. 'hód3 ('pikkelyes-f.3) 321. 

haara-pursto 'coregonus lavaretus' ('ágas-f.') 329 kaihi-p. 
'hattyú' ('hályogos-f.3) 327 | kiverá-p. 'nyírfajd' ('görbe f.') 326 j 
lakso-p. 'csuka3 (l. 'völgy3) 329 J lana-p. 'coccinella' ('háló-f.') 
uo. | lehti-p. 'hydrobata cinclus3 ('level-í'.3) 323 leipa-p. 'aquila 
cryssethos') 325 | lyöpa-p. 'numenius' ('ütő-f.') 326 | mela-p. 'la-
zacz' ('kormánylapát-f.') 328 j putki-p. 'garrulus infaustus' ('cső-
f.') 324 | viulu-p. 'fecske' 325, 'kakas' 326 ('hegedü-f.3). 

p r é m : naava-turkki 'famoha-bundás' Kai. 14: 154 j pöyhö-
t. 'bojtos-b.3 Kans. I. 15 || harmaa-t. 'patkány3 320, 'szalonka' 
326 ('szürke-b.') j kiilo-t. 'svábbogár' ('ragyogó gereznás3) 330 | 
mustanharmia-t. 'galamb3 ('feketésszürke g.3) 326 J silkki-t. 'fekete 
harkály3 325, 'kígyó, hangya3 329 ('selyem-g.3) j suomu-t. 'leu-
ciscus rutilus, 1. idus, abramis brama3 ('pikkelyes-g.') 328 ; 
taivaankarva-t. 'telmatias gallinago3 ('égszínkék g.3) 327 | villa-t. 
'egér, vakondok3 320, 'juh' 322 ('gyapjúbundás'). 

t o l l : kolmi-sulka 'három-tollú (ágú nyíl)3 Kai. 6 : 48 
sata-s. 'száz-t.3 19 : 388 | selind-s. 'zöld-t.5 387. 

p i k k e l y : kulta-suomu 'arany-pikkelyes3 Kant.3 III. 46 j| 
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silea-s. 'lucioperca sandra' ('síma-p.5) Kans. I. 328 || hieno-suomus 
"coregonus lavaretus5 ('finom-p.5) 329. 

b) H e l y z e t e t j e l e n t ő szó . 

vég , f e n é k , u t ó : evá(t)-perá 'ellentörekvő, ellenkező, 
akaratos; rest, lassú (e. 'úszószárny5) ( kari-p. 'csörgős-végű' 
Kai. 12 : 306 | kerd-p. 'kerekalapú (asztag)5 25 : 330 (1. NIEMI) || 
kuppelo p. ckeléses fenekű5 24:287 | levd-p. 'nachlássiger mensch5 j 
nori-p. 'ruganyos v. puhafaru5 Kant.3 IL 122 [ noro-p. 'alacsony 
fekvésű, vizes v. mocsaras talajú5 Kai. 17 : 203 | palo-p. 'égett 
farú (medve)' Kans. I. 60 | puna-p. "vörös kormányos (hajó)5 

Kai. 15 : 332 | savi-p. 'agyagos talajú5 48 : 30 | terds-p. "mit ge-
stáhltem ende versehen5 [| seivds-p. 'macska" ('karós-f.) Kans. I. 321. 

olas-pohja 'hornyos fenekű ( = ballábra való hótalp)' 
vaski-p. 'réz-f.5 Kai. 46 : 304. 

hopia-kokka 'ezüst orrtőkés (csónak)5 Kant.3 I. 185 j kulta-k. 
'arany-o.5 uo. | vaski-k. 'réz-o.5 uo. 

kura-pdtkd 'lagopus albus5 (k. 'sár, csaták, szar, fos'; p. 
'darabka, vég5) Kans. I. 326. 

é 1: kulta-terd 'mit goldener schneide versehen5 | tasa-t. 
'mit ebener u. querer schneide versehen' Kai. 8 : 170 | tuli-t. 
'mit sehr scharfer schneide versehen5 (tk. 'tüzes élű5) 11 : 287. 

o l d a l : kolmi-laita 'három-oldalú (csónak)5 7 : 180 | vaski-l. 
'réz-o. (fazék)5 46 : 306. 

s z é l : ruso-reuna 'mit purpurnem rande od. roter kanté 
versehen5. 

c) N ö v é n y r é s z . 

halia-latva 'harmahtava, vaalean-vihertává-latvainen5 Kant.3 

I. 170 | kukka-l. 'mit üppig wachsendem wipfel versehen5 (k. 'vi
rág') Kai. 2:35 | kulta-l. 'aranytetős5 10:41 | sata-l. 'száz-csúcsú' 
2 :100 | tuhat-l. 'ezer-cs.; cziczkóró5 9:422 || kolmi-haara 'három
ágú5 49 : 304 || kulta-lehva 'aranylevelű5 10 : 117 || puna-kuori 
'vöröshéjú5 Kant.3 III. 65. 

d) M á s ( k o n k r é t ) j e l e n t é s ű s z ó . 

sata-hanka 'százevezős5 Kai. 43 : 72 || rauta-hanka, -hankki 
'das mit eisernen ruderpflöcken versehene boot5 42 : 214 || viisi-

26* 
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vanne 'ötabroncsos' 21 : 248 || sata-lauta 'százdeszkájú' 8 : 142 (| 
kuusi-kaari 'das mit sechs querbogen versebene boot' | sata-k. 
'das mit hundert kniehölzern versehene fahrzeug5 Kai. 43:130 || 
herne-varsi 'borsószárszínű (ló)' 6 : 14 | kirja-v. 'czifra-nyelű' 3 : 
313 | vaski-v. 'réz-ny.' Kant.3 III. 69 || kulta-kahva 'aranymarko-
latos' Kai. 3 : 311 || sata-hauta 'százgödrű' 48 : 136 || mesi-nukka 
'mézes füvű' 32 : 219. 

e) E u h a f é l e . 

k a b á t : verka-nuttu 'posztókabátos' 46:182 || kaita-kauhtana 
'szűk-kaftános' 20 : 612 | munta-k. 'fekete-k.' Sat, I.2 132 || sini-
viitta 'kék-köpönyeges' Kai. 14 : 219. 

n a d r á g : hdtá-housu 'lótófutó, gyáva, nyúlszívű' (h. 'siet
ség; szorultság, baj') | verka-h. 'posztónadrágos' Kai. 4 6 : 252 || 
pihka-pöksy 'szurkos nadrágú'Kant. 1.144 | pinkka-p. 'szűk-n.' 189. 

i n g : utu-paita 'finom ingű' Kai. 32 : 253. 
k ö t é n y : vaski-polli 'rézfonállal hímzett kötényű' Kant.3 

III. 74. 
r u h a s z e g é l y : hieno-helma 'feinen, weichen, schönen 

rock habend' Kai. 17:283 | hiepra-h. 'mit zierlichem rocké ver-
sehen, m. z. sáumen v.' | kirjo-h. 'czifra ruhaszegélyes' Kant.3 

III. 75. 
k a l a p : havu-hattu 'fenyőág-kalapú' Kai. 14: 154 | marka-

h. 'nedves-sipkás' 12 : 477 j puola-h. 'áfonya-s.' Kant.3 II. 76 [| 
puna-kypdrd 'vörös sisakos' Kai. 14 : 38 || sini-lakki 'kék-sapkás' 
17 : 282. 

c z i p ő : heina-kenka 'fű-czipős' 25 :430 | kauto-k. 'bőr-cz.: 

35 : 110 | kivi-k. 'kőczipős5 | koppa-k. 'keménytalpú sarkas ez/ 
Kant.3 III. 65 | kapea-k. ccsinos-cz.' Kai. 46 : 125 | kápy-k. 'toboz-
cz.' Kant.8 III. 50 | niini-k. 'háncs-cz.' I. 206 || rupa-löttö 'iszap
pal bepiszkolt nyírfahéjezipőben járó ember' Kant.3 II. 12. 

h a r i s n y a : liina sukká 'len-harisnyás' III. 131 j musta-s. 
'fekete-h.' Kai. 46:251 I puna-s. 'vörös-h.' 14:220 j sini-s. 'kék-
h.' Kant.3 III. 1U | syltty-s. 'összeesett v. letaposott h.' II. 311 
vikkel-s. 'bokaczifrás' III. 75. 

ö v : helmi-vyö 'gyöngysoros' Kai. 35:102 | hopea-v. 'ezüst-
öves' | tina-v. 'czincsattos ö.' Kai. 11 : 174 | vaski-v., vyöhyt 
réz-ö.'. 
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g y ö n g y : hieno-helmi 'finom-gyöngyös' Kai. 4 : 13 | kulta-h. 
Vany-gy. ' Kant.3 III. 82. 

s z a l a g : nahka-paula 'bőr-szalagos' 50 | paju-p. 'fűzfa-sz.' 
I. 216. 

s z í j : nohka-nauha 'osmerus eperlanus' ('bőrszíjas') Kans. 
I. 329. 

c s a t : hopeasolki 'ezüstcsatos' Kant.3 III. 68 | kulta-s. 
'arany-cs.' 6 | vaski-s. 'réz-cs.' Kans. I. 269. 

g o m b : kulta-nappi 'svábbogár' ('arany-gombos') 330 || 
tuhat-nyplá 'ezer-g.' Kai. 18 : 363. 

c z i f r a s á g , h í m z é s : kulta-kirja 'goldgestickt' | vaski-k. 
'mit metallenen zierraten versehen' Kai. 45 : 151. 

t o k : tilka-iuppi 'foltos hüvelyt v. tokot viselő' Kant.3 II. 24. 
p a t k ó : rauta-kisko 'vaspatkós' Kai. 22 : 444. 

f) E l v o n t s zó . 

Kauko-mieli ( = Lemminkáinen) 'messzire vágyódó' Kai. 
11 :62 | lapsen-m. 'gyerek-eszü' 10: 155 | typerá-m. 'ostoba (eszű)' 
Kant.3 III. 78 | vahci-m. 'kevés-eszű' Kai. 5 : 130 || tarkka-kuulo 
'plectrophanes nivalis' ('éles hallású') Kans. I. 324 || suuri-tieto 
'nagytudású' Kai. 17: 600 || yksi-neuvo, sata-n., tuhat-n. 'a kinek 
egy, száz, ezer útja-módja van' Kans. I. 112 || kaikki-valta 'min
denható' Kai. 15 : 516 || keski-ika 'közép-korú' 25 : 11. 

9. Lapp. 

a) T e s t r é s z e k . 
f e j : S. (WIKL.) nam-oieve 'name eines renntieres, welches 

nicht (wie gewöhnlich) im herbst diese haut wegreibt' {name-
[nur plur.] die haarige haut an den hörnern des renntieres [im 
frühling u. sommer]') | (HAL.) mi tihte uce piánen oijjit 'mi 
az a kis kutyafejű' Svéd-lapp ny. II. 119 | pacc-ojjá 'kópé, hun-
czut' (tkp. 'kopasz fejű?') IV. 176 | (WIKL.) corv-oiv söbbe estab 
mit hornknauf. 

s z e m : K. (GEN.) panna-cüilme, pqnn-caJLm, po7in-ceilm 
'schieláugig' | S. (WIKL.) calemé-pelle 'eináugig', (HAL.) kuktie 
tihte süu k)mma calémie-pielien séttí 'úgyhogy a felesége fél
szemű lett' III. 36. 
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s z á j : S. (WIKL.) vmpü nal'mé 'schiefmáulig3. 
f o g : K. (GEN.) kojte-bd^me 'aranyfoga' UF. I. 73. 
o r r : K. (GEN.) koss-nu{nne 'rotznase3 I lohke-ú. ein grau-

schwarzer, der gans áhnlicher vogel, dessen flügel beim fliegen 
einen summenden laut, wie den der bremse erzeugen3 | S. (HAL.) 
pétnaka-nunné 'kutyaorrú3 V. 182 [ (WIKL.) sagge-úunne-scéipak 
fsorex (vielleicht pygmceus) eine mausart' (sagge 'pinne, pflocke3). 

f ü l : S. (HAL.) assds-pá'lejé 'vastagfülü3 V. 291. 
s z a r v : K. (GEN.) cieirv-pieJXe 'einhörnig3. 
k é z : K. (GEN.) kirj-kitt 'schriftgelehrter3. 
ö k ö l : S. (NENSEN-WIKL.) ránko tjármd (tg = c) 'sebr gei-

ziger mensch3 ('geballte faust3). 
l á b : N. galsok-juölge 'mit aus renntierfell verfertigten 

gamaschen bekleidetes bein3 (WIKL. Chrest.) | (HAL.) juvleké 
káwra 'erős lábú3 VI. 41 | raosta-jilkie 'paraszt' (tk. 'rozsda-láb3) 
IV. 247. 

k ö r ö m : 8. (NENSEN-WIKL.) járbá kádija (o: kagga) Jellé 
tier mit rundén klauen: pferd'. 

f a r k : K. (GEN.) li&n-sinn-siejpe 'lenfarkú' UF. I. 75. 

b) K u b a n e m ű . 

r u h a : (HAL.) S. kolle piuhtas III. 177, N. kollo piuhtaz 
VI. 193 carany ruhás3 | S. rimum-piuhtas 'rongyos ruhás' III. 
178 | ruksis-p. 'vörös ruhás3 uo. j | S. plawo karvuo 'kék ruhás' 
III. 100, 102. 

k ö n t ö s : S. (HAL.) műrra-stahka 'faköntösös3 V. 183, 184. 
n a d r á g : S. (WIKL.) kassa-pokkso 'dickhose (name des 

bárén)3. 
p r é m : S. (WIKL.) kassa-muddda 'dickpelz (name des 

bárén)3. 
f e j k ö t ő : S. (WIKL.) nal'mé-faota 'mit angenáhter mütze 

(jetzt ganz ungebráuchlich)3 | nal'me-fáot-cioce 'plectrophanus 
lapponicus (vogel)3 (n.-fdota 'eine art frauenhaube, die die schul-
tern, den hals u. den kopf umschliesst, so dass nur das gesicht 
frei bleibt; wird bei schlechtem wetter [nunmehr doch in die-
sen gegenden seltenj gebraucht3). 

* * * 
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A f i n n nyelvben az ilyen jelzős összetételek fordított 
szórenddel is előfordulnak, főleg a költői nyelvben, mint pl. 
a Kalevalában. Megjegyzendő azonban, hogy a Kalevalában a 
rendes jelzői szerkezetekben is gyakori a fordított szórend. 

A puoli szó azonban a rendes beszédben is követi fő
nevét; pl,: silmd-puoli, silmi-p. 'félszemű5 | suu-p. 'jolla on suu 
toiselta puolen kiinni, toiselta auki' Sat. II. 45 | sarvi-p. 'ein-
hörnig5 | sivu-p. 'kruppelig an der einen seite' | lonkka-p. 'hüften-
lahm' | kdsi-p. 'félkezű' | jalka-p. 'féllábú' | siipi-p. 'félszárnyú' 
laita-p. 'nur mit einer seite versehen' || hiha-p. 'der nur einen 
ármel hat' || mieli-p. "féleszű, őrült' | vdki-p. 'erőtlen' Kai. 10: 
312 | ikd-p. 'közép-, hajlott korú, koros, idős'. 

Más melléknévnek ilyen szórendje már ritkább a köz
beszédben, a költői nyelvben azonban elég gyakori; pl. : pdd-
hopea Kai. 5:74 (de: hopea-pád 29:217, 35:174) 'ezüstnyelű5 j 
pdd-kassa: part. paatd kassá 10 : 96 (de : kassa-pdatd 11 : 66), 
plur. gen. kassa-pdien 20 'hajfonatos fejű5 | piid-kulta: gen. pad 
kullan 39 : 84 (de: kulta-pda 2 : 12, 13) 'aranyhajú' | pád-palo 
'fekete harkály' ('égett fejű') Kans. I. 325 j pad pienoinen : plur. 
part. pdttd pienoisia 'kis fejű' Kai. 23 : 347 | pád-pönttd 'idom-
talan fejű' Kant.3 III. 21 || suu-levd 'szélesszájú' Kai. 48 : 220 j 
suu-paltti (-o) 'kotnyeles, nagyszájú, fecsegő, szószátyár j suu-
sinerva: gen. suu-sinervdn 'kékszájű' Kai. 9 : 46 || hammas kolmi 
8 : 252 (de: kolmi-h. ERWAST) 'háromfogú' || sarvi-kulta 'arany-
szarvú' 10:362 || hivus-kulta 35 :86 (de: kulta-h. ERWAST) 'arany
hajú5 | hivus-pitkd 'hosszú-h.5 19 : 488 || tukka-liina: gen. tukán 
liina 1 9 : 4 1 2 (de: liina-t. ERWAST) 'len- v. fehér-h.' || karva 
kaunis; acc. karvan kaunihin 'szépszőrü' 27 : 248 | karva-halli 
'fakó-sz.' II harja-liina: acc. karján liina Kai. 7 : 365 (de: liina-
harja 18 :442, Kant.3 III. 2) clensörényüs || tinta-kiúta Kai. 20 : 
294 (és kalta-r. 17:606) 'aranymellü' || sormi-pieni: acc. sormi-
pienen 31 : 218 'kisujjú' || kynsi-kykkd v. -kytta 'erőskörmű' | 
kynsi-pitkd 'hosszú-körmű' Kai. 19 :402 || kansi-kirjo: acc. kan-
nen kirjo 7 : 344 (de: kirjo-kannen 10 : 98, kirjo-kansi 7 : 312) 
'czifratetős5 || ndsd-viisas 'kotnyeles, tudákos' (n. cknopf, ende') || 
havu-sata SZINNVEI (de: sata-h. Kai. 31 : 147) 'száz meg száz 
galyú' || paita-ressu 'rongyos ingű' 50 : 610 | vyö-vaski 'rézÖves' 
4 : 430, 20 : 352 | vyöhyt-valkea 'fehérövü5 44 : 86 || ikd-loppu 
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'megélemedett, kiélt' (iká 'kor', loppu Vég') j vara-vákeva 'bő-
készletű' 17 : 14. 

A többi fgr. nyelvben sokkal ritkább az ilyen összetételek
ben a fordított jelzői szórend. A fél szóval összekötött kifejezé
sekben azonban ez fordul elő gyakrabban.*) Ezenkívül csak ezt 
a néhány példát találtam: v o g u l : tür-tep sunii) ani 'tavi 
táplálék[a] bőséges tányér' II. 157 j pes-yansáij lü 'csípőfje] 
tarka ló' NyK. XXVI. 189 || o s z t j á k : É. (PÍPAT J.) nvl-tvi-kördí 
mey'k' "vasorrú manó' TJE. XV. 93 | pes yanZvy kat yqrem 
'csípeje] tarka két rénbikámat' ONGy. 258 | I. (PATK.) sem(et)-
sanka 'messzelátó, jószemű' | É. (PÁPAY) hm vwqsla yar juy 'bo
gyója letarolt puszta zelniczefa' ONGy. 16 || v o t j á k : ki kösek-
tem murt 'kez[e] aszott ember' WIED. Gramm. 265. — Vö. 
c s u v a s : pus savrenan püle anat 'szédelgő fejű hal úszik' 
MÉSZÁROS, CSUV. Népkölt. Gyűjt. II. 158. 

III. 

Az o s z í j a k b a n vannak az előbbi csoporthoz hasonló 
jelzős kifejezések, a melyek csak abban külömböznek tőlük, 
hogy a főnév birtokos személyraggal van ellátva. Pl.: E. jewwy 
8ÍW9S yurvl Sqrni 'szentséges képű Aranyos' PÁPAY: ONGy. 
273 | sar/^y-kur-jitol-ort 'aranyos lábizmú fejedelemhős' 74 j 
sqrnay-jq^-jitvl-ort aranyos kézizmú fejedelemhős' uo. | kari
nap k • kar - sewvl - ort 'kérges - vörösfenyő - kérge(színű) - hajfonatos-
fejedelemhős' 106 | kari-nayk-kar-vésvl-ort 'kérges-vörösfenyő
kérge (színű) arczú fejedelemhős' uo. j kat oySl ( = kat oypi 
mey'k') 'kétfejű (manó)' ÜF. XV. 94 | uet orSl 'ötfejű' 96 | i'vl 
oypözydl 'négyfejű' 95 (o^pöz§y 'fej' uo. 8, 99). 

Más finnugor nyelvben nem találkoztam ilyen szerkeze
tekkel, ellenben több rokon nyelvben megvan ez a jelzős ki
fejezés fordított szórenddel.**) Pl. 

magyar : fele-más OklSz., NySz. 'ungleich, ungemischt, 

*) L. fönnebb a többi közé sorolva. 
**) L. SIMONYI: Nyr. IV. 437—8, NyF. XLVII. 3 - 6 ; 

SZILASI: NyK. XXVI. 187—9. 
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gekreuzt'; felemás állat "csodaszülött' (Háromszék m.), felemás 
ember 'esetlen, ügyetlen, pipogya ember5 (Székelyföld) MTsz. j 

feje-bóbás "bóbitás fejű' (Háromszék m.) MTsz. | háta-határos 
"anormis' CALEPINUS NySz. ] szava-foganatos ember "einflussreich' 
(Erdély és a porta 96) NySz. | teje-jó teheti "jól tejelő t.' (Hód
mezővásárhely) MTsz. j viílla-közös "szélesvállú, vállas' (Székely
föld) MTsz. 

vogul : É. ti kátd mástér né "ezen mesterkezű nő' MŰNK. 
VNGy. IV. 3 | katá ríqréy mán nájkwé 'zsenge kezű kis asz-
szonyka' II. 270 | kátli saruin I. 137, kátd sq,rni jelpin uj II. 
316 "aranyos előlábú szent állat' [ kátén sq,mtal yum, la'ilan 

jqrtal ywm "kezedre gyönge férfi, lábadra erőtlen férfi' I. 137 j 
katdn, la'ilan tortái pus-ta^il alán "kezetekben, lábatokban töké
letes egészségesek legyetek' II. 17 j samd posén, postai yum 
"erős, gyenge szemű férfi' II. 209 | pesa yansán, úáfmd yansán 
jamés uj "tomporája tarka, lapoczkája tarka szép állat' IV. 39 | 
jü'i'á tinin yqlü uj "azt a drága apját a dög állat[nak]' III. 456 ! 
tépd losit losit samné "tápláléka bő, bő vidékre' IV. 130 j vita 
qssd jákivé 'keskeny vizű folyócska' III. 437 | ti nirá 'yard yard 
má cezen vesszeje gyér, gyér tájék' IV. 3 | ti puma yard y. ma 
"ezen füve gyér, gyér tájék' uo. j jiwá, puma nárin üs "szent 
fajú, füvű város' II. 263 | jiwá yard má "gyér fajú vidék' III. 
324 [ am q>sné jiwá jelpin jelpin kivolrisém "az én birtokomat 
tevő fája szent szent házacskám' II. 273 | KL. nurmá k'wqsá 
vuoUm "rété hosszú folyóvonalam' IV. 102 | É. mátá yasá mánél 
"földje messze földről' IV. 55 || tqulin ujin ne Ima manér, 
pusén lujyeit "szárnyas állatod a mennyiféle nyelvű, mindannyi 
énekel' II. AQQ\\kiwrá nilá tal kwol-kiwérné jüw tujmén "a 
négy öl belsejti ház belsejébe bemegyünk' IV. 95, 218 | kivo-
nitá-ke nilá tal kivol, kiwrá-ke yürém tal kwol "a külsejére 
nézve négy ölnyi ház, a belsejére nézve három ölnyi ház' IV. 
225 | urá-ke sát ur jq,nyeim, ura-ke yat ar jqnye'im "oldala 
szerint hét oldal felé forgok, oldala szerint hat oldal felé for
gok' II. 176 | vötÜ-ke kit vöt, rqéá-ke yurém rq,s yöltés 
"folyófordulóból két folyófordulót, fövénypartból három fövény
partot járt be' III. 326 \ tál á-ke sát tál, t u ív á-ke yüré m 
tuiv "évét (tk. telét) számítva hét éven át, esztendőjét (tk. nya
rát) számítva három esztendőn át' I. 103 | aman talü-ke tála 
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sát qls, aman tuivá-ke tuwá sdt qls 'talán tele hét télen át tar
tott (volt), talán nyara hét nyáron át tartott (volt)' IV. 227. 

osztják: E. jqhl möhn ar yoil "kezefájós sok embere* 
PÁPAY: ONGy. 119 j kurdi möédy lábafájós5 14 | pq,yyA9A /anévy 
%qr lapoczkája tarka rénbika5 258 j pesA yanivy %qr 'csípeje 
tarka rénbika5 uo. (pes y. ua. [kétszer] uo.) | I. sem(et)-sanka 
messzelátó, jószemű5 (sanka Világos5) PATKANOV | E. keéi-picnydA 

paiAi pán ckésoldala sima fövénypart5 PÁPAY : ONGy. 250 | jentl 
tamar l'wnki "éle törött tompa szerszám5 228 j tajdl tamar porli 
chegye törött törővas' 226 | nemdl ápm ajdy x° n e ve rossz 
apródférfi' 21 j sijdl ápm chíre rossz5 uo. | %oil kul kul l'al' 'em
bere sűrű (tk. vastag) sűrű ellenség5 16 | %uil osi uitla iardi) l'al' 
'embere sűrű zajgó (?) ellenség5 14 | ortl kul oydy yqnt lejedelme 
sűrű (tk. vastag) fejes had5 16 | ortl osi uitla oydy yqnt leje
delme sűrű fejes had5 14 muwdl pal, pal ont 'földje magas, 
magas erdő5 76 || id y'gdl-ki yut Ivl eudlt nömdn tál'sem ca hat 
öl mélységű vízből (tk. a vize hat ölnyiből) fölhúztam5 UF. XV. 
134 | si yátna oldi niydn tvld l-ki svr d s tvl eudlt nöydllen raz 
ezüst házban levő asszonyodat a tele ezer télen át nyomozod5 

uo. 15. 
votják: gadiz cibor vudor larka mellű (tk. melle 

tarka) hód5 (GAVEILOV) MUNKÁCSI, Votják nyelvmutatványok 
dal. 37. 

* * * 

Külön csoportosítom azokat a példákat, melyekben az 
összetétel második része igenév. Pl. 

magyar : a) F o l y a m a t o s c s e l e k v é s ű i g e n é v : 
feje-fájó, szája-fájó, foga-fájó, orrafájó, lába-fájó, oldala-fájó, 
dgyéka-fájó, béli-fájó, hasa-fdjó, joha-fájó, mdja-fdjó, lépe-fdjós 
NySz., lépe-fdjó, joha-fájó, szíve-fájó MUKMELIUS ; inai-fájó NySz., 
minden teste fájó capoplecticus5 MUKMELIUS J hasa-menő, hasa-lógó 
MTsz. j magva-folyó, vére-folyó, hasa-folyós NySz. ] hava-járó 
ckinek feljő a hava5 AKANY (Arist.) | ereje-hanyatló fáradt proletár 
MIKSZÁTH j vére hulló fű 'cbelidonia5 NySz. | rnagva-váló szilva 
MTsz. | szine-menös cszinehagyó" CzP. | keze-ragadós 'enyveskezű, 
tolvaj5 Nyr. II. 276 | szava-hihető NySz. | szava-bévehető rszava-
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hihető' MTsz. j haszna-vehető PBÖNAY lev. Kaz. Lev. I. 95 (NyF. 
XLVII. 3, 5). 

b) b e f e j e z e t t c s e l e k v é s ű i g e n é v : agy a-f űrt MTsz., 
NySz., esze-fúrt, feje-fúrott NySz., béle-büzhödt, feje-ment, sarka
vett liba, szája-égéit, szdja-hült MTsz.; keze-aszott, keze-megaszott 
ember, hasa-elcsapott, esze-felejtett, foga-fent, esze-fogyott, napja
fogyott, ügye-fogyott, feje-fordult, kedve-fordult, hite-hagyott, színe
hagyott, ura-hagyott, szava-hitt, töke-metszett disznó, nyaka-nyírt 
ember, ina-szakadozott, ereje-szakadt, ina-szakadott, juha-szakadt, 
magvaszakadt, teste-szakadt, hite-szegett, nyaka-szegett, szárnya
szegett, ínye-tölt, kedve-tölts ég, esze-veszett, here-veszett, magva
veszett, tüdője-vesztett NySz., feje-héjult 'phanaticus' KEESZN., 

foga-hullott 1653. Erdélyi Múzeum 1901. 39. 
c) T a g a d ó i g e n é v : has zna-v étlen 'hasznavehetetlen' 

(Alföld, Csallóköz, Székelyföld), magva-vétlen ca minek nines 
kivéve a magva' (Szeged, Csallóköz, Székelyföld) MTsz. | Vert 
viszen veretlen, agya-feje töretlent VEEESMAKTHY, MATKÓ, 
CZEGLÉDI NySz.; Egy kőnyveesetlen száraz szemmel vala 
asszony RMK., NySz., 0 kegyeleme sem tírheti kenve esetlen 
NÁDASDY Lev. 130 | ára-megadhatlan AEANY, Nyr. IV. 438, haszna
vehetetlen, vég e-láthatatlan NyF. XLVII. 6. 

vogul : a) b e f e j e z e t t c s e l e k v é s ű i g e n é v : É. 
katá-luwá sakwalém yum 'kezecsontja tört ember' MŰNK. VNGy. 
IV. 256 j puykd %qlém por-né 'fogavesztett boszorkány' II. 307 J 
sara sastém sárin ayk 'fürtje fejlesztett fürtös nőcske' IV. 55 | 
nolá siltém párén-pV 'hasított orrú táltos csikó' 146 | pu%úitd 
jaktém elém-yqlés 'köldöke vágott ember' I. 163 sorra sillém 
áyi 'hasa feldagadt leány' IV. 297 | kwonsá tqulém nurém-iij 
'körme megtellett hatalmas állat' III. 266 j aú pésájd sa'irém 
nild lailép uj 'ama csípője levágott négylábú állat' IV. 309 | 
namat lawém sdt jqrén 'a neve nevezett hét szamojéd' 38 | 
yumita sastém yumiy sdm 'férfitermő férfias vidék' I. 107 j tqrd 
piném vésiy ayk 'kendőjét feltett szép leányzó' IV. 37 | puuyá 
pusjelim sarán 'vagyona megrabolt zűrjén' VogNyjár. 99 j sima 
léwatim kiwr yápkwé 'belseje kivájt (kivett) üres ladikocska' 
VNGy. IV. 69 | tqwá sastém tqwiy jiw 'ága megnövesztett ágas 
fa' 261 I tqwd taulém W jiw 'ága megnőtt (megtellett) nedves fa' 
201 j puma föléin yard sár és cfüve fogyott széles tenger' II . 
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407 | pora astém ytim 'tutaja elkészült ember I. 163 | ti sdyka 
pqsém yqsd tüw 'ezen hősége-csillapodott hosszú nyár' II. 395 | 
sama manémtinié japdk 'szöglete szakadt selyem' III. 211 j talyd 
sakivalém saiv lujmas 'hegye törött sok törővas' III. 44. 

b) T a g a d ó i g e n é v : KL. koatá üstal k'um fáradhatat
lan kezű férfi5 IV. 116 ! E. nakwa yajtai jqmés rds'i 'szinefénye 
érintetlen szép selyemöltőt' 212 | K. qolé joyttal üs tele 'vége 
ér[het]etlen város támadjon!' I. 171 j É. patitá martai jelpiy 
saris 'feneke mérhetetlen szent tenger' I. 140 | áwitá yqnttal, 
surmá yqnttal aywtés kivol 'ajtaja láthatatlan, tetőnyílása látha
tatlan kőház' III. 352 j K. poqk'wátél k'wqltal vuor 'tobza ki 
nem fogyó erdő' IV. 251 | É. dlém-pdld ndyktal yard jaykélmá 
'balfele nem látszó széles mocsár' III. 303. 

osztják: a) B e f e j e z e t t c s e l e k v é s ü i g e n é v : É. 
iasl seyyhm iáspi ör'ddn, kurl seyyhm kurbi br'ddm a keze 
megnőtt kezű fejedelemhősödet, a lába megnőtt lábú fejedelem
hősödet' PÁPAY: UF. XV. 137 | sewdl seykhm seway naj 'fürtje 
tökéletes fürtös fejedelemnő' ONGy. 109 | vuesl seykhm vueédy 
naj 'szépsége tökéletes gyönyörűséges f.' uo. | peykdl seykAdm 
peykdy vqj 'foga megnőtt fogas állat' 252 ] kusA seykAdm kun^'dy 
vqj 'karma megnőtt karmos állat' 256 i mdrkdl lákndm szárny-
tolla hullott' 273 | úalmdl vujdin 'nyelve vett' 162 | uyyhl vujzm 
'szája vett' ( = hallgatag) 226 | pukndA ewdpm yandi-yo 'köldöke 
vágott osztják ember' 255 j ort seykhm ortpi awdt 'fejedelme 
sok fejedelmes hegyfok' 14 | yoil seykhm yojpi vuqs 'embere sok 
férfias város' 15 [ nuwdl seykhm kul juy 'ága megnőtt vastag fa' 
43 { lépsdl s. gálya megnőtt' uo. | muwdl seykhm pal ont, juydl 
seykhm pal ont 'földje megnőtt magas erdő, fája megnőtt magas 
erdő' 76 | jentl sukdhm l'uyki 'éle törött szerszám' 226.*) 

^ T a g a d ó i g e n é v : **) K. ödeyet, pedet jügutta vos 'eine 

*) Vö. még: anzdl vuqsla ydr juy 'bogyója letarolt 
puszta csipkerózsafa' 16 (vö. lom vuqsla yár juy 'bogyója 1. 
p. zelniczefa' uo.) | nortpdl yösla ögol mü 'szőnyege terí
tett (?) keskeny föld' 273. A -la tkp. a passivum képzője. 

**) Vö. vöje jügutta you méga 'in ein so entferntes land, 
wohin nicht mai ein tier zu gelangen im standé ist' uo. j sem 
jügutta lad'ek tör 'eine so breite wasserfláche, dass sie das auge 
nicht umfasst' no. 
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end- und bodenlos grosse stadt (eig. zu derén ende und boden 
man nicht gelangen kann)' PATKANOV, Irtisi-osztják szójegyz. 48 | 
sémet jöyotta 'a meddig a szem elér' 133.*) 

*) A török-tatár nyelvekben is vannak ilyen jelzős szer
kezetek ; pl.: 

b a s k i r (PRÖHLE) : qgasé béjék, jiri halkén Bqlkan-tqu 
'fája magas, földje bűvös Balkan-tau'. 

k a r á c s á j (PRÖHLE): bet% ayaryan cblass' (bet 'gesicht, 
gegend, farbe5, nyár- 'weiss werden, blass werden5, vö. kumük 
ayaryan 'sápadt'). 

o s z m á n - t ö r ö k : pabugu bűjük adam 'papucsa nagy em
ber', bagasi jiiksek ev kéménye magas ház' | kokusu latif cicek 
'illatja kellemes virág' | derisi kálin hajvan 'bőre vastag állat' | 
gözii giizel kadin 'szeme szép asszony' | baldiri ciplak 'meztelen 
lábikrájú' j jildizi düskün 'hanyatló csillagú' I jenieri sarkik ruba 
'széle lelógó ruha' | basi dumanli daylar 'ködös tetejű (feje ködös) 
hegyek' | basi Bagdad salli kadin 'Bagdad sálos fejű^ asszony' j 
jüzü ci/te benli kiz 'kettős lencsés arczú lány' j kolu kirik isie
mis, gönlü kirik islememis ca tört karú dolgozott, a tört kezű 
nem dolgozott' | gözü gök, sakali sári olandan doyan peri ola 
'kékszeműtől, szőkeszakálútól születő tündér lesz' | pabugu biijüje 
okút kendini 'nagy papucsúval taníttasd magad' j akcesi ak ola-
nin bakma jüzün karasina ca fehér pénzűnek ne nézz arcza 
feketéjébe' j göbeji dejirmi altun 'gömbölyít arany köldökű' ! bír 
deliji ólán faré cabuk tutulur 'egy lyuka levő egér gyorsan meg-
fogatik' | cenesi düsük koga kari 'lelógó állú öreg asszony' [ $am 
janan esek atdan jürük olur 'a lelke égő szamár gyorsabb a ló
nál' | jildizi parlak 'csillaga fénylő' | saci bitmedik jetim 'haja 
ki nem nőtt árva' | suju kesilmis dejirmen 'vize megakasztott 
malom' | evi janmis cij'it karisi gibi jajgara eder 'ordítoz, mint 
a háza leégett zsidó asszony' KUNOS, Oszmán-török nyelvkönyv 
326 | gözu ak 'fehér szemű' ONGy. II. 372 | söjlejin-ki gelsin 
sacé doruju 'szóljatok, hadd jöjjön a szürke hajú' 346 j götü acék 
enisten gelir 'nyilt fenekű sógorod jön' 153 || pek zajif-im daja-
namam, basi bagli koc gibi 'gyenge vagyok, ki nem bírom, mint 
a kötött fejű kos' Adakalei török népdalok 48. 

k a z á n i - t a t á r : Áymdt digan jözö kara jitte minem basi in a 
'mire Akhmet, a fekete arczú neki esett fejemnek5 BÁLINT I. 18. 

c s u v a s : vPK. por ftióh öj§/, por ftiófo yovél áúza tóvöt-
tomisd 'holdarczúnaparczú gyermeket hoznék világra' (tkp. 'egyik 
arcza hold, másik arcza nap5) MÉSZÁROS, CSUV. Népk. Gyűjt. II. 
253 j vV. tavaj tand§s ydf pöyas, sarrí neúé vörömmlné, ik siis 
•/dii kötrlné, pits sömarD\ -prímé gyere pajtás leányt nézni, a 
szőkét és a magast, haja két vege göndört, orczája pirosat5 196. 



3 9 0 BEKÉ ÖDÖN. 

IV. 

A következő két csoport a birtokos összetételek két típu
sával foglalkozik. 

Az egyikben azokat az összetételeket tárgyaljuk, melyekben 
a második tag egy ' t e l e ' jelentésű szó. Ilyen összetétel vala
mennyi finnugor nyelvben van, kivéve a magyart és a mordvint. 

1. Vogul. 

E. tqrém-üs-, yqn-üs-tail mirén nap katént qle'it 'az isteni 
város, fejedelmi város összes népe (tk. Város-tele néped') a te 
kezedben van' MŰNK. VNGy. IV. 341 KL. matér-püt üs-tail 
sak'a l'áp-saurián a kik (mik) csak voltak a teli városban, mind 
levágta őket' 165 || E. paul-ta'il saw yumitá 'teli falu (tk. 
'falu-tele') sok férfia' III. 388 j netá paul-ta'il, üs-ta'il saw 
inkáján IcZwi 'neje teli falu, teli város sok szolgálójának mondja' 
II. 52 ! K. p o ul-tdil, üs-tail klóját 'egész falu, egész város 
fekszik' IV. 396 j T. nqjér-ü s-ta'él, nqjér-p öul-ta'él tok'wé 
ülnan-mqs nqjér k'ürém pöu ánsi 'a [népséggel] teli fejedelmi 
város, a [népséggel] teli fejedelmi falu, a mint úgy van, a feje
delemnek három fia van' 378 | E. ta'ilip üs ta'ilkén ti alli-
tawé, ta'ilip p aul ta'il k én (dim.) ti allitawé 'ím egész (teli) 
városod összes népségét (teliségét) megöli, egész falud összes 
népségét megöli' 233 [| E. Ás-ta'il saw üs, Ás-ta'il saiv paul 
pupi' selém qltul . . . juwta totsanl 'az Obvidék sok teli városá
nak, az Obvidék sok teli falujának bálványka szerzetté sok va
gyonát . . . ím haza hozták' II. 75 || E. at kwol ta'il vorip ne 
'öt teli házat legyőző nő' III. 359 j at kivol ta'il ale'it 'öt 
házzal tele vannak5 IV. 380 | K. kwdl-tdil k'wois 'a ház [ge
rendáinak hézagait] betöltő moha' 395 | E. mos-yum kwol 
ta'il d numén Tqrém-pdlt qs napki 'a manóember teli háza (— 
a fiastyúk) szintén látszik fönt T.-nél' 310 || É. sat ydp-ta'il 
ta jinát napki 'hét teli hajó jövetele látható' II. 16 | atpén X^P~ 
ta'il yul 'ötven teli hajó hal' 57 || kwoss p as a n-t a'il sernél 
ujil voss pinaivén 'ha teli is rakja asztalod fekete nyuszttal' IV. 
33 Wpot-pol tagil Iont, quatin 'der raum unter der diele ist 
voll gánse [und] schwáne' ( = die záhne) AHLQVIST: SUS. Tóim. 
VII. 129 || É. p aip-ta'il vdtem pil 'teli bödönnel szedett bogyó 
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MUNK. VNGy. II. 271 | p aip-ta'il ti vatilém 'egy teli bödönnel 
szedett' uo. || ák sun-tajl 'ein ganzer scblitten voll, eine ganze 
scblittenladung5 NyK. XVIII. 159 ' dk sun tajl sáli 'ein 
scblittengespann renntiere, BO viel zu einem schlitten gehören' uo. 

N. soléy-áywtés sat kwoss-ta'il vis 'hét teli marék kova
követ vett' MÜNK. I. 129 | ne-yalt, yum yalt qln kwoss-taílél 
jq.me'im 'nők között, férfiak között teli marok pénzzel járok' IV. 
64 || réyin kwol Uy/an pV ál-ta'il álmimé juw-éáltés cfiát tele 
öllel emelve lépett be a meleg báz zugába' I. 136 j qlat jiw 
yürém dl-til tülilém 'szines fát három teli öllel viszek be ' I I I . 
32 | al-taili' jemtsét 'egy teli öl lett (gyűlt egybe)' 142 j 
káyr e-t aglin 'schwanger (der einen vollen bauch hat)' AHLQV. 
SÜS. Tóim. II. 14. 

ák v a j-t aj l 'ein paar stiefel (ein stiefel-ganzes)' NyK. 
XVIII. 159 H N. karén-ta'il kwon-léumatiáyá fpár fülönfüggőjét 
kiveszi' MUNK. VNGy. IV. 151 || sürém pássá-ta'il Aúisréském (?) 
jüntémtdlém 'kemény [bőrből való] pár kesztyűt varrt az én 
Anyiszjácskám (?)' 268. 

Á l l a p o t h a t á r o z ó k : É. jájém miném porát m a n-ta'il 
am yüXtsém 'midőn atyám elment, én fiatalon maradtam' VNGy. 
IV. 340 || KL. tör-loqmt-tail k'ults 'egészben (v. csupáncsak) 
egy rongydarab maradt meg' VogNyjár. 121 || ujné máráu-
t állja teuykwén 'hogy a medve egyen meg szőröstül-bőröstül!' 
126 || É. sqyá-ta'il Mnieit 'mindnyájan sírnak' VNGy. II. 91 || 
kátán tortái pus-ta'il alán 'kezetekben tökéletesen egészsége
sek legyetek' 17 | nauramét! pus én-ta'il jálsán? 'gyermekek, 
egészséggel jártok?' 9. 

I d ő h a t á r o z ó k : E. manér mané látkát.'ile'im möl y qtél-
ta'il 'micsoda helyre süppedek én alá már a minapában is?' 
III. 113 !| KL. pes-tail tii öli 'régtől fogva itt van' VogNyjár. 
117 || É. mölál-ta'il, m öl-ta'il 'régtől fogva' 21 || am mönt-
t a'i l láwe'im nanén, nan áném at a'ite'im 'én régtől fogva mon
dom neked, te nekem nem hiszel' uo. \\ y unt-ta'il 'valamikor
tól fogva' uo. || kwoss-y ü ú ta'il 'mindig, bármikor' %0\\alpél 
ta'il akw'-müs toy ti jqme'im 'kora reggeltől fogva folytonosan 
így járok' 22. 
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2. Osztják. 

E. (AHLQV.) VOS-UA "die einwohnerschaft einer stadt (stadt-
voll)3 | vqs-téAÍ ár yojem 'teli falu sok emberem5 PÁPAY : ONGy. 
255 | u a s-t el sangan no/hs 'az egész város harangja szól3 

PÁPAY: UF. XV. 126 | KK. kát vos tét yadoy táda tant pö-
jemna vejájet 'aus mangel an nahrung wurde die ganze bevöl-
kerung zweier stádte von hunger ergriffen' PATK., Die Irtysch-
qstjaken II. 34 || AK. v o s-t ét ar-yojen, pügot-tét ar yojen 
nuda vage cdeine zahlreichen mannen aus der ganzen stadt, aus 
dem ganzen dorfe rufe zusammen3 uo. 42 | É. Tandal-igi uas-
tel mur aktds, kbr't-tel mur aktds 'a Tandal-öreg az egész 
város népét összegyűjtötte, az egész falu népét összegyűjtötte' 
PÁPAY: UF. XV. 66 ü É. (AHLQV.) mü-téA 'die ganze erde' || É. 
yat-teli ár nampren tuwsm ewilt 'teli házam sok porát mi
közben kivitték' PÁPAY: ONGy. 174? \\ talán yá(3-tel uas uelmal 
regész ladikkal teli réczét fogott' UF. XV. 157 | xbntdy-mou lábdt 
yáft-tel olmel 'kondavidéki hét teli csónak volt' 139 || (AHLQV.) 
tuit-téA 'fuhre (schlittenvoll)' || ont-%ári uoián noyá tehn put-tel 
sirtna tüllám 'erdei rénbika zsíros húsával teli egész fazekat 
majd akkor hozok' PÁPAY: UF. XV. 140 || (AHLQV.) án-tél-kcm 
'so viel, wie eine schale voll ' | | (AHLQV.) nali-téA 'ein löffei-
voll5 | kev-án-evilt jinkna nali-télna mása 'aus der flasche 
wurde er mit einem löffelvoll wasser beschenkt' AHLQV., Über 
die sprache der nord-ostjaken 6. 

É. (AHLQV.) sém-téA 'tropfen (auge-voll)' \\jos-téA 'handvoll; 
geschenk zur bestechung' || kus-téA, kunj-teA, kunéi-téA 'hand
voll' |! náfitdm iv% l alt el tuuásá vízen úszó fából egy ölre 
valót hozz csak' PÁPAY: UF. XV. 138 | val'-juyi %ölom ál-tél 
loyndltlem, üns-juyi nel ál-téln' lonydltlem 'des wilden ros-
marins(?) drei arme voll trag' ich hinein, des wachholders 
vier arme voll trag' ich hinein3 ONGy. 234. 

AK. ái %ui jástöt taí-tet ár /ojet, moi tét ár yojeta 
'der jüngere mann sagte den zahlreichen mánnern der ganzen 
kriegsschaar, den zahlreichen mánnern der ganzen freiwerber-
schaar3 PATK. II. 62 || KK. vocum-vőrt-iga cáca voc jeni yareja 
évén ene kastem tét mun tekasteu 'zu dem schönen platz der 
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stadt des stadtfürsten zogen wir mit einem vollen zugé von 
jungfrauen' uo. 202. 

AK. pidkema péra evétmen, pockaida sotageten yüt üges 
tét nöga 'alles fleisch von sechs ochsen, nachdem es in kleine 
stücke geschnitten ist, salzet in tonnen ein' PATK. II. 130. 

I d ő h a t á r o z ó k : E. id sl-telna, nöbtdl-telna iiyli 
pidilnam yni ii%li pidityiis '[hisz] reges régtől fogva [úgy van, 
hogy] a fiatlanná lett ember fiatlanná lett' PÁPAY: UF. XV. 
148 H yadaidl louel ai-telna énmdltsdll 'asszonynénje kiskorától 
fogva nevelte' 16 || murj ilbi-telna tamás svuSn an' uandiiisu 
'mi ezelőtt ilyen nyírhéjedényt nem láttunk5 87 || sitté Ina lou 
il-yöi}s 'erre aztán ő lefeküdt' 55 |] tvida pitmdm-telna yoliby 
pela uet tvl-keml iis 'mióta viselni (tk. bírni) kezdtem, huszonöt 
éve annak' 79 || ma o lm d m-t e In a idy'gdm sinidé uer an' uérds 
'mióta csak vagyok, a vizem ilyen dolgot még nem cselekedett' 
170 \\ yőlmem-téln a 'mióta hallottam' ONGy. 154. 

Á l l a p o t h a t á r o z ó k : E. aldm-t élna kamdn etlem 
'álmos észszel kimegyek' ONGy. 18 \\ lip e s-t élna kamdn etlem 
'meztelenül kimegyek' uo. || atdm né atdm-telna lila 'tisztá
talan (tk. rossz) nő tisztátalan állapotában eszi' 235 || üli né 
til i-t élna jésla cszülő nő tisztátalan állapotában issza' uo. 
(tili-tél ua. .238) || aj mq,jp,dr-posyem Aovatdn vqj AOvat-téAdn 
vqpm vaj pelkdAa kdrimdA 'kis medvefiókám nagyságos állat 
nagyságában ősz állat felére változott' 251. 

3. Zűrjén. 
V. gid-tir iz a étik bei 'egy akol tele juhval, de csak 

egy fark' ( = a kenyérsütő lapát) FOKOS: NyK. XLI. 303 (vő. 
LYTKIN: SUS. Aik. X. 36) || P. poz tir jörtöm kurög cocköm 
'bezárva egy egész fészek fehér tyúk' ( = fogak) EOGOV : UF. II. 
(i7 || V. zalav ka-tir je.dzid t'sipan 'egy láda tele fehér tyúk
kal' ( = fogak) NyK. XLII. 303 || AS. sunalabié tir jegld cipan 
ua. LYTKIN: SUS. Aik. X. 36 |l tasan menim búréi tir a jörtöd 
dorsaú; i-etcan menim búréi tir a jörtöd dorö 'wünsche mir 
deinen segen, dass ich von hier von vollen kornkasten weg-
káme, dorthin zu vollen kasten' uo. 61 || V. (FOKOS*) kud-tir 

*) Szíves közlés. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 27 
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seg rteli kosár bokacsont' || sije v edr a-tir va vais fő egész 
vödör vizet hozott' || doz-tir v. doz-tir is Uernila vais cegy 
egész edény téntát hozott' \\ stgkan-tir v. stgkan-tir en va 
vais' 'teli pohár vizet hozott' || KP. mesék t&r zyr kiélés siló 
éerébéclo vdjetom pónda 'einen sack voll hafer schüttet sie vor 
ihn. vor den hengst, als lohn dafür, dass er die tochter ge-
bracht hat (eig. für das bringen)' GENETZ : SUS. Aik. XV r 37 | 
(WIED ) dod'-tyr 'schlittenladung, fuhre'. 

ötik kiv-kö-taj, völi, suas — kikminda-taj, völi, vaján, mo zdor 
tirad vaji sój rwenn sie nur ein wort sagte, so brachtest du 
doppelt so viel, ein schoosvoll tragend' LYTKIN : SUS. Aik. X. 
43 || (WIED.) morös-tyr 'schoossvoll, tracht, last' (morös 
cbrust') || V. (FOKOS) ki-tir 'eine handvolP j s o d'z-tir denga 
'beidé hánde voll geld' || Igstid-kg té§(t8$d tusangjgn, sistgm-kg 
vistgm li-éemangjen abi ne tenad li-tir vemangi, abi ne tenad 
kujsik-tir jájangi! 1 rmit deinem schönen, schlanken körper, 
mit deinem kráftigen, gesunden leib sind deine knochen etwa 
nicht voll mark, ist deine haut etwa nicht voll fleisch!?' WICHM. 
SUS. Aik. XXI3. 32. 

I d ő h a t á r o z ó k : V. (FOKOS) me lun-tir gutditi fén 
egész nap sétáltam' lun-tir u^lzalg cegész nap dolgozik' j P. 
me vun-tir jör kéri cegész nap kerítést csináltam' EOGOV: UF. 
II. 62 | KP. sída moréi bókon pukdlas lun tor rsie sitzt den 
ganzen tag neben einem baumstumpfe' GENETZ: SÜS Aik. XV r 

37 (WIED.) lun-tyrj ön cim laufe eines tages'. 

4. Votják. 

jumsasez pd tu£ pici, suldirez pa korka-tir 'a jumsáló 
igen kevés, [de] vígságukkal teli a ház' MŰNK. VNH. dal 189 | 
kisno-murt verani bittimtá cistozi kor ka-tir serdktil'l'am de 
még csak be sem fejezte szavát, s valamennyien oly hahotába 
törtek, hogy rengett bele a ház' 143 | kor ka tiros ess van 
'die stube ist voll kamerádén" WICHM. SUS. Aik. XIX. ráts. 
112 | poféi kor kai ez dzorgitiiez tjros ceine kleine stube voll 
sperlingen' ( = die badestube) uo. 420. sz. | kor ka t érős ad 
vijoséd Sugiékozé medam anakajá cteli házzal való fiaid vereked
nek talán anyácskám?' MŰNK. dal. 204 || kwa-tir semjadn 
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ulni-vilni bur sudda sot! add jó szerencsédet, hogy egy teli 
kwa családdal élhessek, lehessek5 im. 3 a) || lud tir kabáns, 
kenős tjr iu'e! gid tjr íivote, sikjs tir uksoe I p urud 
tjr isorige, korka ug ter serniae! cdas féld ist von meinen ge-
treideschobern voll, die scheune von getreide! die stálle sind 
voll vieh, die schatulle ist voll von geld! mein teich ist voller 
fische, meine familie hat kaum platz in meinem hause!' WICHM. 
SUS. Aik. XI. lied. 439 || kor-gid tiros vául'osti, odikss nuiiékom 
la bére 'dein stall ist voller pferde, eines nehmen wir jetzt 
heraus" uo. 275 || sikis tirzá nuiékom, kanos ttrzd kel-
tiskom 'a teli ládát elvisszük, a teli csűrt itt hagyjuk' MŰNK. d. 
105 || sindik no tiros töd'i dera 'die kiste ist voll weisser 
leinewand' WJCHM. SUS. Aik. XI. 1. 325 \\gur tir valldn petiz 
4og cteli kemenczelónak füle szeg5 ( = réparétes) MŰNK. tm. 58 | 
gur tiros pirog, suuen soraz koudi rder ofen ist voll pasteten, 
unter diesen ein laib' WICHM. SUS. Aik. XIX. r. 73 || gigol 
tir os koskoz 'teli $. bika járkál' MŰNK. tm. 20 | díi&ou 
tiros oz koskoz cunter der pritsche zieht der krieg hin 'WICHM. 
SUS. Aik. XIX. 239 | d'jiíol tiros ted' sel'ep cder unter der 
pritsche befindliche raum ist voller weisser holzspáne' uo. 7 | 
död'i tiros keldskini puksem fwir setzten uns in den schlitten, 
der voller menschen wurde, um den berg hinab zu fahren' XI. 
1. 317 || soli Vu murt sotám pester-tir agir ca Vu-murt egy 
teli kosár szenet adott neki' MŰNK. 114 || vedrá-tir vudn 
adamilan mirdan pottdm tilaz kistoz cegy teli veder vízzel leönti 
az embernek nehezen meggyújtott tüzét' 139 | kutem vedra-
tir vinaiez cer ergriff den eimer voll branntwein' WICHM. SUS. 
Aik. XIX. 128 |l hektée tir vinaie cdie tonne voll von brannt
wein' XI. 1. 440 || ad'ami Vu-murtles uksozd aslaz i slapá
tira z-gind kuram caz ember a Vu-murt-tói csak egy teli kalap 
pénzt kért magának' MŰNK. 112 | ukso-ká sotiskodé, vaja silapa 
téros -ha pénzt adtok, hozzatok egy sapkával teli!' 91 || nulás-
murt soldatlé iz e-t erős azves kuzmaz caz erdei ember egy teli 
sapka ezüstöt ajándékozott a katonának' 116. 

so gorsokjossd vuzasa semjdez-no kot-tiro lusal cha ő a 
fazekait eladogatja: családja is jól lakhatnék' (tk. cteli hasú 
lenne') 143 || zivotmí im-tir bastiz kustdm turindz 'marhánk teli 
szájjal vette az elébe dobott szénát5 MŰNK. VotjSz. 45 || gide 

27* 
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jnrtem Mivotmi pin-tir, im-tir-ke bastiz kustem turjnez, ku-
roiez cwenn unsere in den viehstall getriebene herde die záhne 
u. den mund voll dem ihr ausgestreuten heu nimmt' WICHM. 
SüS. Aik. XI. geb. 40. 

5. Cseremisz. 

nyK. sizdn^-goltSsSm, port tsits sdkxs ftele saya'l-smdzdn 
fich nahm einen geruch war, die pörte ist voller rauch' EAM
STEDT : SUS. Tóim. XVII. 186 | kama'-yUs sg&s port tsits 
láktdn sindz9n pörtdskd faus dem ofen füllt rauch die ganze 
stube' 185 | port tsits s§ts fíeh 'die ganze stube ist schwarz 
von russ' 140 [ kCar. törzaz'a't uke', opsaia't uke', port tic 
Isa'tok kia cohne fenster ohne türen, ist die stube voller leute' 
( = die gurke) POEKKA: SUS. Aik. XIII. tm. 119 pörtem tic 
una'uh, iktdzdma't om pa'U cmein stübchen ist voller gáste, kei-
nen einzigen kenne ich' ( = ua.) tm. 33 || ce'rkd tüc ka'fok, 
okna'ZJ uke' cdie kirche ist voll menschen, aber hat kein fenster3 

( = ua.) tm. 62 || tu'íhrn i'ddm tic kandcn sdndena't, ka fia nem 
optena't cwir stecken die tenne voll u. machen euch einen scho-
ber' 21 i| kUr. sarai tits südözS, alasam ok kots a csűr tele 
[van] szénával, a herélt lovam nem eszik [belőle]' WICHM. NyK. 
XXXVIII. d. 13 H kUfa id9m köryö sumo-perkem joden, ko&la 
tic müks-perkem joddri, kuydzan rdskal den sandák tic sij-
ftundg kazina-perkeddm puyecet ile mandn joddn kumales 'um 
reichtum an korn auf der tenne, um einen solchen reichtnm 
an bienen, dass sie den wald füllen, um reichtum an geld-
schátzen für das wohl des kaisers bittend ruft es dich an' PAAS. 
KSz. II. 129 |! kP. sonddk tic aksam opten, tohn 'den boden 
der truhe mit geld anfüllend mögé man zurückkehren' GENETZ : 
SUS. Aik. VII. 60 [! nyK. fie'dra tsits-ok (390t cder eimer ist 
voll wasser' EAMSTEDT: SUS. Tóim. XVII. 152 || kP. üstel{ydnd) 
tdde, üstel tdde, üst el(-ydna) ticak si tdde rdieser tisch, o die-
ser tisch, dieser tisch ist voll von leckerbissen' GENETZ : SUS. 
Aik. VII. dal 8 || kUr. küsenem tits mü-yündem űlS, tanem 
ok koís ca zsebem tele van mézes kalácscsal, a szeretőm nem 
eszik [belőle]' WICHM. NyK. XXXVIII. d. 13. 

kUr. up'Psam tits somakem üld, pngam ok kutfrd 'a 
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szám tele van [szép] szavakkal, az ángy szeretőm nem beszél 
velem' uo. 

* * * 

Ez összetételek közül a vogul és osztják nyelvbelieket 
BUDENZ idézte először a magyar -stul, -stül ragról irott czikké-
ben (NyK. XVIII. 159), azután pedig SZIL A sí foglalkozott velük 
«A finnugor névszói összetételek. I. Névszói összetételek a vogul-
ban» czímű tanulmányában (NyK. XXVI. 146, 179), a ki már 
néhány votják adatot is megemlít. SZILASI jelzős összetételeknek 
tartja őket, melyekben a jelző főneve után áll. Ilyen összetéte
lek mindenesetre vannak a finnugor nyelvekben, mivel a jelző 
csakugyan követheti néha a jelzett szót (1. fönnebb 384. 1.). 
Ha azonban az idézett példákban a cteli'-t jelentő szók alkal
mazását jobban megvizsgáljuk, nyomban érezzük, hogy bennük 
a ctele' szó nem melléknévül, hanem főnévül használatos, még
pedig : cfülle, vollheit, voller inhalt, so viel nötig ist, etwas zu 
füllen, so viel als raum hat, die grösse' (ERWAST, Finnisch-
deutsches wörterbuch 694, WIEDEMANN, Wb. d. ehstn. spr. 
1252).*) Ha mármost ezeknek az összetételeknek a második 
része főnév, akkor csakis birtokos összetételeknek tekinthetjük 
őket. Hogy a dolog valósággal így áll, azt a f i n n nyelv kétség
telenné teszi, mert a finn példákban a birtokviszony jelölve is 
van az összetétel első elemén a genitivus -n ragjával.**) 

6. Finn. 

rahvasta kootaan herraa, talonpoikaa linnan taysi cegy 
egész várra való népet: urat, parasztot gyűjtenek össze5 Sat. II. 
110 | akkaa salin taysi cegy teremre való asszony" I.2 33 j 
saapi vierasta salihin tuttvja tup ansa tdy en, lauts an 
táyen laulajoita 'vendéget kap a terembe, egy egész szoba 
ismerőst, egy lóczára való énekest" Kant.3 I. 112 I hevosia 

*) Vö. terve nyt piha táysinesi, . . . terve vaja taysi-
nesi 'üdvözlégy most udvar, félszer, mindenestül, a mi csak 
benned van' Kai. XXV. 211. 

**) Csodálatos, hogy SZILASI nem ismerte föl ez összetételek 
ezerkezetét, pedig ő is idéz néhány finn példát. 
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t a Ilin tdysi 'egy tele istálló ló3 III. 35 | nautoja nav etán 
táysi 'egy tele istálló marha' uo. | táyden t a n hűen ajoi 
hánelle lammasta 'egy akolra való birkát hajtott neki' Kans. I. 
344 | heitá kun kerdytyy siihen pihan tdysi 'mikor közülük 
ott összegyűlt egy udvarra való' Sat. II. 73 supun tdysi 
sulhosia 'egy szugoly legényke' Kant.3 I. 190 j no olihan tdssd 
juotavata jarven tdysi 'no hát volt ott inni egy egész tóra 
való' Sat. II. 187 | sai perán tdyden kiiskid 'fogott egy teli 
fenék sérinczet' Kans. I. 261 j laivan tdysi laskimia 'egy 
egész hajó hálónehezék' Kai. XVIII. 125 sain verta venehe'n 
tdyen 'kaptam vért egy csónakra valót' Kant.3 II. 320 j tuopi 
tyhjed valetta, korjan tdyen luottehia 'hoz hiú hazugságot, 
varázsigét egy egész kosárral' Kai. XVIII. 025 | se kasvoi sen 
tynnyrin tdyt eiseksi 'úgy megnőtt, hogy megtelt vele a 
hordó' Kans. II. 69/70 | kun ei tuotane olutta, kannettane kan-
nun tdyttd 'ha nem hoznak sört, nem hordanak egy kanná
val' Kant.3 II. 239 | sain kalqja saavin tdyen 'fogtam halat 
egy csöbörre valót' III. 101 | kiulun tdysi kyyneleitá 'egy 
puttonyra való könny' 24 poimi.. .siestarloita seulan tdyen 
'szedett egy szita feketeszőllőt' 105 j ota kultia kupilla, hopehia 
huokin tdysi 'végy aranyat egy csészével, ezüstöt egy nemez-
süveggel' 54 | minulla on koko pussin tdysi hyviá konsteja, 
ja keinoja 'nekem egy zacskóravaló jó fogásom és módom van' 
Kans. I. 111 i mies silloin otti heiltá huop ahattuns a táy-
d e n hopeita 'az ember akkor vett tőlük egy nemezkalap ezüstöt' 
Sat. IV. 137 | annan kultia kypárin, hopeita huovan tdyen 
adok egy sisak aranyat, egy nemezkalap ezüstöt' Kai. III. 411. 

v ats an-tdy en vaikeutta 'egy has (teli) nyomorúság' 
Kant.3 II. 43 j teki poikoa yheksdn yhtená kesdisnd yönd, . . . 
yhesta vaisan váestá, kohun tdyestd kovasta 'egy nyári éjjel 
kilencz fiút szült . . . egy hasbeli népből, egy kemény méhbőF 
Kai. XLV. 153 j kuvuu-táysi 'der kropf voll' | syntiá gyámén 
tdyen 'egy egész szív vétek' Kant.3 II. 93 [ annettiin viinaa 
pdán táysi 'adtak bort egy egész fejjel' (tkp. 'fej-tele') Kans. 
II. 27 kiljaisi kit an s a tdyen, suun s a tdyen suitsaliutti 
torkaszakadtából kiáltott, teljes szájjal ordított' Kant.3 III. 18 j 
viel' ois viiellá vihoa, kuuellaki kulkun tdysi 'még lenne öt 
ember]nek haragja, hatnak is egész torokkal' II. 88 | sarven 
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taysi ohrasia egy szarvnyi zab' III. 8 | muüV on pitkát piipun 
varret, kopat kopran tdytehiset "másoknak van hosszú pipa
száruk, markot betöltő kupakjuk' II. 298 | kouran taysi 'marok
nyi' | minulla on pivon taysi mar jója 'nekem egy marok bo
gyóm van' BUDENZ, Finn nyelvtan2 86 | taittoi... sylin táyen 
vastaksia 'letört egy ölre való seprűágat' Kant.3 III. 9 j poltin 
oman puolisoni, sytytin syleni táyen 'elégettem a saját fele
ségemet, fölgyújtottam ölbevalómat5 35. 

é s z t : Iqeva-töié 'schiffsladung' WIED. Wb. 1252 j klázi-
taié öLut ein glas bier' Gramm. 618 | kaks köti-, v. korvi-táit 
öunu 'zwei sack- od. korbvoll ápfeP AHRENS, Gramm. II. 22 || 
kőhu-taié 'der bedarf zu einmaiigem essen5, kohu-t. sdma 'satt 
werden' WIED. Wb. 404 | pea-taiz 'rausch', pea-taie jöma 'so 
viel trinken, wie zum berauschen nötig ist', pea-taie nutma 
'sich recht ausweinen' 1252 sü-tqje tahan ma sulle kiill anda, 
aga mitte pe_a-tait 'einen mundvoll will ich dir wohl gebén, 
aber nicht einen kopf voll (d. h. so viel, um dich zu berau
schen)' 1253 j vötan sü-tüje leiba 'ich nehme einen mundvoll 
brot' Gramm. 617 j kas anti kaa snutáis viina 'wurde auch 
ein mundvoll branntwein gégében?' AHRENS II . 47 | mind sain 
ju suutáie 'ich bekam schon einen schnaps' uo. [ suu-
táis soolast on parem kui mau-tais magedat 'ein mund
voll salziges ist besser, als ein magenvoll ungesalzenes' 22 J 
hea lőua-táié 'ein guter schluck' (l. 'kinn') WIED. Wb. 1252 ; 
)iina tqiz 'ein weniges, ein bischen (besonders, wo mehr erwar-
tet wurde)' uo.; ei nina tőit adja 'nicht eine nase voll, nicht das 
geringste' 7-59 silma-taié 'trumm, so viel zwirn, wie zu ein-
maligen einfadeln gehört' 1253 | pihu-táiz 'eine handvoll' (p. 
'handfláche') 897 I sülé tőié 'schwangerschaft' 1215 j p ihu-tqjz 
nciha on enam km süie-taiz kulda 'eine handvoll sehen ist 
mehr, als ein schoosvoll hören' Gramm. 441 [ jala-táiz 'fuss-
lánge, -breite,. schritt'; ei könni enam jala-tqj,t 'er geht kei-
nen schritt mehr' j té vaga sant, ei sa sqita jala-tait 'der 
weg ist gar zu schlecht, man kann keinen schritt fahren' Wb. 
1252 | üks jala taiz mád 'einen fuss breit lanSes' 151 \ jala-
töiz nqelu 'so viel nágel, wie zum beschlagen eines fusses 
nötig sind' 1252 I piha-taiz, kere-t., naha-t. 'ein buckelvoll 
prügel' (p. 'oberrücken, schulter', k. 'körper, leib', n. 'haut') 



400 BEKÉ ÓDON. 

1252 i kére taiz peksma 'tüchtig prügeln", te sqi mitu kere-
töit 'er bekam manche buckel voll prügel' | ölen ama kére 
tőié sönud 'ich habé mich ganz satt gegessen' 291 j kaks 
m eh e-t ojt vőrku 'zwei strömlingsnetze an einander geknüpft' 
(m. fmann, kerl') 1252 || jala-táis, hobuse-táis naelu 'ein huf-
bedarf, eines pferdes bedarf nágel' AHKENS, II. 22. 

vazika-taié liha 'ein kalb voll fleisch (d. h. ein ganzes 
kalb)' WIED. Wb. 1253 lamba-táiz villu 'ein vliess wolle' (Z. 
'schaf') 1252. 

krazi-taied 'wollflocken zum spinnen (so viel wolle, wie 
auf ein mai zum kratzen genommen wird)' (k. 'wollkratze') 
uo. | kasuka-táis nahku 'ein pelzbedarf fellé' AHRENS, II. 22 | 
küe-taié kalevit 'ein rockvoll tuch' WIED. Gramm. G17 j kaks 
mütsi-tgit riet 'zeug zu zwei mützen' 1252 \ sárgi-táis riet 'lein-
wand zu einem hemde' AHRENS, II. 22 isa laenand ühe ratta
táié rauda ara cder vater habé einen radbeschlag eisen ausge-
liehen' uo. | vankri- od. vehmri-taié rattqid 'so viel ráder, wie 
zu einen wagen gehören' WIED. Wb. 1026. 

tall on kidl o ma taté riadd 'er hat wohl kleider genug 
zu eigenem bedürfniss' | ma kasvab ikka oma tőit 'das land 
trágt immer sein quantum' 1252 meje taté sáb kidl 'so viel 
zu unserer befriedigung nötig ist, wird man wohl bekommen' 
uo. | se-taié 'so viel, wie dazu nötig ist3 uo. \\kolm tőit met 
ja yks tájé vet 'drei treile honig und ein teil wasser uo. 

Evvel a finn szerkezettel TÜNKELO is foglalkozott «Alku-
suomen genitiivi relatiivisen nimen apugloosana» ez. munkájá
ban (180-1) . Köz- és ősfinn típusnak tartja és a finnen és 
észten kívül még a következő lív adatokat idézi: mits kuots tata 
teig vuot sakuorrdndd 'wie viele körbe ihr da aufhebet' (Máté 
XVI. 9. 10.) ! ? üks krüs tavz vita 'ein krug voll wasser5. 

7. Lapp. 

A lapp nyelvjárások közül csak a 1 u 1 e iben találtam a 
következő három példát: nalme tievva 'ein mundvoll' WIKLUND : 
SUS. Tóim. I. 144 | vanas tievva és vattnasa tievva cein boot 
voll' (vanas, tő vattnase- 'boot') uo. | cudlama-tievva 'falté' 
(cudlama- 'knoten') uo. 161. 
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Mint ismeretes, a lulei-lapp nyelvben a genitivus ragja 
általában lekopott és csak néhány szónak van a genitivusban a 
nominativustól eltérő alakja. A három adat közül az egyiken 
(vuttnasa-tievva) megállapítható, hogy genitivus, s így a lapp 
nyelv is azt bizonyítja, hogy a tárgyalt összetételek birtokos 
összetételek.*) 

V. 

Eendkívül jellemzők a fgr. nyelvekre nézve azok a birto
kos összetételek, melyeknek második része egy-egy helyzetet 
jelentő szó, mint pl. al, föl, elő, mög stb. Az ilyen összetételek 

*) Megvan ez a szerkezet a török-tatár nyelvekben is. Pl.: 
c s u v a s : aT. /urán tulli SÍ>{ éákr§m 'tele kazán tejet 

akasztottam fel5 MÉSZÁROS, CSUV. Népkölt. Gyűjt. II. 67 | íves-
lv§s tulll sáré mejre 'marok-marok teli sárga mogyoró' 133 | 
éÉif kajzd pirátper, kurzá jül§r kus-tulll 'hogyha mi el
megyünk, nézzetek szemetek-telve' 161 | jijnázema/ miy/ajla 
loam tulll far loat cvőcském Mihály ölbe férő (ölelés-tele) 
leányt kér' 188 | taGana tulli t§r§ siv vuJGenattá teG§nat 
'teknő teli tiszta víz himbálózik és kidül' 212 turDa tulll 
tur latá /al' turDaspék t§raske 'két rúd közét megtöltő (rúd-tele) 
pej ló, most húzni szeretne' 213 j vP. koré ok toll lldem larat 
'fazékkal teli arany fekszik (ül)' 443 j vV. por joman kajzá 
ükndúé joman /övei' tolli llDgm sarelzá viroat' 'kidőlt egy 
tölgyfa es tölgyfa-odva-teli arany sárgulva hever' 460 || aT. 'gj/§ 
líiléi kas tulli, kamna virtsa, sivras-sl? 'jön az álom, tele a 
szem [vele], lefeküdve, kivel kellene aludni' 92. 

o s z m á n - t ö r ö k : sise dolu amberije icilmez 'teli pa-
laczk amberit nem ihatni' KUNOS : Oszmán-török Népkölt. Gyűjt. 
II. 293 \\ gemi gelir janasér. ici dolu camasér 'jön a hajó kö
zeleg, fehér ruhával tele' 211 j kaledm inis binis, cevrem 
dolusu jemis 'várból való felszállás, kendőm tele gyümölcs
csel' 224. 

k a z á n i - t a t á r : ura m nari tüll cokor, kizlari bar-da 
sukir 'az utczájok teli gödörrel, a leányaik mind vakok' BÁLINT, 
Kazáni-tatár nyelvtanulmányok I. 13 j Kacimardáge ánekajnen 
ece túli köjök ter 'a kecsimeri anyának szíve tele fájdalommal' 
18 j öjlarená kergácen sandlkni acib karaján dej, karosa sandik 
túli altin belan kömös dej 'midőn a házban a ládát kinyitották, 
látják, hogy a láda tele aranynyal és ezüsttel' 47. (Hasonló 
példák vannak a votjákban is ; 1. föntebb ) 
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azért is nevezetesek, mert ezeknek ragos alakjaiból vált ki a 
névutók legnagyobb része. 

1. Magyar. 

a l : ajtó-alja 'küszöb" PÁRIZ-PÁPAI BOD (NySz.) | ámyék-
ajja 'félszer, szín' Székelyföld, MTsz. | bárd-alja 1499, bárd-alja 
erdő 'ein stück waldes, welches ein mann in einem tagé mit 
einer axt aushauen kann' OklSz. bőralja: bőr alját el-futó 
senyvedt vizi-kórság: anasarca PÁPAI-PÁRIZ—BOD, NySz.; bőr
aljai 'unter der baut befindlich': bor ally ai tetű MISKOLCZI, NySz. | 
csap-alja 'hordócsap alá tett edény, kádacska' Somogy m., Tsz. | 
derék-al, derék-alj 'unterbett' OklSz., NySz. ! eke-alja: egy királyi 
eke alja aratrum regalis mensurae; raorgen, joch'; három eke 
allyanal több leszen 'ultra tria aratra' NySz. esztérha-alja NySz., 
esztré-djja Komárom m.. szerhaj ja Abaúj m. MTsz. 'eresz alja' | 
fal-al Torna m., far-atya Brassó m. 'ház fala melletti töltés' 
MTsz. [ fej-al, fő-al (feyel, fiaalj, fival, fywal, füvaly, fő ally a, 
fő ally, fual NySz.; fewal, feal, feval, feyal, few oly, fejel[-hajak] 
OklSz.; féhő, fej-all, fébó, fej-el, fej-ell, févaj, févajj, féval, 
févalja, févaly, fe'vó, févó, fial, pépó, pe'vó, pévalykó MTsz., fejeiké 
GVADÁNYI NySz.) c l . párna, vánkos NySz., OklSz., MTsz.; 2. ruha
tekercs, a melyet a fejen vitt teher alá tesznek; 3. tűzgyújtásnál 
keresztbe tett darab fa, a melyre a többit hosszában rárakják ; 
4. szőllőlugasok melletti földtöltés; 5. megrakott szekérnek egyik 
szárnya, csúcsa; 6. a földnek keresztben szántott széle, vége; 
7. szőllőnek fölső vége' MTsz. fenyü-alla Zala m. Hetes, feny-
alla Vas m. Őrség; Göcsej ; fény álla-gomba 'fenyő alján termő 
gomba, fenyő-gomba' MTsz. ! fold-allyai (kamarácska) 'unter-
irdisch' NySz. | góc-al, góc-ajja, góc-alja 'kemencze alja, vagyis 
a szobai fűtő kemencze egják végében belül levő ülőhely' Szé
kelyföld, MTsz. j hadnagyság alja 'centuria; bataillon': hadnag-
sagom allya NySz. | ház-ajja 'a ház körül a fal tövében levő 
föld' Székelyföld, MTsz. | Hegyalja \ hón-alja, hón-alj, hón-al 
(holnaly, hónallja, holna allya, hálna allya, bűdős hólnaljú ember 
NySz.; hóny-aj Szilágy m., huny-alj Moldvai csángó MTsz.) 
'achselhöhle' | ing-alj (irig-aj, ing-ajj) 'pendely' Székelyföld, 
MTsz.; engalya (!) 'unterhosen' NySz. kapitányság-alja 'centuria; 
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bataillon' NySz. j kar-alja (karallya) 'raum unter dem chor' 
NySz. j karé-alj 'rosta-alj' Székelyföld, MTsz. i kasza-alja cein so 
grosser teil einer wiese, welche in einem tagé mit einer sense 
abzumáhen ist" OklSz., NySz. J keméncze-alj (keméncze-aly, ke-
ménczeall) 'der untere teil des ofens' OklSz. j Keménes-alja \ 
kert-allai nóta Vas m.; kertaljasi 'kertek alján lakó, a kertalji 
dülön lakó (ember)' Hosszúmezö, MTsz. kés-alja 'levágott szőllő-
karika5 Székelyföld, Tsz.; kés-alja-fa 'talea, resex; rebschoss' 
PÁPAI-PÁRIZ BOD, NySz. j kornyéta- alja 'manipulus; bataillon' 
NySz. j Idbaljáz 'lábatlankodik, láb alatt van' Gömör m., Tsz. j 
márc-alja 'hefe des methes' OklSz. j nyár-álla 'gombafaj, mely 
leginkább a nyárfa tövén terem' Göcsej, MTsz. | oszkotárság-alja 
'herde je eines hirten' OklSz. j pád-dl, pdd-djd 'a ház eleje az 
utczán' Szlavónia, MTsz. | pest-alja 'kemencze alja vagyis a 
szobai fütökemencze egyik végében belül levő ülőhely5 Székely
föld, MTsz. rag-ál, rag-aly, rag-ajja e l . a ház padlásának az a 
része, a hol a tető a falat éri; 2. eresz' Balaton mell., Veszprém 
m., Tolna m., Somogy m., Zala m., Fehér m., Kiskunhalas, 
MTsz. | égy rosta-ajj búza 'annyi búza, a mennyi a kirostálás 
után a kézi rostában marad ikbl. fél szakajtó)' Czegléd, MTsz. | 
sod-alja 'kemencze alja (a szobai nyitott fütökemencze alatti 
üreg, a melyben tűzifát tartanak)' Háromszék m., MTsz. | Sókor6-
alja | szap-al, szap-alja, szapp-allya 'kemencze vidéke' Palóczság, 
MTsz. | száz-alja, század-alja 'centuria; bataillon' NySz. | szék
alja 'distrikt, stuhl' NySz. | szín-ajj 'szín, kocsiszín, fészer' Há
romszék m., MTsz. j szoknya-alja 'unterrock' NySz. j szomogyalla 
Répcze vid., somogy-ajja Vas m., zomogy-alja Kemenesalja 'eresz 
alja, a padlásnak a födél és padlat érintkezésénél levő szöglete' 
MTsz. | szöllally, szeőllally 'szőllő-alj' Palóczság, MTsz. j talpaljá-
nyi 'fussbreit': egy talp allyané föld NySz. | teknő-alj-fa 'szán
talpnak való fa' Cserhát, MTsz. | telek-alla 'a ház végében levő 
földek' Vas m., MTsz. | témác-alla 'ereszalja, tornácz' Mosony 
m., MTsz. j tized-alja 'decuria; zug' NySz. I torka-ajja, tork'-alja 
Czegléd, tork'-alja pecsenye Heves m. 'a sertés torkánál levő 
kövér hús' MTsz. | egy tyúkólja tojás : a mennyi egy kotlóstyúk 
alatt van Mezőtúr, MTsz. ! üstök-álla 'a szalmatetőnek a tűzfalon 
kívül eső része, mely deszkával van födve' Dunántúl; Vas m., 
MTsz. J vaj-ajja, vaj-álla, vaj-olla 'a kifőzött (kiolvasztott) írósvaj 
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üledéke' Eépcze vid.. Vas m., Balaton mell., Czegléd, MTsz. | 
vár-alja 'gegend unter der burg, die unter der burg liegende 
gegend oder ortschaft' OklSz., NySz. | zászó-alja 'bataillon' NySz. 

f ö l : ház-joli, ház-feli cdach eines hauses' NySz. pálhás-
föle caz öregháló fölső, párás kötele, háló föle' (pálhás caz öreg
háló föle') Bodrogköz, MTsz. suba-föl, suba-feli: subafölnek ualo 
uörös bársont OklSz. | tej-föl, tej-föle NySz. (té-fel, té-fö, té-föl, 
té-föll, tejfü[t], tié-fü MTsz.) 'milchrahm, sahne'. 

e l ő : böjt-elö 'zeit vor den fasten' NySz., '? februarius' 
OklSz. | homlok-eló 'diadém, stirnbinde, stirntuch, stirnriemen' 
NySz., OklSz. | kézelő NySz. (kénzellő Répcze vid., kénzellüő Vas 
m., MTsz.) 'manschette' | réz-elő Szolnok-Doboka m., réz-eleje 
Czegléd, Kiskunhalas fa kisüstös pálinkafőzésnél az először le
folyt pálinka' MTsz. szügy-elő NySz. {szigy-elő, szigy-elé OklSz.) 
^brustriemen' j Száddö (falu Abauj-Torna megyében). 

m ö g : Ham-még (Csallóköz) Nyr. XLI. 412 j hégy-mög, 
hégymég 'bergseite' OklSz., Hégymég (puszta Hatvan mellett) j 
Herendmége, Kertmégi, Kiserdőmégi, Magyalmégi, Miklármégi, 
Nagytómegi, Nyirmégi. Pósamége, Szilasmégi, Szilvásmégi, Vár-
mégi OklSz.; - - pesmég: Hozd ki a pesmég megöl a bal szemét 
annak a leánynak Magy. Népkölt. Gyűjt. X. 223. 

u t ó : szekér-utó 'hátsó fele a szekérnek' Háromszék m., 
MTsz. 

b é l : Bakonybél j dió-bél 'nusskern' OklSz., dióbél-tincs 
'diógerezd' Székelyföld, MTsz. j fa-bél 'kern' PÁPAI-PÁRIZ BŐD, 
NySz. gyertya-bél "docht' OklSz., NySz. kenyér-bél 'brotkrume' 
NySz. | mandola bél 'mandel' NySz. szita-bél 'egy szitára való' 
Szlavónia, MTsz. tányér-bél (tányír-bél) 'napraforgó' Veszprém 
m., Tolna m., Komárom m., Érsekújvár, MTsz. zsák-bél csepü-
ből font durva fonál' Pest m., MTsz. 

k ö z : Bodrog-köz ! Csalló-köz. | Csiliz-köz \ erdő-köz : erdew 
ketvz erezthwynnek kyth hynak VERBŐCZI, NySz. föld-köz czwi-
schengebiet' OklSz. hegyköz 'regio intermontana'; hegyközi 
'intermontanus' NySz. hét-köz: heethkewz wasár VEKBŐCZI, 
NySz.; hétkozbeli vásárok 'fora hebdomadalia' uo. | hó-köz cinter-
lunium; neumond' NySz., hóközi 'intermestris; neumondlich' 
NySz. | idő-köz 'spatium temporis, intervallum' NySz. ] kapu-köz 
'torraum' NySz., OklSz. | Mura-köz oszlop-köz rintercolumnium , 
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czwischen zwei neben einander stebenden saulen' NySz. i Rába
köz | Sziget-köz 'insula com. Posoniensis' NySz. | váll-köz 'der 
teil zwischen den schultern5 NySz. 

k ö z é p : böjt-közép 'mitten in der fasten' NySz. | szár-közép 
'média pars cruris' NySz. 

2. Vogul. 

f ö l : T. (MŰNK.) tös-nume-pon 'bajusz' (tkp. 'száj-fölötti 
szőr') VogNyjár. 273 || (AHLQV.) sün nunpalqar 'augenlied' || P. 
(MŰNK.) mo-tárm 'föld színe' VogNyjár. 19 || K. kwál-tármel-jiw 
'a tető felső gerendája' uo. 205. 

m ö g: É. (MUKK.) üs-sis-tür 'vármögi tó' VNGy. IV. 438. 
k ö z : É. (MŰNK.) kit kworés-yal pasél 'két menny köze 

távolnyiról' VNGy. I. 79 | mai-yal kwot'élt jol ti pattuwés út 
(tkp. 'földköz') közepén ím leejtette' IV. 143 I puyk-yal 'fogköz' 
III. 407 | tqw-yal sajit 'lombág köze mögött' III. 285 | K. 
jiw-Ual 'farés' IV. 376 j KL. kép él-k'al nákérjél k'uú kwoal-
témi, tál-tfal nákéyél keun kivoqltémi 'ruhaalja ízeit közével 
valahogyan elvitte őket, ruhaöle ízeit közével valahogyan elvitte 
őket' IV. 104 j T. sat-Uql 'sonntag' (tkp. 'hétköz') ÁKE. 339 | 
KL sünt-k'al 'kés' (tkp. 'szádköz, hüvelyköz') III. 489 l| É. yqtél-
jat 'dél' (tkp. 'nap-közép') IV. 217; K. k'otél-jet-sit 'délkor' 
(SZILASI, VogSzj.), (AHLQV.) qödel-jet, qödel-jeyt 'mittag' (AHLQV.) 
ji-jet 'mitternacht'; (MŰNK.) T. l-jét, jijét 'éjfél, éjfélkor' Vog. 
Nyjár. 281 | (AHLQV.) tál-ját. tál-ját-jonqep cder mittwintermonat, 
das fest der wasserweihe am 5 ten Január'. 

k ö z é p : (MUKK.) É. ét-kwoű VNGy. IV. 334. et-kwoül III. 
461. K. ji-kwátél IV. 379. AL. it-kwáü VogNyjár. 161 É. vöt-
kwoü tumpém 'folyóvonal közepén fekvő szigeten' VNGy. IV. 
68 | (AHLQV.) tuv-qötű-j mqep '4. hónap' (tkp. 'sommer-mitte-
monat'). 

3. Osztják. 
a l : KO. (PÁPAI K.) sing-ül-sayk 'nap alatti világ' || É. 

(AHLQV.) nol-ÍApi-tus 'schnurbart' (tkp. 'nase-untere-bart') | nori-
ijpi 'der raum unter einer wandfesten bank' | (PÁPAY) uas-ilbi 
'város alja5 UF. XV. 47; I. (PATK.) Voc-itpa n. pr., name der 
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Zingalin'schen jurten, welche am fusse des hügels liegen, auf 
welchem die überreste einer altén erdfestung zu seben sind. 
Sie heissen deshalb Voc-oyja (cstadt-obere5), anders auch T'apar-
vos. (PATKANOV szerint Voc-itpa = cstadt-vordere5; itpa = 1. ralsó, 
alja vminek5; 2. "elül levő, vminek eleje5. Itt valószínűbb, bogy 
az első jelentés a helyes; vö. Voc-oyta.) 

f ö l : (PAPAI IO kqtem-nopg 'szájpadlás' paykél-nuyket 
fválllapoczka\ 

e l ő : E (AHLQV.) ou-jeApi, oujeApiA 'die stelle vor der tür5. 
m ö g : É. (PÁPAY) uas-svnz eudlt 'a város mögé felől5 

UF. XV. 152. 
b e l s ő : É. (PÁPAY) yat-libi ca ház belseje5 UF. XV. 35, 50 | 

(AHLQV.) poskan-AÍpi cbüchsenröhre5 soA-AÍpi csalzfass5 unt-Atpi 
cmagen5 (unt 'bauch5) { (PÁPAY) vuq,s-lipdl fa város belseje5 ONGy. 110. 

k ö z : É. (PÁPAY) kat-neyen-kut-sewdy-jq,u 'két nő közti haj
fonatos morzsa" ONGy. 151 i I. (PATK.) kadn-kut 'köz5 'zwiscben-
raum von zwei dingen5. 

k ö z é p : (PÁPAI K.) khqtél jör fdéV (tkp. 'napközép5) || E. 
(PÁPAY) Ás-kudd(i pöy§r 'Obközépi sziget5 UF. XV. 42 j at-kudr>(3 
'éj fél? 96. 

4. Zűrjén. 

a l : (WIED.) U. dod'-uv 'schlittenkufe5 | díodé-ul 'raum un
ter dem fussboden' j gol'a-ul 'wamme5 (gol'a chals, gurgel, schlund, 
hals an gefássen5) gög-ul dor 'leistengegend5 (gög cnabel') j göra-
ul 'fuss des berges5 ! gösiidar-ul fherrschaft, reich5 | idza-pod-ul 
'stoppelfeld5 | jur-ul (-uv, -yl, -ult, -uvt) 'kopfkissen' I kerka-ul 
'keller5 | kok-ul fdas unter dem fusse befindliche, der raum un
ter dem fusse, schemel5 kon-ult (uvt), P. kun-ul achselhöhle5 | 
koét-ul cstelle unterhalb des wasserfalles5 j kröcat'-ul craum unter 
dem bette5 | kumös-ul 'augenhöhle5 [kumös "vorderkopf) | kyn-ul, 
kyúa-ul "achselhöhle5 kynöm-ul cunterleib, leistengegend5 (kynöm 
'bauch5) kyr-ul rfuss des berges5 leb-ul Vorsprung des daches5 | 
mu-ul, mu-sur-ul untergrund5 (mu 'erde5; mu-sur grund, boden, 
festland, mutter erde5; sur chorn5) , nar-ul craum unter der 
pritsche5 , nyr-ult tos 'schnurrbart5 j ösyn-ul chof (ösyn 'fenster5) | 
pak-ul 'harte, rauhe stelle, dünne stelle (in ledér, haut)5 [pali 
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leistengegend, dünnung, W . lende") | pidéös-ul 'kniebeuge, 
kniekehle3 j pod-ul 'raurn unter den füsseri3 (pod 'unteres, uu-
terteil, fuss. darunter befindliches3) I poda-kok-ul Veideplatz3 

(poda rvieh3) i pos-ul 'gerüst' {pos 'brücke, gerüst, treppe, leiter3) j 
pötsva-ul, pötsva-mu-ul 'untergrund3 {pötsva 'sohle; grund, bó
dén, erdreich3) salpa-ul "fessel3 {salpa 'fesselbein der pferde3) ! 
soi-ul cachselhöhle3 {soi 'oberarm3) j ströiba-ul cfundament3 

(ströiba 'gebáude") | sondy-id 'sonnenschirm3; jen sondy-id 
'weltall3 | tos-ul, P. tos-ult 'kinn3 [ tsoi-ul, iioi-gorul 'fuss der 
anhöhe3 | tsöka td 'kinn3 | vitsko-id, 'kirchspiel, -pfarrei, ge-
meinde3 j ybös-ult 'türschwelle3 yzön-ul 'nagelwurm, nagel-
geschwur3. 

f ö l : a) asyl-vyl 'osten3 (asyl rmorgen; osten3) bőr- ryl 
'gesáss3 | böz-vyl 'ende des rückgrats3 dor-vyl 'reihe, reihenfolge, 
fronté, sahlband, schrote (am tuche)" | erd-vyl 'áusserlieh, áus-
sere; das freie, felder3 (erd 'das freie, féld, freies féld, freier, 
offener, ungeschiitzter ort, ebene, glatte stelle, strecke3) | gu-vyl 
'keller; der raum über dem grabe3 \ jöl-vyl, jöl-vyly 'sahne5 (jól 
'milch3) jur-vyl '(raum) auf dem kopfe' | ki-vyi 'seite, richtung3 

köza-vyl 'mit schilf bewachsene untiefe' (kö£a 'kies, kiessand, 
steinige gegend, untiefe [b. ufer]') lun-vyl fsüden' (lun ftag, 
sonne3) | morö-vyl 'oberfláche des meeres, meer3 | mu-vyl 'land, 
féld, erdoberfláche3 j ödéös-, ödzes-vyl 'oberschwelle an der tür3 | 
pel'-pom-vyl 'achselstück im hemde3 pom-vyl 'énde, áusserstes, 
gipfel3; tsun pom-vyl 'fingerhut3 j pukulan-vyl 'gesáss3 (pukalan 
'sitz3) | sapög vyl 'stiefelschaft3 | sod-vyl 'aussentreppe, freitreppe 
(sod 'treppe, leiter3) | voi-vyl cnord, nordgegend3 | yb-vyl 'féld5 

(yb 'féld, berg3). 

p) dor jyl crand3 | dzib-jyl 'ausbucht, bauch, vorspringende 
ecke3 (dzib 'höcker, buckel3) | jur-jyl 'kragen; obere schwelle3 

pu jyl cdie krone eines baumes' purt-jyl 'die spitze des mes-
sers3 | ju-jyl cursprung des flusses3 | ors-jyl 'ende, zipfel der 
peitsche3 | kadi-jyl 'hüfte, oberschenkel3 (kadz id.) | kyr-jyl 'steile, 
absturz3 | mylk-jyl 'ausbucht; bauch3 (mylk 'hügel, erhöhung3) | 
ödéös-, ödées-jyl 'oberschwelle an der tür3 ; pel-jyl 'oberer teile 
des ohres3 | pomjyl 'ende, áusserstes, gipfel3 | ros-jyl Von han
tén gedroschenen getreides abgefegte áhren (ros 'besen) i tol-jyl 
'luft, luftraum3 (töl 'wind, wetter3) tsü'-jyl 'graue stelle (im 
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bárt)' (tsil 'stíickchen fetzen, büschel, flocke, schopf. wirbel, 
haarwirbel') | tugan-jyl 'gipfel, wipfel, spitze' | un-jyl 'halbschlaf. 

e l ő : goS-vodz 'der wárme ausgesetzte stelle3 | jur-vodé 
'stirn' | moros-vodé cbrustriemen, brustlatz5 pats-vodz 'herd vor 
der ofenmündung, aschenloch' pel!-pom-vodz 'vorderarm' | odéös-
vodz, p )g-vodd 'vorhaus' ! vitsko-vodz 'vorhalle der kirche'. 

m ö g : a) jur-bör 'hinterkopf, nacken, géniek5 | köm-bör 
'hinterleder' {köm 'strümpfe, schube, stiefel') py£-bör hinterteil 
des schiffes' j töl-bör 'das verwehte (leihtere) getreide b. windigen'. 

P) kar-saj 'vorstadt' j kok-saj 'verschlag' | sily-saj 'géniek 
der tiere' | sondy-saj 'schattiger ort' (sondy 'sonne') töl-saj 'zu-
fluchtsorfc vor dem winde' | yb-saj 'gelánde hinter dem felde'. 

s z é l , o l d a l : bör-dor 'folge' | böí-dor 'schoos am kleide' 
{bőé 'schwanz, hinterteil') kerka-dor 'hof, haushof morö-dor 
'küste, meeres ufer' ) va-dor 'ufer' | vel-dor, vev-dor 'oberfláche, 
obertei], oberes' j vitsko-dor 'kirchspiel, pfarrei, gemeinde5 j vom-
dor 'lippe, kinnlade' (vom 'mund ,). 

k ö z : göra-kost 'schlucht, tal, kluft' | grad-kost 'zwischen-
raum zwischen zwei beeten5 jenma-mua-kost 'weltalF J ju-kost 
zwischenraum zwischen zwei flüssen' j (kyk-)morö-kost 'land-

enge mor'ó 'meer') j pöluba-kost Verdeck3 pöra-kost 'zwischen-
zeit' | sör-kost 'zwischenraum, zwischenzeit' j tsm-kost 'tal' [ ulits-
kost 'quergasse' veret'a-kost 'vertiefung'. 

k ö z é p : jur-sör 'scheitel' lun-sör mittag' dőlöm-sör im 
herzen befindlich, herzlich' voi-sör 'mitternacht'. 

5. Votják. 

a l : (MŰNK.) Sar. gok-ul, Kaz. ziik-ul 'asztalfiók' : (WICHM.) 
J. dzizol, dziz^u, (MŰNK.) Sar. .iigol, Kaz. iézol ( < *dzidz-ol) 
'egy széles, alacsony emelvény' (a szoba körül futó padozat ki
szélesedése) a votják korka 'egyik szögletében, melynek alja 
kamrául, teteje pedig heverő helyül szolgál' (WICHM.) U. G. 
gur-ul, J. gur uui 'kinn; unter dem kinn an der kehle befind-
liche teil des halses' FUF. XII. 128; (MŰNK.) gur-ul 'az áll alja; 
(állatoknál) mái, mell, begy' | kot-id, Kaz. küt-ul 'hasszíj, lekötő 
szíj a nyeregben' | ki-ul-murt 'alattvaló, alárendelt ember' (tkp. 
'kéz-al-ember') kun-ul, Kaz. kun-él 'hónalj' I lud-puzhn-ul 'a 
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szent fenyő alatti térség az áldozó ligetben' | nir-ul, Kaz. nér-ul 
az orr alatti szájrész (a bajusz helye)' | Sar. pid-ul ctalp' | tus-ul 

'az áll alsó része' (tus 'szakái') | vig-ul, Kaz. véé-él, (WICHM.) 
MU. viéiui 'a padló alatti térség, a magas hídlás alja'. 

f ö l : a) (MŰNK.) Kaz. al-vél 'térd, a felső lábszár meg
ülhető oldala' j ag-vil, Glaz. aé-víl 'elő, első; egyéb, hátralevő, 
fönnmaradó' j Sar. Mai. ber-vil 'maradék, maradvány, nyom' 
jel-vil, Kaz. d'ül-vél 'tejszín, tejsűrű, tejföl' | Sar. kwar-vil (ameg) 
'leveles málna (?)' | Sar. makás-vil 'ágyék, vékony, csipő' (makcis 
'czomb') | muzem-vll 'a föld felülete' J Nilgi-vil 'a Nilgi folyó 
melléke' | pid-vil 'harisnya, kapcza' | ter-vél 'az áldozati ételek
nek és italoknak azon legfinomabbnak itélt részei, melyeket az 
áldozati tűzbe dobnak' | Vala-vil 'a Vala folyó melléke' | vu-vil 
'a víz színe, fölszíne, tükre'. 

P) Kaz. bay-d'él 'a pofacsont kiálló része' | Kaz. bérdé-del 
'a hímvessző makkja' j Kaz. busé-d'él 'a mező határa' | gureg-jil, 
Kaz. gurez-del 'hegytető' | jir-jil 'fejtető' j Kaz. kork-az-d'él 'eresz'! 
Kaz. mugor-d'él 'fityma, makktyú' 'vorhaut' | nir-jil 'orrczimpa' | 
noni-jil 'csecsbimbó' | pet-jü, Kaz. pel'-del 'fülhegy; Kaz. fül-
czimpa' | Kaz. piscpu-d'él, pu-del; pu-jil 'fatető' | Sar. pid-jil 
murt 'gyalogos; földhöz ragadt szegény ember' | purt-jil 'kés
hegy' | sur-jil 'a patak vizének fölszíne; folyóvidék, folyómellék' | 
suco jil 'rúd hegye' j (WICHM.) U. t§l-d'U 'windstoss, wirbelwind' ; 
(MŰNK.) teUjil-peri 'szélteteji manó' [ cini-jll 'újjhegy' | ven-jil, 
(WICHM.) MU. ven-d'iui 'tűhegy' ( Sar. vir-jil 'dombtető' | vu-jil 
'a víz színe'. 

e l ő : ©s-aj, Kaz. üs-ag 'küszöb' | Kaz. érobo-ag 'kocsibak' 
Sar. gid'-ka az, Kaz. gidti-ag 'udvar' | Kaz. gur-atf 'a kemencze 
eleje' | Sar. jirzag-pu 'fából készült fejtámaszték, mely az alsó 
párnát pótolja' I korka-ag, kork'-ag, Kaz. kork'-ag 'pitvar, tor-
nácz', (WJCHM.) G. J. korkaz 'freitreppe, hausflur' | kwal-ag 'a 
kwa-sátor bejárása előtt való térség' | mil-az 'mellelő' | Sar. Mai. 
munco-az 'a fürdőkamrának ajtó melletti része, hol a tűz ég' | 
Sar. murás-aj 'női melldísz' ] (WICHM.) J. pid-az 'was vor den 
fussen ist' | J. sin-az 'was vör den augen isf | (MŰNK.) Mai. 
t&l-ag : tol-agza nuiskom, tol-berzá kéltiékom ! 'a szól elejét visz-
szük, a szél mögét hagyjuk! szél előttünk, szél utánunk! (& 
lakodalmi száguldó szekerezés alkalmával mondva)5. 

Nyelvtudományi Közlemények. YlAí. 28 
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m ö g : a) Kaz. arríaber 'szombat' (arna 'hót') | guc arna-
ber 'hétfő5 | Glaz., Mai. gdrber, (WICHM.) G. gerber (< *geri-ber) 
ra tavaszi szántást követő nagy votják ünnep5 [ (MŰNK.) jurt-ber, 
korka-ber, kiva-ber ca ház mögé'; kwa-berka 'kis éléskamra a 
kwa-sátor mögött5 ( pií-bcr 'hajófar5. 

P) Sar. azbar-sor 'hátsó udvar' j Sar. jir-sor 'nyakszirt5 | 
Sar. pigds-ser térdhajlás, térdcsukló5 | (WIED.) cirti-sor 'nacken, 
géniek'. 

b e l s ő : (MŰNK.) Kaz. dukas-pos 'kabátbéllés' | J. muü-
pus 'mogyoróbér || nan-puskás ckenyérbél5 | pez-puskás 'a bőr
kesztyű alatt viselt gyapjúkesztyű5. 

s z é l , o l d a l : bereg-dur 'folyó partja5 | Kaz. busé-dur 
'mezőhatár' | Kam-dur 'a Kam folyó partja5 j Sar. kanava-dur 
'árok partja' | Oé-dur 'az 04 folyó partja5 j Sar. Mai. sit'an-dur 
'seggpart' | surás-dur 'útszél5 j sur-dur 'folyó partja' | Sar. tál'-
dvr 'erdő széle' [ Kaz. üs dur 'ajtófél' ! Sar. vil-dur 'fölszíne, 
tükre (pl. a víznek)5 [ vu-dur 'folyó partja5 ]| Sar. Mai. bord-dor 
'fal' | Sar. im-dor 'a száj tájéka; ajk', (WIOHM.) G. im-dur*) 'die 
lippen' | guz-dor 'gyep, pázsit' j (WIED.) jar-dor 'uferseite' | Sar. 
jir-dor 'a fej hátsó része, nyakszirt' | kut-tor 'a bocskor talpába 
tett gyapjúbéllés' j Sar. mu-dor, Kaz. mustár 'kebel, mell5 | Kaz. 
pel-dor 'halánték5 j Sar. Mai. sin-dor 'szempilla5 j til-dor 'a tűz 
melléke' | Mai. goz-dor 'part, folyószél5 Sar. Mai. Zag-dor 'sze
métdomb5. 

k ö z é p : Kaz. lém-ser, Glaz. lum-sur dél5 | tol-sor 'tél kö
zepe5 VNH. d. 206 | uj-sor, Kaz. üj-sor 'éjfél5 j Kaz. vu-sor-
muéem 'sziget' (tkp. fvíz-közóp-föld') || korka-visdt 'válaszfal a 
házban5 j sandik-visát 'válaszfal a szekrényben5 || os-kusip 'ajtó
küszöb5 | kapka-kuslp 'kapuküszöb'. 

6. Cseremisz. 

á l : nyK. (EAMSTEDT) koygdla-lftál 'unter dem arm, unter 
der achsel' {koygdla 'achselhöhle, achselstück [im hemdej', dlfial 
'das untere') j| kP. (GENETZ) konla-údmal 'hónalj5 J H. (BUD.) 

*) WICHMANN egynek veszi a dor és dur szót, MUNKÁCSI 
ellenben kettőnek. 
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jud-nimal "észak' | H. (SZIL.) plwuj ne mai 'térdhajlás' || kGar. 
(PORKKA) kafian (Vdmal koétra 'az asztag alatt levő törmelék' 
SUS. Aik. XIII. 44 j o y §la s d'dmale't (2. sz. birtokraggal) 
si-oksa 'unter dem kinn silbermünzen' uo. 43 j to s kalt§ s 
fVd m a l ola kombSfá kok munSm mungald 'die bunte gans unter 
der treppe legte zwei eier' uo. 37 | kUr. (WICHM.) kürSk fömal 
kuezS ca hegy lábánál levő nyírfa' NyK. XXXVIII. 235. 

f ö l : nyK. (RAMST.) ia:lka'-(ial 'ferse' (ialka 'fuss') j kUr. 
(WICHM.) keffi-fal 'dél' rsüd' (kejsa 'sonne, tag') NyK. XXXVIII. 
206 j kür§k-fial pündédéd 'a hegyen levő fenyő' 235 | E. (REG.-
BUD.) sMer-val 'tejföl' J (TROICKIJ-SZIL.) ser-bal ua. | (SZIL.) wit-
ival 'hullám' (wit 'víz') || nyK. (RAMST.) s$kd'r-@90lF}ál 'die ober-
seite des brotes' j tarfido-fidolftál-ftandas 'schnurrbart' {tdrfoo 
lippe', pandái 'bárt') || kCar. (HAMALAINEN) fíui üniBal jum§ 
'fejünk fölött levő isten5 SUS. Aik. XXV3. 2 | kCar. (PORKKA) 
kafian ümbal az§m 'az asztag fölött levő téli rozs' XIII. 44 j 
kuruk ümbal kuezS ca hegyen levő nyírfa' 34 j kUfa (PAAS.) 
tünf(a) ümbg,l kurg pujdrsg a világon uralkodó nagy teremtő' 
KSz. II. 36 j kP. (GENETZ) üdöríö párnafám koy g ambal seg
geiké solen kolta 'die tochter wirft den finger hinter den ofen' 
35 | Pa tambal kölra pünger 'a Patám partján levő sűrű 
fenyves' SUS. Aik. VII. 66. 

e l ő : H. (SZIL.) kamaka anzol 'kályha eleje, tűzhely' | nyK. 
(RAMSTEDT) pört-andzal-@ui 'vortreppe'; kCar. (PORKKA) port 
on%dl mucas olma-puí? 'der unter im hofe vor der stube ste-
hende apfelbaum' SUS. Aik. XIII. 55 ; kCar. (WICHM.) ar§tan 
pört-ondid Ind mura ca kakas a tornáczban kukorékol' NyK. 
XXXVIII. 208; kP. (GENETZ) pörtet on$dl chi ajak 'vor dei-
nem stübchen steht ein echtes nápfchen5 SUS. Aik. VII. 70 
kUr. (WICHM.) kapka ondidl tb^dlySéSm ca kapu előtti bajnóczát' 
NyK. XXXVIII. 230 | kSlat ondédl tak§rz§ ca szerkamra előtt 
levő ösvény' NyK. XXXVIII. 228 | (TROICKIJ-SZIL.) sayga-oncol-up 
üstök' (sayga 'homlok'). 

m ö g: (TROICKIJ-SZIL.) waj-seyéJ! 'nacken, géniek' j kCar. 
(PORKKA) Buta seygel pamasem 'hinter dem stall, da hab' ich 
eine quelle' SUS. Aik. XIII. 43 | kUr. (WICHM.) tálat seygel 
takSrfá 'a szerkamra mögött lévő ösvény' NyK. XXVIII. 228 
korem seygel aramafá 'a folyón túl [levő] tüzfa' 219 | pakt'sg, 

28* 
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seygel takSr£§ 'a konyhakert mögött lévő ösvény' j peféd seygel 
takSrSS ca kerítés mögött lévő ösvény' 228. 

b e l s ő : kP. (GEN.-SZIL.) kudo-köryö 'család' (tkp. 'ház
belső') | kCar. (POEKKA) upsa köryd somakem cszájbeli beszédem' 
SUS. Aik. XIII. 43 | condai körrd d'dmSsem, tayem ok pari, 
mom §stem í 'in der gürteltasche, da hab' ich naschwerk, mein 
freund, der schmeckt's nicht, was soll ich tun? ' 43 \pakca-
rörret*) uZarret cim garten [saftigesj grün' 45 [ kUr. (WICHM.) 
p akis a köryd \yd-mükxsd&d ke(t'sdlan kum-yanamodas lektes 
'bent a konyhakertben a fiatal anyaméh naponként háromszor 
kirepül játszani' NyK. XXXVIII. 219 || kP. (GEN.) jütrüdö 'mitter-
nacht' SUS. Aik. VII. 57 | mlande rüdö 'a föld belseje' 48 | kCar. 
(PORKKA) 'sorta-rüdd 'gyertyabél' XIII. 47 | südH>r-rüdd cdas innere 
des sterns' uo. 

k ö z : kP. (GEN.-SZIL.) pört-kokla 'padlás' 'hausboden, raum 
unter dem dache' | E. (REG.-BUD.) eyger-kokla 'folyóköz'. 

k ö z é p : kP. (GEN.-SZIL.) surt-lo mdlande cder boden eines 
landgutes' || kUr. (WICHM.) fiak%ser pokxiel or-lüdSíSm 'a malomtó 
közepén úszó vadkacsát' NyK. XXXVIII. 231 | pasu-pokxéel 
tak§r£§ 'a mező közepén levő ösvény' 228; (PORKKA) pasu poksel 
takdret 'dein inmitten des ackers befindliche féld' SUS. Aik. 
XIII. 39. 

7. Mordvin. 

a l : (PAAS.) M. aks-al 'raum unter der wandfesten bank' 
(vö.: E. aks alo tatarin kalmo 'unter der bank ist das grab 
eines tatárén' SUS. Aik. XII. 24; M'i(a sovas aks alov 'Mitja 
trat unter die bank') | (REG.-BUD.) M. kavl-al 'hónalj' | (PAAS.) E. 
fc e m (e) alo eskúe 'die nágel in der stiefelsohle' SUS. Aik. I I . 
54 | (WIED.) E. lat' alks 'scheuer, schuppen' (lato id.) | pond' 
alks 'abhang, abschüssige stelle' (pando 'berg, gebirge') | (REG.-
BUD.) M. pilg-al 'láb talpa'; (PAAS.) E. pilgalksozo 'seine fuss-
sohlen' SüS. Aik. XII. 50; (WIED.) pity alks rfus8schemel: 

ipil'ge 'láb') ! (PAAS.) M. pral ( < pra-al), E. pralks ( < pra-alks) 
'kopfpfühl, od. was sonst als kopfunterlage dient' | (PAAS.) M. 
úed'-al 'raum unter dem fussboden' | (AHLQV.) M. ul-al 'kinn'. 

*) Vö. BEKÉ, Cseremisz nyelvtan 2 7 3 . 
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f ö l : (AHLQV.) M. acam-langaks lepedő3 (acam rágy, párna') | 
(REG.-BUD.) M. kalma-langa, E. kalmo-lango 'temető5 (kalma 'sír') 
(AHLQV.) M. kad-langa-pe 'armende, schulter, schulterstück des 
hemdes' | (REG.-BUD.) M. ládem-langa 'kaszáló5 | lofca-langa, 
(WIED.) E. lovso-velks ""tejföl' | (PAAS.) E. mastor-lango '(die ganze) 
welt' {mastjr 'erde') (REG.-BUD.) M. numo-langa 'aratás' S (WIED.) 
E. todov-lanyaks 'párnahaj' : (PAAS.) E. tomba-laygo, M. tomba-
laygá, tolman-loygá cherd (vor der mündung des ofens)' (E. 
tombamo, tombam, M. tombam, tolma id.). 

e l ő : (PAAS.) M. kudSygdl (kud-\-iygdX), E. kudiJtellks, kud-
ek'elks [kudo-\-iFelks) 'vorhaus' (vö. E. kuditiel'e cékine 'in der 
vorstube ist eine haspel' SUS. Aik. IX. 232; rheri babansten, 
raygi kudelíeMe cer redet zu seiner altén, sehreit von der vor
stube hinein' XII. 81 ; pras kudiketev 'er fiel in die vorstube5 

IX. 234; sovat kudeketev cdu tritst hinein in die vorstube' 
XLI. 122). 

s z é l : (PAAS.) E. ved'-tsife 'ufer' {ved' cwasser'). 

8. Finn. 

a l : akkunan-ala 'ablak-aF J ampujan-ala 'vadász zsákmá
nya' [ huone-ala ERW., huoneen~ala Sz. 'házhely5 | ilman-ala 'ég
hajlat, égalj' | jalan-ala talp, talpalatnyi tér; négyzetláb' | keiden 
ala 'tenyérnyi tér' | kasi-ala 'vkinek keze munkája, keze írása; 
zsákmány' (Kai. XXVI. 270) | mieli-ala 'terv; kedélyhangulat, 
kedély állapot' | pinta-ala 'flácheninhalt, fláchengrösse, arealgrösse, 
areal' | pda-ala 'fejal, vánkos' Kai. XXXVII. 165, Kant.3 II. 99 | 
pddn-ala 'kopfpfühl, kopfkissen5 | sydan-ala 'szívgödör' | tynnyrin 
ala peltoa 'egy tonna (vetésre való) föld5 || isdn ala 'az atya 
rnaradóki' || hyvd maan-ala 'jó földnem' j siemen-ala 'gabonanem' || 
ampu ala 'lőtávol' j| pddn alus 'kopfpfühl, kopfkissen' || padn-
aluinen ua. || kerdn-alunen 'gombolyagból' |] paidan-alanen 'ing 
alja' || lavan-aluste 'rummet under badstulafven' j pytvnkin-alusta 
rakennuksen lattian álla oleva sáiliöhuone' (Lángelmáki) TÜN

KÉ LO, Alkusuomen gen. rel. nim. apugloosana 165. 
észt: kübara-alus 'hutfutter' | pea-alus 'kopfkissen' j sarika-

alus-pü 'der balken, auf w. die dachsparren ruhen' | sdfgi-alus 
'der aus gröberem zeug gemachte unterteil des hemdes' | sebi-
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alus 'bodensatz vom seife kochen' || jala-alune untergebener, 
fussohle, schemeF | kadaka-alune 'schlange5 j kalda-alused löcher 
im bachufer' | kanni-alune 'unterirdischer gang' | köhu-alune 
'scham, schamgegend' | lőua-alune 'koder, doppelkinn' | loivi-
alune 'dachvorsprung an krügen' | mde-alune am fuss einesber-
ges gelegen' j metsa-alune md Von wald beschatteter boden' í 
paa-alune 'unter dem késsel befindlich' j paa-alused püd 'brenn-
holz' | pea-alune 'kopfstelle im bette' | pözn-alune 'schlange' 
rasta-alune 'der raum unter dem dachvorsprung' rinde-alune, 
südame-alune 'herzgrube' talla-alune 'fussohle' | ukse-alune 
schwelle' [ ulu-alune 'raum unter dem dache' | wllu-alune 'der 

dachvorsprung bei scheunengiebeln'. - l í v : jdlgan alli 'fuss-
sohle' TUNKELO 155. 

f ö l : a) huoneen ylinen 'padlásszoba' | maidon ylinen 'tej
szín' | meren-ylinen 'ober dem meere befindlich' j paidan ylinen 
v. yliset 'der oberteil des hemdes' J saunan ylinen 'izzadó polcz 
a gőzfürdőben' Kai. XXXVI. 153 | tallin ylinen 'az istálló pad
lása' | tuvan ylinen 'stuguvind' TUNKELO 167. 

P) jalan-pddllinen 'die obere seite des fusses, fussrücken' 
kaupan pddlliset 'ráadás' j kengdn pdállinen a czipő .̂ fölső bőre' j 
maidon pdállinen 'tejszín' I tyynyn pdállinen 'vánkoscziha'. 

észt: aidapealne 'der boden über den kleete' j elwpealne 
eder boden über dem hause' kantsi-pealne 'damm im wasser' j 
lae-pealne 'bodenraum' | otsa-pealne 'stirn' j őue-pealne hof | 
pima-pealne 'sahne' j röu-pealne 'scharfe first, kanté des stroh-
daches3 | taUi-pealne 'boden über dem stalF iare-pealne 'boden 
auf dem hause' || akna-pealmized 'fensterbrüstung' | md-pealmine 
'erdbewohner' öla-pealmine 'schulterblátter, epaulette'. 

e l ő : ladon edus 'der offene platz vor der scheune' || huo
neen edusta die platz vor dem hause' i ruumiin edusta die 
vorderseite od. brustseite des körpers' | vuoteen edusta 'der bett-
vorhang'. 

észt: körtsi ezi 'vorplatz vor dem kruge' | láda ezi 'platz 
vor den jahrmarktsbuden' || aida ezik 'vorkammer der klete (des 
vorratshauses)' j ukse ezik 'platz vor der tür, vorbau' || kohu ezine 
schamteile' | kolde ezine 'raum vor der aschenloch' [ lötsa ezine 
schmiedeesse' | nina ezine 'bissen, speise5 [ otsa ezine 'stirn, 

vorderhaupt' | rinna ezine 'vorhemdchen an mánnerhemdchen' 



A FINNUGOR SZÓÖSSZETÉTELHEZ. 415 

röhu ezine 'vorhaus der altén bauerháuser* | sü-ezine 'bissen, 
speise' I toa ezine, ukse ezine 'vorhaus, platz vor der stube'. — 
1 í v : aita eddi 'der platz vor der kleete5 j tuba v. tubán eddi 
'vorhaus' | öi (ai) eddi 'die küche vor dem ofen' TUNKELO 174. 

m ö g : Joen-taka n. pr. {joki 'folyó') | Lahden-taka n. pr. 
(lahti 'tengeröböl') | Suon-taka n. pr. (suo 'mocsár5) | Vuoren-taka 
n. pr. (vuori hegy') || kannán taus 'das hinterleder' || kannán 
takainen id. j meren takainen 'jenseits des meeres befindlich' || 
kalan takala 'hal farka'. 

észt: ahju-tagune, ahju-perse-tagune raum hinter dem 
ofen' I aja-tagune 'wolf I kaela-tagune 'kragen' j körwa-tagune 
'schlafbein, behaarte seite des kopfes' | kukla-tagune 'hinterkopf, 
nacken'. 

m e l l é k , o l d a l , s z é l : tie-ohi 'útszél' || aito-vieri 'der 
boden (die erde) neben dem zaun' | hete-vieri cder rand der 
quelle5 j kangas-vieri 'der rand einer heide' | kari-vieri die ge-
gend neben einem steinhaufen' j seind-vieri 'der raum neben 
der áusseren rand' | tie-vieri 'útszél' j vesi-vieri 'ufer'. 

észt: aia-weritse cdie bienen' | küe-wér vorstoss am rock'. 
k ö z : aika-vali cidököz' | sulku-váli 'zwischenraum zwischen 

zwei schléusen, zwei dámmen od. sperrbáumen'. 

9. Lapp. 

a 1: K. (GENETZ) ka$yel-v%olaj, kajnel vuolanc rkainalo; 
achselhöhle' (kajnel id.) | ko^yel-vualas id. (kopnel 'ellenbogen, 
unterarm') || S. (HALÁSZ) Pite kaíyél-vullé, kainel-v. rhónalj' | oivé-
vullé, oivél-v. 'fejalj, vánkos' | (WIKLUND) Lule kécca-vudllé (kegje-) 
'stelle, wo sich ein starker strom in einen see ergiesst5

 (NANSEN : 
«der name davon, dass der strom an solchen stellen schmalist») | 

jooko manna korsó vüdleu 'der fluss fliesst den tal hinab' [ 
küdsa vuülé 'der platz unter einer fichte' j mudvtta tüdttar-rüdlit 
'es beschneit die orte unter dem hochgebirge: es schneit am 
fusse des h.' || (HALÁSZ) F. oqlkien nuolan, U. oatkien ncqlie 
'hónalj' (tkp. 'vállalj') | T. rqvva-nüölien 'segg' (ravva id.) j St. 
^eipie-nuolie 'farokalj' Svéd-lapp ny. IV. 169 || N. (FRIIS) gieda 
vu'ölle 'armhuling' j varé vuölle 'fjeldets fod'. 

k ö z é p : S. (WIKLUND) Lule kallu-kasska cder über die stirn 



416 BEKÉ ÓDON. 

gehende halfterriemen' (kallu 'stirn, kopfhaut') || (HALÁSZ) Pite 
.talevé-keutel 'tél közepe'.*) 

VI. 
Befejezésül szólunk még a birtokos összetételek személy

ragozásáról.**) 

1. Magyar. 

Ha a birtokos összetétel birtokká válik, tehát személyragot 
kell fölvennie, a legtöbb esetben az összetétel szétválik, s az 

*) A török-tatár nyelvekben szintén vannak ilyen össze
tételek; pl. 

c s u v a s (PAASONEN) : yyX-afa) 'hónalj' (yul 'kar', aj 'alj') j 
saG-ajd 'pad alja' (saa§ 'falhoz erősített pad, lócza') | tdp-seGaj, 
Ucsebn. tQp-saaaj 'a padló alatti hely' (tap "fenék, alj, tő') J uraj 
'padló' (ura cláb lábszárral együtt') || s$mza~éijd 'orrcsont' (sSmza 
'orr, csőr', si "föle vminek, felület, felszín' j t'serzi (ffor-si) 'öl' 
(isdr-Gussi 'térd') || pürt-umd 'előszoba' (pürt 'lakóház, -szoba', 
ijm 'elülvaló, eleje, a mi vmi előtt van') \\%yl ZV>&éÍ hónalj' (yul 
'kar', yuí§ 'köz') || surDa-varri 'gyertyabél' (var 'közép; has; 
belseje vminek'). 

k a z á n i - t a t á r (BÁLINT) : idan asti 'pinczelakás' (idein 
^padlózat', ast 'alsó rész') j kai asti 'egy fogás (a mennyit a 
magvető egy menetben behint)' (kid kar, kéz') | sáke v. sike asti 
'a pad alja' (sáke, sike 'pad, tatár ágy') | taban asti 'lábtalp' 
(taban ua.) ! tez asti 'térdhajlás' (tez 'térd') || söt öste 'tejföl' (söt 
'tej5, őst 'felső rész, fölszín5) | urak öste 'aratás ideje' (urak 'sarló, 
aratás') , eé öste 'dolog ideje, munkaidő' (es 'dolog, ügy, munka, 
foglalkozás') || árba aldi (arbaldi) 'kocsibak' (árba 'szekér, kocsi'. 
ald 'előrész') | isek aldi 'udvar (házajtó előtti tér)' (isek 'ajtó') j 
öj aldi 'pitvar, eresz' (öj 'ház') | pic aldi 'a kemencze eleje' (pic, 
mié 'kályha, kemencze') || tön urtasi 'éjfél' (tön 'éj', urta 'közép'). 

u f a i - t a t á r (PRŐHLE): taban ást§ 'talp' {taban ua.) || tén 
urtáse 'éjfél' I ken nrtdse 'dél' (kőn 'nap'). 

b a s k í r (PEŐHLE) : iség-qldé 'udvar' (isek 'ajtó, ház'; gld, 
•qlt 'előrész'). 

ka r á c s á j (PEŐHLE): tiec arasi, tiec' ortfasi 'mitternacht' 
(kUcé 'nacht'; ará 'mitte', orfá 'mítte, mittlerer') j k'iin-orta, 
Jtün-ort'asi 'mittag'. 

k u m ü k (NÉMETH) : gece orta 'éjfél'. 
o s z m á n - t ö r ö k : L. KUNOS, Nyelvkönyv 329. 

**) L. SIMONYI: Nyr. IV. 2 4 6 - 2 5 1 ; SZILASI: NVK. XXVI. 
131—3. 
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első tag veszi föl a személyragot. PL: S i n g . 1. sz. : ajtóm fele 
MNGy. II. 89 j csizmám sarka ERDÉLYI, Népdalok és mondák I. 
100 j életem párja MNGy. II. 334 | fejem alja Nyr. II. 48 fejem 
tetye MNGy. II. 412 | ingem ujja I. 77 j kapum félfájára KRIZA, 
Vadrózsák 95 | kezem nyele MTsz. | kezem szára MNGy. I. ó06 j 
kutam géme ERDÉLYI II. 128 j lábom nyoma 251 J napom sugara 
KRIZA | szekerem rúdja KRIZA 222 | szórnom fényét DECSI, NySz. 
I. 85 { szemem pillája -56 szűröm ujja II. 201 | térdem kalácsa 
I. 243. - - 2. sz . : ajtód sarkát ERDÉLYI II. 156 j csizmád sarka 
I. 23 | hajad szála Nyr. II. 70 koponyád esontja MATKÓ, Nyr. 
IV. 247 | lábod hegyén ERDÉLYI II. 161 | lábod nagy ujját Nyr. 
III. 320 j a te hövek-lábodujja NyF. XL. 42 j neved napja MNGy. 
II. 321 j sírod fája ERDÉLYI II. 228 ) szemed világa 80 zened
nek finnit Döbr.-k., NySz. j szűröd ujja MNGy. I. 380. — 3. sz . : 
agya veleyt Érdy-k., NySz. | álla csontja MNGy. I. 425 | csecse 
bimbója II. 241, 243 | feje alja I. 205 | fűlő tövit Nyr. II. 232 | 
holna allyát SZENTMÁRTONI, NySz. [ háza népe MNGy. I. 470 | 
inge válla GYULAI, A gonosz mostoha kinyerének héja KRIZA 9 j 
láb i szára MISKOLCZI, NySz. | nyaka csigolyája Nyr. II. 272 
zeme feneth Kulcs.-k., NySz. szeme héja Nyr. I. 42 j szőre szála 
KRIZA 124 j A Pojána vttya széjin 108. P l u r . 1. s z.: hidunk 
lába MNGy. II. 292 S szájunc izént szerént való MEDGYESI, NySz. | 
szemünk fénye Nyr. I. 125. — 2. s z.: képetek mása Nyr. II. 80 j 
váratok piacza ARANY, Nyr. IV. 248. ?>. sz. : agyoc veleie 
BORNEMISSZA, NySz. | fűlik hegyit KRIZA 469 | lábuk nyoma Nyr. 
IV. 247 | lábok szára MIKES, NySz. | szemeknek az fényét ZRÍNYI, 
NySz. | szemik világa KRIZA 404. 

Van azonban példa arra is, hogy az összetétel nem válik 
szét, s így a birtokos személyrag az egész összetétel végére 
kerül. Pl.: S i n g . 1. sz . : gatyakorezomba MNGy. I. 272 | ház
gerendám ERDÉLYI II. 237 j háztájam MNGy. X. 227 j kapufélfám 
MNGy. II. 346 | kapuzábém KRIZA 186 | kaszanyelem Nyr. II. 
527. ERDÉLYI II. 77, 151 | ostornyelem MNGy. I. 465, 468 | sír
vermem II. 99 | szemintésemre ARANY, Nyr. IV. 251 | tarisznya-
szíjam ERDÉLYI II. 227 | vellanyelem 151. — 2. sz . : ajtófeleidre 
TOFEUS, NySz. | nyalha csizmanyomod udvaromba látszik 
ERDÉLYI II. 27 | sarkantyúszeged PETŐFI, Nyr. IV. 250 | sírfádra 
KRIZA 223 j látom a szüszereteted irányomban MNGy. X. 
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82 | A te sárga kesztyűd lesz a kimúlásod, a te piros csizmád 
lesz avérontásod MNGy. II. 5. — 3. s z.: Rózsám házának 
ablak év eg ire KRIZA 11 | a kocsmáros aj t óf éf áj áh a Nyr. 
III. 321 | a szűz Mária czipőcs attya Nyr. IV. 250 | csizma
szárából MNGy. I. 497 | derékalja II. 146 \ fültövénél Nyr. I. 
272 | haskérgén MNGy. II. 16 | Az én galambomnak . . . . csinos 
ház eleje ERDÉLYI II. 168 | házfödje Nyr. XXX. 497, házfÖggye 
KRIZA 207 | háznépe MNGy. I. 447 | ingválla Leveles Tár, NySz. 
kantárszára MNGy. II. 53 | Rózsa lovam... piros kantársz íj a 
ERDÉLYI II. 154 | Sírva mégy el házam előtt, megöleled kapu
fáját 126 [ oldalkassát MNGy. VII. 503 j orrvéref olyas PÁPAI 
PÁRIZ, WEBER, NySz. j lovam patkószege Nyr. III. 288 A kend 
pipaszára ERDÉLYI II. 149 | szemfödelét MNGy. II. 47 | a fiú 
szürujja I. 378, 379. II. 248. — P l u r . 1. sz . : országezímer'únk 
ARANY, Nyr. IV. 250 | szemfényünk PETŐFI, Nyr. IV. 251. — 
2. sz.: házfödélteken PETŐFI, Nyr. IV. 250 | házföldeteken Nyr. 
IV. 250. — 3. 8 z.: ágytetejékben BALÁSFI, Nyr. IV. 250 j agy-
vdejek FALUDI, NySz. | lábszáraikba Nyr. III. 234."*) 

N é v u t ó v a l : Jog felőlem és bal felőlem (példákat 1. 
SIMONYI, MHat. 2 : 129). 

2. Vogul. 
A vogulban, s a legtöbb fgr. nyelvben általánosabb az a 

mód, hogy az összetétel második tagja veszi föl a birtokos 
személyragot. Sőt gyakran nemcsak a birtokos összetétel, hanem 
a közönséges birtokviszonyos kifejezésben is a birtokot ragozzuk, 
oly szoros a kapcsolat az ilyen esetekben. Pl. 

S i n g . 1. sz . : É. élém-yalés-ayim 'emberem leánya' MŰNK. 
VNGy. I. 158 | jantewiy jqut jdntewakém 'ideges íjam idegecskéje' 
II. 43 | T. jü-püm 'testvérem5 (tkp. 'atyafiam') Ív. 367 | T. jü
anra 'húgom' (tkp. 'atyaleányom') 364 | E. am áwin kwol awim 
kit pdlné 'az én ajtós, házamnak ajtaja két feléhez' II. 16 
asmán pál qsmamén 'párnás ágyam párnájában' II. 164 [ KL. 
poél-tált auraykém 'falumbeli kikötőm meredek pontocskája' IV. 
97 | süp-lqyémté 'szám öblében' I. 162 | KL. qltén surém-süntémné 

*) Vannak esetek, mikor csakis így lehet ragozni a birto
kos összetételeket. L. SIMONYI: Nyr. IV. 248—249. 
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kwán kwoqUm "aranyos szádján házam tetőnyílásán kikelek' III. 
345 | K. uos-talt vuolém 'városbeli kikötőm folyóvonala' IV. 
103 |j É. jal-plyáná 'bátyjai5 II. 21. 

2. sz.: É. yaí-titént 'nyírfád tövében' II. 403 | jd'i-piyén 
'öcséd' (tkp. 'atyafiad') IV. 324 | KL. tqréy jiw tarkán 'gyökeres 
fád gyökerei' 133 | E. kát-sarénné 'kezed száránál fogva' 94 [ 
K. polwés-tqután 'gyertyád lángját' IV. 373. 

3. sz . : E. jai-píyá atyja fia' IV. 327 | T. jáu-powani 
'bátyjai' 345 | T. jü-awlt'in 'nőtestvéréhez' (tkp. 'atyaleányához') 
IV. 366 | E. ja'iplyd kwol-alátán 'bátyja háza tetejére' II. 101 | 
kanká nam-yqtélá 'bátyja nevenapja' IV. 326 | la'il-taVyanü 'lába 
csúcsai' I. 46. 

D u a l . 3. sz . : É. siréj-nalüntél tültyatseV 'kardjaik nyelé
vel küzdenek' II. 219. 

P1 u r. 2. s z.: É. nan ma'il-jqrántél 'a ti melletek erejénél 
fogva' II. 389. 

3. s z.: jáy'-áj-iká'nl 'testvérkéjük' (tkp. 'atya-leányuk'). 
N é v u t ó v a l : E. kwol-sisanélt sqrniy lüptap yal télés 

'házuk mögött az aranyos levelű nyírfa termett' I. 38.*) 
Néha azonban az összetétel első tagján van a birtokrag; 

pl.: E. kátá-luwá sakwalém yum 'kezecsontja tört ember' 
IV. 256 j K. kasén tqté-s&mán 'öcséd ujja hegyének puha húsa' 
(tkp. 'újjkérgei') II. 228 j T. jmvi-pmvl 'testvére' (tkp. 'atyja-fia') 
IV. 367 | juwl-dwít 'nőtestvére' (tkp. 'atyja-leánya') 366 | jüwí-
diüiíin 'nőtestvéréhez' uo. 

Ilyen esetben azonban az utótagnak rendesen nincs birto
kos személyragja; pl.: AL. jaum-pü 'bátyám' VogNyj. 170 | E. 
jirém-qul 'véráldozatom vége' VNGy. IV. 204 j pürim-qul ua. 
205 I katém-nák 'kezem íze' 188 | la'üém-nák 'lábam íze' uo. || 
yumin-pV 'emberfiad' 247 | kátén-jör 'kezed ereje' II. 183 
lailén-jör 'lábad ereje' uo. j ujén-pV 'állatod fia' III. 164 | 
tqlen-jir 'kórod áldozata' II. 417 | mosén-jir 'sorvadásod áldozata' 
uo. || T. jáwí-pou 'atyjafia' IV. 344 || jiwani-put 'testvérei' 355. 

*) Néha a birtokos képzőjét is a birtok kapja; pl.: É. ti 
pasén-vatakwán 'ezen asztalka széléhez' IV. 45. (Vö. még az 
ilyeneket: lü-káttal yum 'lovatlan kezű ember', yül'-kdttal yum 
'gúnyátlan kezű ember' IV. 269.) 
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3. Osztják. 

S i n g . 1. sz.: É. Ub9y ya,3 libdmna 'belsős ladikom belse
jébe' PÁPAY: UF. XV. 132 | papy ya3 paidm yoéa 'oldalas ladi
kom oldalához5 140 | yqp sewseman 'csónakom kormányánál' 
ONGy. 252 [ yqt yár kütpemna 'szobapadlóm közepére' 33 | yqt 
kimpem 'házam kültája' 256 | yqt layyemna 'házam födelére' 
173 I yqt liyemna 'házamban' 13 | yázdm yat loramna 'meleg 
házam zuga felé' UF. XV. 137 | yqt postanem 'házam reteszét' 
ONGy. 224 | yqt pülpem 'házam nyílásfödele' 172 | yát-§vremna 
'házam küszöbén' UF. XV. 129 | yqt enyémen 'házam szögleté
ben' ONGy. 248 (vö. mul yqti úuyemna 'vendégszoba rekeszem
ben' 24) | ias-karám 'kézcsuklyóvédőm' UF. XV. 67 | D. jiypogem 
'fitestvérem' PATK. II. 16 | D. jiypoytam 'fitestvéreim' 4 j É. 
joyan kutpéma 'folyóm közepére' PÁPAY, ONGy. 250 | jurán tlem 
'folyóm forrása' 250 J JÖTOA jintem 'íjjam idege' 252 | kort ya-
remna "falum terére' 36 | kort yojlam 'falumbeli emberek' 38 j 
kort kaltyema 'falum révéhez' 185 j kort kvtpenidn 'falum köze
pén' 248 \yandi kbr't ár nauremdm 'osztják falum sok 
gyermeke' UF. XV. 141 | kur-jatlaylam 'sarkam' (két birtok) 
131 j kur-nár§rlam 'lábtobozaimat' 90 | söysdy kar $ö~ysdm 'sarkas 
lábam sarkát' 139 j Iqr pá-pélkemva 'tavam túlsó felén' ONGy. 
76 j mü Iqtem 'földem gödrét' 38 | Ú§A pqsem 'nyilam villáját' 
252 j Potom qwémdii 'P. folyóm torkolatánál' 248 | unt gr j em 
qlyem 'szívem jó végét' 19 | iütoy uai kat iühm 'kötöszíjas 
botosom két kötőszíja' UF. XV. 139 (ós iütoy uai iuíydlam id. 
uo.) j vuas yojlam 'városombeli emberek' ONGy. 38 | vas kaAt-
yémdn 'városom révében' 249 | kaltydy vvas kaltyemna 'reves 
városom réveben' 77. 

2. s z.: É. ybntdy mou lábat y ti 3 ár ör'ddn 'a konda-
vidóki hét csónakod sok fejedelme' UF. XV. 133 | saram yá3-
paddnna 'ladikod száraz fenekébe' 136 | yvm-iuyan 'koporsód' 
72 | yár-sordn 'rénszarvasbőröd' 63 [ yqt pülpen 'házad tető
nyílása' ONGy. 230 [ l jqs Iqweu 'egyik kezed csontját' 31 | ias-
kárán 'kézcsuklyóvédőd' UF. XV. 67 ( D. ji/poytan 'fitestvéreid' 
PATK. II. 6 j E. keit sanáen 'Uralod hátát' PÁPAY: ONGy. 31 | 
laykdr qlyen 'vállad végét' 37 | saram mou taytdnna 'száraz föl
ded darabján' UF. XV. 130 | nvl-uisyalán 'két orrlyukad' 119 | 
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pbydl alydnna 'falud végén5 130 | sabdl-loudn 'nyakad csigolyája5 

63 I siski-lil olym 'veréblelked vége' 127 | iski-tvl sbBdn 'hideg 
téldarabod' uo. j vas %arejen 'városod terecskéjét' ONGy. 224 j 
vq,s yoilan 'városodbeli emberek5 173. 

3. sz . : É. yvm-iuydlna 'koporsójában' UF. XV. 72 | D. 
jiXpogot 'fitestvére' PATK. II. 6 | É. svnzdy iöy$l svnzdl 'hátas íjjá 
háta' PÁPAY : UF. XV. 134 | semy oy-taytdl 'hajfonatos feje da
rabja' uo. | lon-punlal 'lúdtollai5 49 | Ibn'-toydllal ua., uo. | sabdl-
loudl 'nyaka csigolyája5 114 | sem-py'g9l 'könnye5 (tkp. 'szem
vize') 129 | toySl-sbfilal 'tollvégei' 46 | AK. üy-sbgoüvet 'feje bő
rénél fogva' PATK. II. 74. 

D u a l . 1. sz . : E. lanchy Ás pehkm9nna 'táplálékos Obunk 
felén' UF. XV. 130 [ joyan tajemen pela 'folyónk forrásvidéke 
felé' ONGy. 27 | eudy kbr't ilbömdnna 'lányos falunk alá5 UF. 
XV. 141 | kort kutpemana 'városunk közepére' ONGy. 255 | vuas 
%aremen 'városunk terére' 32. 

P l u r . 1. sz . : E. landdy Ás iby'geu 'táplálékos Obunk 
jege' UF. XV. 128 | %qp lolluna 'csónakunk rekeszeiben' ONGy. 
186 | ias-naydrlu 'kezünk czirbolyatobozait' UF. XV. 86 | ioyan 
uyu eudlt 'folyónk torkolata felől' 150 | kur-nay§rlu 'lábunk 
czirbolyatobozait' 86 | lar pa-pelkeuna 'tavunk túlsó felén5 ONGy. 
77 | Ás-kuddfípöy§r-panu 'Obközépi szigetünk halászó helye5 UF. 
XV. 142 | say kimleu 'köntösünk alja' ONGy. 151 j siski-lil qfaplu 
'veréblelkünk végét' 122. 

2. sz . : É. yvm-iuylan 'koporsóitokat' UF. XV. 71. 
3. sz . : yqp patilal 'csónakunk fenekét' ONGy. 187 | pélgdy 

ya{3 peldklal 'feles csónak feleiket' UF. XV. 140 j yat ahylálna 
'házuk (vége) felé5 143 ] %at Ibylál 'házuk zugai' uo. | idyd»y 
ibydl idndilal 'ideges íjjuk idegei' 134 J svy-kimlel 'ruhájuk alja" 
61 | siski-lil q,teylal 'veréblelkük végét' ONGy. 120. 

Sokkal ritkábban fordul elő, hogy az összetétel első tagja 
veszi föl a szemólyragot; pl.: É. yafon paddl 'csónakod feneke' 
UF. XV. 127 [ lufidn nvhl 'eveződ nyele' uo. || mey'k-igi uet 
Udl-lerdl 'az erdei manó öregnek öt szakállszőre' 60. 

Ebben az esetben azonban az összetétel második tagja 
legtöbbször személyragtalan; pl.: É. /ondm patna 'hónom alá5 

UF. XV. 139 | kurem jir 'lábam íze' ONGy. 74 | laudin tobáiH 
'lovam patkói' ÜF. XV. 124 | oyemtaj 'fejem teteje5 ONGy. 24 j 
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AK. ügem sü/ 'fejem bőre' PATK. II. 64. ügem söy 65 || É. 
vonépem au vonélem 'bödönyöm száját megszedem' PÍPAY: ONGy. 
233 j| iasdn-Í9t 'kézizmod' UF. XV. 136 | jasen jir 'kezed íze' 
ONGy. 26 | kuren jir lábad íze' uo. || AK. ügot sö/ cfeje bőrét' 
PATK. II. 64 \\ É. jaseu-jit 'kezünk izmát' ONGy. 166 \ kureu-jit 
lábunk izmát' uo. || AK. ü%tat sö% 'fejük bőre' PATK. II. 72. 

4. Zűrjén. 

V. giMa s§rad 'istállódban' FOKOS : NyK. XLI. 299 | jur-
bejanejid 'dein kopftuchzipfel' WICHM. SÜS. Aik. XXI3. 32. | V. 
karta ser ad 'istállód közepén5 FOKOS : NyK. XLI. 299 | V. éifnik 
ser ad 'kamrádban' 300 [| gola g§g§ris kúti 'ich schlang meine 
hand um ihren hals' WICHM. SÜS. Aik. XXI3. 30 I P. pel bokas 
'füle mellé' KOGOV : UF. II. 64 | V. beé-uvse 'farka alját' FOKOS : 
NyK. XLII. 94 | vev-beé idtas 'a ló farka alatt' 146 | meam bok-
iaslgn i(dzid kok-féunis 'az én bátyáim lábának nagy újjá' 131 j 
misku-kujsiksg 'hátuk bőrét' 88 | saldatjaslen éin-vais 'katonák 
könnyei' XLI. 278 || kok-féunnit§ 'lábujjatokat' XLII. 88 ] misku-
kujsiknid 'hátbőrötök' uo. 

5. Votják. 

S i n g . 1. sz . : atikai d'urtam 'atyám házába' WICHM. SUS. 
Aik. XI. d. 4 | dér séma '(fej)hajamat' MŰNK. VNH. d. 72. 

2. s z.: bakca-d'amjoséd 'kerted szépségei' d. 205 | d'ér-éied 
'(fej)hajad' d. 66 | batiU-jir-éidá 'fürtös (fej-)hajadat' d. 65 | 
glzi-viijosid 'körmeid töve' bab. 105 | im-dorid 'szájad táját' d. 
114 j jir-oltásed 'fejed alja' d. 97 | kenas véiijad 'csűröd tövé
ben' d. 118 | korka-ostá 'szobátok ajtaját' d. 154 | kutas-éumisj ősid 
'csépszíjaid' bab. 128 | lud-kec-pijosid 'nyúlfiókjaid' d. 260 | pi-pé 
deljoséd 'nyárfáid hegye' d. 126 | serág-pumdá 'üszögtuskódat' 
178 I éoz'^agág-pijostá 'kacsa [ós] lúdcsibéidet' bab. 130 | ukno-
puldá 'ablakdeszkádat' d. 52 j vlz-pumjostás 'hidatok végeit' d. 
136 || sagénon-dérjad 'búsulásod idején' d. 58. 

3. s z.: d'éui félen jjréijosjz 'die haare des russen' WICHM. 
SUS. Aik. XIX. 130 j nir-písijiétiz 'orrlyukából' MŰNK. VNH. 51 I 
pel'-jiljosiz 'fülehegyei' 118. 

• 
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P l u r . 2. sz . : azbar-kapkadá 'udvarotok kapuját' d. 154 j 
busl-kapkadá 'mezőtök kapuját' uo. | busl-kapkadas 'mezőtök 
kapuján' d. 217 | gidk-azjosté udvarotok' d. 56 [ ki^pu-jildá 
'nyárfátok tetejét' d. 244 | sin-gac gutjamdi 'szemöldökötök fel
emelése' d. 179 | sur kwarajostás 'patakotok csörgését' d. 45 j 
tora-serdkdá 'főülőhelyetek sarokját' d. 154 | vig-pumjostá 'hídfő
töket' d. 244 || miizmon-no dérjadé, sagénon dérjadé 'epedéstek 
idején, bánatotok idején' d. 93. 

3. s z.: kiz d'iuiin ukso ligd'éon dirjazi 'als sie droben auf 
der fichte das geld záhlten' WICHM. SUS. Áik. XIX. 66. 

N é v u t ó k : péd-d'élam 'lábamra' d. 219 [ val-vilam lo
vamra5 d. 107 || bord-dorad 'faladra' d. 3 j jir-ulad 'fejed alá' 
bab. 69 | gureé-d'éljosad 'hegyed tetejére' d. 60 | gurez-no bordád 
'hegyed mellett' d. 143 j gurt-vimtosad 'im dorfe' WICHM. SUS. 
Aik. XI. d. 362 j iüm-sörad 'szérűd mögött' d. 329 | kapka-
kuspad 'kapud között' d. 97 [ kener küéajad 'kerítésed menté
ben' d. 209 j korka-no bordád 'házad mellett' d. 143 | korka-no 
siirad 'házad mögött' d. 85 | korka-vözad 'házad mellett' WICHM. 
SUS. Aik. XI. d. 370 | kork'-ajad 'házad pitvarába d. 154 j peh 
pum-vilad 'válladon' 70 | pis-pu-délad 'facsúcsodon' d. 58 j pid-
kuspad 'lábad közé' 112 | sur-durjosad 'folyód partjain' d. 157 J 
tör sor ad 'an der mitte der giebelwand' WICHM. SÜS. Aik. XI. 
d. 231 | zus-vilad 'padodra5 bab. 84 | voz viutad 'réteden5 WICHM. 
SUS. Aik. XI. d. 298 | vu-ko-berad 'malmod mögött' MŰNK. 
"VNH. d. 125 11 bay-vélaz 'arczán' 92 | éöd dziisiiedlen guruuiaz 
'a fekete róka állán' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 22 | lámis soraz 
'homloka közepén' XIX. 132 j kim dfiuiaz 'nyelvén' XI. d. 190 | 
korka-pol vilaz 'szobája padlóján' MŰNK. VNH. d. 155 | kilt pos-
kaz 'keble belsejében' d. 209 | noni-bordaz 'csecse mellett5 d. 
106 j lud-keclán os-kuspaz 'a nyúlnak ajtóküszöbóre5 121 j motor 
pijoslán éin-azaz 'szép legényeknek szeme előtt5 d. 66 j siían-
duraz 'fara partján' d. 106 | ta iseber apaiioslen tusak viuiaz 
vidiki 'beim schlafen auf den matratzen dieser schönen mád-
chen5 WICHM. SUS. Aik. XI. d. 387 | Pogilán cum-a$az pi 
vetlá, cum-berjo stiz kistir kard 'Poginak hálókamrája előtt 
legény járkál, hálókamrája mögött kistir hangot] tesz' MŰNK. 
VNH. d. 104 | vil korkaied'len dzök viuiaz 'új házad asztalán5 

WICHM. SUS. Aik. XI. d. 80 | siem beraz 'nachdem sie gegessen 
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hafcte' XIX. 66 || JMS ulami 'padunk alatt5 MŰNK. VNH. 109 || 
kuua aéadi 'sátorotok előtt' WICHM. SUS. Aik. XI. d. 27 J sur 
kiléajadé 'patakotok mentében' MŰNK. VNH. d. 45 | vu-doradé 
'vizetek mellett' d. 46 |] cajnik poladé 'teáscsészétekben' (GAVE.) 
MŰNK. VotjSz. 580 || sooslen husi sorazi 'mezőjük közepén' WICHM. 
SUS. Aik. XIX. 89 j sooslen sur-jiuiazi 'an der stelle, wo ihr 
fluss entspringt' uo. | pottem berazi 'nachdem sie herausgebracht 
hatten5 82 | siiem berazi 'nach dem essen' 62. 

Nagyon ritkán fordul elő, hogy a főnéven van a személy
rag; pl.: kisnoed-dórin 'feleségednél' MŰNK. 142 || sagdglán pidiz 
vilin 'a lúdnak lába fölött' tm. 4. 

6. Cseremisz. 

S i n g . 1. sz.: kP. jolas kandrasem 'nadrágtartóm' GENETZ: 
SUS. Aik. VII. 4 | kCar. pört-körye'm 'bázam belseje' POEKKA : 
SUS. Aik. XIII. 25. 

2. sz . : kür. alasa ftuietdm 'herélt lovad fejét5 WICHM. 
NyK. XXXVIII. 236 | kP. iÁm körreddm 'szérűd belsejét' GE-
NETZ : SUS. Aik. VII. 75. kCar. iddm-köryetdm ua. POEKKA : SUS. 
Aik. XIII. 47 | kür. fönga süetdm 'ángyod nyakát5 WICHM. NyK. 
XXXVIII. 236 | kue-ftuietdm 'nyírfád csúcsa' 218 | kutan kojat 
'segged kövérje5 GENETZ : SUS. Aik. VII. 44 | kCar. oySlas d%-
male't 'állad alja' POEKKA : SUS. Aik. XIII. 43 | pakca-yöryet 
'kerted belseje' 45 | kür. port köryet 'házad belseje5 WICHM. 
NyK. XXXVIII. 243 | port pokxéet 'szobád közepe' 240 | kP. 
püngö ftujet 'fenyőd csúcsa' GENETZ : SUS. Aik. VII. 73 | kCar. 
sin3<L-{iüde't 'könnyed5 (tkp. 'szem-vized') POEKKA: SUS. Aik. 
XIII. 28 | kP. siúga kojat 'szemed zsírja' GENETZ : SUS. Aik. 
VII. 35. 

3. s z.: kP. kuf3zan jolas kandraze 'az öreg nadrágtartója' 
GENETZ : SUS. Aik. VII. 4 j üp jar§mz§m 'hajfürtjét' 3 | kür. 
sindig, jdrzd 'szeme kerületét' WICHM. NyK. XXXVIII. 238. 

P l u r . 1. sz . : kCar. kudd-^eédsna 'házunk kerítésébe' 
POEKKA: SUS. Aik. XIII. 16. 

2. sz . : kür. (3edra-k§ldam 'vederfogantyútokat' WICHM. 
NyK. XXXVIII. 245 | jol fiundasta 'lábtalpaitok' 223 | sind'íg 
fiozda 'szemgyökereitek' 223 j jol jdzdyda 'lábizmaitok' 223. 
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N é v u t ó k : kP. jol fömalkem 'lábam alá3 GENETZ: SUS. 
Aik. VII. 22 | kCar. konga' düma'lndm (}.) "kályhám alatt5 PORKKAr 
SUS. Aik. XIII. 24 | ku'ő§-tü'n»k koce'm "házam kéményén át' 
26 | port ümba'lnSm 'szobámon5 24 || kür. árama pmalnet "fűzfád 
alatt' WICHM. NyK. XXXVIII. 218 | kapka ondéUnet "kapud 
előtt' 229 | kuőd ondzdlnet "kunyhód előtt5 [ kCar. koz duma cet 
"fenyőd alól' PORKKA: SUS. Aik. XIII. 52 | kP. port onfölket 
'házad elé' GENETZ : SÜS. Aik. VII. 79 ] kür. port öndé'dket 
"tornáczba' WICHM. XXXVIII. 240 | üstel pokUeket "asztalodhoz* 
uo. || kP. uj3er kufian jol pmalkdite "a boszorkány lába alá5 

GENETZ: SUS. Aik. VII. 22. 

A főnéven csak kivételesen van személyrag; pl. : kür-
aramat pmaíí "fűzfád alól5 WICHM. NyK. XXXVIII. 231 | kCar. 
dj'akteret d'ümake "szálfaerdődbe5 PORKKA : SUS. Aik. XIII. 45 | 
kür. koremet fiokten "folyód mentén' WICHM. NyK. XXXVIII. 231. 

7. Mordvin. 

S i n g . 1. sz . : E. tientfé pesém tiirksisa "ich werde ihn mit 
meinen nagelenden abkratzen' PAAS. SUS. Aik. IX. 156 | moú 
lavé cirezém teíkam ez kunce "mein váterchen ergriff nicht 
den rand meiner wiege5 48 I pre-cerem "mein (kopf)haar' XII. 
60 | íelvedem "könnyem5 (tkp. "szemvizem5) IX. 210 | ci valdlnem 
'mein sonnenlicht5 214 || o% moú a ul'ii s elv ed in nejicam 
"o, es wird keinen gebén, der meine tránen sáhe5 212 j moéot 
ulii ie skaúe lamo v alg éjin mariéam "vielleicht gibt es zu 
dieser stunde, die meine laute stimme hören5 210. 

2. s z.: ton pr(a) alksot "dein kopfkissen't 220. 
3. s z.: karks penenze "sein gurtendchen' XII. 34 j oza-

pénze "ibre ármelenden5 27 | sure pénze "seine fadenenden' 40 | 
pil'galksozo "seine fussohlen' 50 | ftüg(e) alksonzojak "auch seine 
fussohlen5 55 | selvedenzé IX. 216. selvednenzé 218 "könnyei5 

(tkp. "szemvizei') | sudo prasonzo "an seiner nasenspitze5 XII-
51 j cer pulozo "seine flechte5 42. 

N é v u t ó k : pilg(e) álon "lábam alatt5 IX. 100 || pitg{e)> 
alonzo "lába alatt5 XII. 27 | vatm{a)-alonzo "ablaka alatt' 115. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 
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8. Finn. 

A finnben már gyakoribb az az eset, hogy az összetétel 
íölbomlik, s az első tag veszi föl a birtokos személyragokat. De 
azért van példa az ellenkezőre is ; pl.: isántá-vákeni 'gazdám 
háza népe' Sat. III. 14 | kylkűuiltani 'oldalcsontomról5 IV. 112*) || 
kammenpáási "tenyered5 Kai. XXXII. 457 | pesápuusi 'fészked 
fája5 Sat. III. 10 j mind nousen sinun olkap áillesi 'fölmászom 
a válladra3 Kans. I. 19 | kaske paidan hiihasi pesemádn 
'mosasd ki az inged ujját' Sat. II. 126 || kaulaluunsa 'nyaka 
csigolyája' III. 69 | kolme kylkiluutansa 'három oldalbordája3 

III. 19 | leukapielensa 'állkapczáját' Kai. XVII. 101 | hdnen 
pesánpaikkansa 'az ő fészke helye5 Kans. I. 165 | veljet pitivát 
hanta kuni silmá-teráansá 'testvérei úgy tartották őt, mint 
szemük fényét' Sat. I.2 125 j suapieleensá 'szája szegletébe5 Kans. 
I. 291.**) 

BEKÉ ÖDÖN. 

*) Vö. még: sano korovin kuullakseni 'mondd fülem 
hallatára' Kai. III. 144. Kant.3 III. 22. 

**) A k a z á n i - t a t á r b a n is : kulák töböm 'fültövem' uc 
töbön 'tenyered5 (tkp. 'maroktöved5) | anin göl bakcasi 'az Ő rózsa
kertje5 | bit ocobiz 'arczhegyünk5 | -bal kortlyiz 'mehetek5 (tkp. 
'mézférgetek') BÁLINT : III. 104. 



Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei. 
(Második közlemény.) 

III. A verbum finitum gyanánt használt igenév. 

Az igenévnek eddig tárgyalt jelzői functiója mellett gyakori 
az a használata is, hogy személyragokkal, esetleg a nélkül, ver
bum finitumot helyettesít. Ilyen személyragozott igenév egyrészt 
visszaható és szenvedő, másrészt cselekvő jelentésű befejezett 
cselekvést fejez ki. Az igenév e két külömböző jelentésű hasz
nálatának, t. i. hogy egyrészt cselekvő, másrészt pedig hogy 
visszaható és szenvedő ige szerepét töltheti be, más-más lélek
tani oka van, a mint WUNDT kifejti. A reflexiv-passziv jelentést 
következőleg magyarázza: «Indem sich bei dem Übergang der 
activen in die passive Form das Subject in ein Object umwan-
delt, auf das sich die Handlung bezieht, wirkt diese Object-
vorstellung, gerade so wie bei den transitiven Verbalbegriffen, 
auf die Vorstellung der Handlung selbst, mit der sie zu einer 
einzigen Vorstellungseinheit verbunden ist, objectivierend zu-
rück: der Vorgang wird als etwas Gegenstándliches aufgefasst*).*) 

A befejezett és a múltban történt cselekvés kifejezésére 
használt nomen okát pedig ezekben találja: «Schon im Be-
wusstsein schlieszen sich vorgangene Erlebnisse, im Unterschiede 
vom unmittelbar Wahrgenommenen, mehr zu einem simultaten 
Gesammteindruck zusammen. Vor allém aber ist es der Effect 
der vollendeten Handlung, der namentlich in den Falién, wo 
sie auf Objecte gerichtet ist (beim Transitivum) oder wo sie als 
Affection eines Objectes aufgefasst wird (dem Passivum), als 

*) Völkerpsychologie. 1900. I . 141. 
29* 
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erscheint. Die so erweckte objective Vorstellung ihrer bleibenden 
Wirkung verschmilzt nun mit der Handlung selbst zu einem 
Ganzén, in welchem zunáchst, bei noch vorwaltender Hingabe 
des Bewusstseins aus den Inhalt der unmittelbaren Wahr-
nehmung, der als Object vorhandene Erfolg der dominirende 
Bestandtheil ist, der die Namengebung bestimmt».*) 

WUNDT kiemeli, hogy főként az ural-altaji nyelveknek 
sajátsága az igenévnek verbum íinitum helyett való használata. 
Itt is különösen a magyar és az osztják nyelvre hivatkozik. 
Leginkább a multidejű melléknévi igenév személyragos alakja 
gyakori igei szerepben, a mint ezt más fgr. nyelvek is igazol
ják; pl. a vogul: sirejim ti yq,ntrném 'kardom megtaláltam* 
VogNGy. 11:164; tal telimém 'tél állott be' VogNGy. I I : 189; 
kwol unt te mi' "ketten házat építettek' VogNGy. 1 :67 (id. 
SZABÓ D. NyK. XXXIV.). — A zürjén-votjákban is előfordul az 
-?ft-képzős igenév állítmányi szerepben, azonban aránylag ritkán, 
mint WIEDEMANN is kiemeli;**) pl.: aémelen tagi gaéaé-kemm i 
ad'amilié evol inmarles 'hogy egymást úgy szeretjük, nem em
bertől való, hanem istentől' NyK. XVII. 276; adkitak kot-kitéi 
piram ed luoz 'akárhová láthatatlanul bemehetsz' MŰNK. Votj. 
Népk. Hagy. bab. 26 (id. FOKOS D. NyK. XLI. 400). 

A mordvinban is megtaláljuk az igenévnek állítmányi 
használatát. BUDBNZ is kiemeli (NyK. XIII. 89), hogy a mordul. 
-/- és a mordE. -é-képzős igenév főleg állítmányi szóul áll, leg
inkább az enklitikus létigével; azonban megtaláljuk a nélkül is, 
pl.: piées nava£ nereze, sijas na vas pilgenze 'rézbe mártva 
az orra, aranyba mártva a lábai'. Ezekben azonban még félig-
meddig érvényesül az igenévi jelentés. A cseremisz igenévnek 
is megvan ez a használata; pl. az ulam 'vagyok' ige igenévi 
alakja: kuni ergdst ulmas, ik üdzrBst ulmas 'volt nekik három 
fiuk, meg egy lányuk' GEN. 4 (id. BEKÉ Ö.: Cser. nyelvtan 360). 

Mindezekben a nyelvekben a multidejű melléknévi igenév 
használatos verbum finitum gyanánt. A vogul-osztjákban azon
ban a jelenidejű melléknévi igenév is pótolhat igét; pl. a vogul-
ban: térén-kémplinél nCfyy vlyaném 'a ragadós kór ruhaszár-

*) Völkerpsychologie. 1900. I. 144. 
*) Grammatik der syrjánischen Sprache. 1884. J66—7. 
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nyától fölemelem őket' VogNGy. II. 44. Az osztjákban is gyakori, 
a mint majd a tárgyalásban látni fogjuk. Ennek magyarázatát 
a két nyelv igenevének eredetében találom. A vogul jelenidejű 
melléknévi igenév ugyanis, a mint már említettem, SZABÓ DEZSŐ 
szerint nem egyéb, mint egy deverb. nómennek határozóragos 
alakja, tehát tulajdonképpen infinitivus; az osztjákban, mint 
láttuk, a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév közös eredetű, 
vagyis a deverb. nomen lativusraggal van ellátva. Ez pedig 
gyakran nomen actionis jelentéssel bír és ezért verbum finitumot 
is pótolhat. 

Tehát a rokon nyelvekben el van terjedve a deverb. no
men verbális használata. Az osztjákban, különösen pedig a 
NépkGy. szövegeiben igen gyakori, sőt használatosabb, mint a 
verbum finitum- alakok. 

A) A - í - k é p z ő s i g e n é v i g e i h a s z n á l a t a . 

a) T á r g y a s igét pótló igenév. 
Sing. 1. sz.: van lauldm ályel pa yolta unti Idültem 

'rövid ideig tartó varasukat meddig várom5 NépkGy. 317 1 6; tam 
layker sogonttal moyti taltem caz egyik vállam végződik, azon 
még túl feszítem' NépkGy. 401092; yot nalmvp jehn tut pontem 
hat nyelvű vészes tüzet csinálok' NépkGy. 401107; seil-sem lovata 

nari taprdy jem yar sewirtem 'homokszem nagyságnyira, a 
milyen apróra csak szablyával vagdalni lehet, oly apróra vag
dalom' NépkGy. 401103; yiü-sem lovata keíi tapratj jem yar 
sewirtem 'fövényszem nagyságnyira, a milyen apróra csak 
késsel vagdalni lehet, oly apróra vagdalom' NépkGy. 40U05. 

Sing. 2. sz.: jiw-oy manman nurdn jeyken yoti ant üitt en 
apai-fej vesztő megrontó vizedről hogy is nem tudsz' NépkGy. 

23398; aé(i)-oy manmay tisdy jeyken yoti ant üitten 'atyai fej
vesztő gyászos vizedről, hogy is nem tudsz' NépkGy. 234O0. 

Sing. 3. sz.: noys ali lerdy antpem al jertal 'nyusztbőr 
darabokból varrt övemet megköti' NépkGy. 1314; akem pa Ás-
yaleu roydy nay yon%a uertal 'bácsikám a tavaszi csüllőmadár 
rikoltó nevetését hanyatt csinálja' NépkGy. 16138; jem-pelvk sem 
jenkdl apm-pelvk sem moyytal jobb szemének könnyét balra 
törüli' NépkGy. 22375; kösam nál sátdy uol manem kdéltal 
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'irányzott nyíl drága helyén felém irányozza' NépkGy. 2288a: 
íovi yár kepdl ewilt ver dm urdl-ki yanzvy vaj lág optatal 
tavaszi rénbika lábszárbőréből csinált oldala ékes botost húz 
elő' NépkGy. 36914; jay peykpi peykdy uyydl yoti pustal 'tíz 
fogú fogas száját miképpen nyitja meg' NépkGy. 83395; y<>s 
peykpi peykdy löl yoti láy y dttal 'húsz fogú fogas száját mi
képpen nyitja meg' NépkGy. 83397; labdt yatl jáyti mü-álydl 
nimhy kur yáwital 'hét napi járó földjét hótalpas szánnal 
meglépi' NépkGy. 10746; lij vérű verdy untl yáp dttal 'kanál-
csinálásra alkalmas forgácsot fordít ki5 NépkGy. 159328; url-ki 
yölom ur sokdn kár ittál 'oldalát három oldala felé csak ne
hezen fordítja' NépkGy. 159335; nayk-juyi vérdy áwdl pélki-
pontal 'a vörösfenyő fából való ajtómat kitárja' NépkGy. 
160385; ajdy yo P°fein l&fdy áupi ár kuzdm árdl loy y dltal 
"apród férfi szolgám gyökórfonatos szájú sok nyírhéjkosár sokját 
hozza be' NépkGy. 161423; yuhy Ás taydl ewilt oyyy jeyk oydl 
áldmtal 'a halas Ob forrásvidékéről a fejes jég fejét emelgeti' 
NépkGy. 1 8 3 m i ; jöyldl káthrn mii sát sömlital 'íját fogó 
nyolczszázat ró föl' NépkGy. J851279; roy siypi siydy ántdp 
jer salatal 'ezüst hajlatú hajlatos bölcsőbe kötöz engem' 
NépkGy. 22822-. 

Plur. 1. sz.: loyy-venfídy yölom yár joln' kirteu kalt-
venfdy yölom váj joln' kirteu 'bálványképű három rénbikát 
ott benn fogjuk be, kaltképű három rénszarvast ott benn fogjuk 
be' NépkGy. 159356, 357. 

Plur. 2. sz.: lajem-karti kulat jeyk p átitat en 'fejszevas 
vastagságú jeget fagyasszatok' NépkGy. H7 Í 3 5 . 

Plur. 3. sz.: yon páti téri lant yol pontéi 'hasba (való) 
ízleletes étel gyanánt mind lenyelik' NépkGy. 121e09; unpr-pafi 
téri lant yol letel 'gyomorba (való) ízletes étel gyanánt mind 
megeszik' NépkGy. 121610. 

b) A t n e m h a t ó igét helyettesítő igenév: 
Sing. 1. sz.: nöylem yár sátdy pánt jolta láiltem 'űzött 

rénbika útjára utánuk állok' NépkGy. 865í5; loyy venfdy ár 
yarem laulman tata yistem 'bálvány-képű sok rónbikámat 
őrizve itt maradok' NépkGy. 116379; vájdy öyol-sopem ewilt Un' 
oy öltem 'rónes szánomról leszállok' NépkGy. H6410. 

Sing. 2. sz.: jiwen vérdm tupy yáta ney yuni manten 
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'az apád csinálta tüzes házba te hogyan mennél5 NépkGy. 3448; 
asen verdm yáédm yáta ney yunf itten 'az apád csinálta meleg 
házba te hogyan mégy' NépkGy. 34850; muj unUr álydl pa 
nömten? 'hogyan vélekedel' NépkGy. 114322. 

Sing. 3. sz.: serdy áu serdlna tota lattal a sarkos ajtó 
sarkához odaáll' NépkGy. 25á74; jajem tahl-ki tal labta sidi 
jital ca bátyámnak a tele hétté jön el így5 NépkGy. 116398; 
iajem luydl-hi luy labta sidi jital a bátyámnak a nyara hétté 
jön el így5 NépkGy. 116399; yandi-yo poydl yaistal 'az osztják 
ember fia tán megmarad5 NépkGy. 12160S; söydy pol ántayen 
ántastal 'mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik5 NépkGy. 159339; sas veili mardy vol sokan lálvm-
tal 'erőtlen zsibbadt helyén csak nehezen áll föl5 NépkGy. 
15934l; jajem pa sidi loyyial 'bátyám lép ím be5 NépkGy. 
160379; mohm put volvlna mold stal 'gőzölgő üst módjára gő
zölög5 NépkGy. 163483. 

Plur. 1. sz.: uyylel vuJ9m loyy-ort poyt amvsteu 'hallgatag 
bálvány-fejedelem fiákként ülünk5 NépkGy. 162466; nálmdl vujdm 
kaV-ort pojdt amvsteu 'néma kaltfiakkéntülünk'NépkGy. 162467. 

Plur. 3. sz.: karta sempi yot viyli laj sókor sanzdlna sidi 
ámv stel 'vasszemü hat vichli alvilági sokor-hal hátán ülünk 
ím5 NépkGy. 381037; jiwem-ki labdt poy joyottel 'apámnak hét 
fia megérkezik5 NépkGy. 85450; amp-oypi aj naj kaltydy uás 
ilpdlna ajey yo ár poydl pildtna lepds-untlay jem yálmas sidi 
ámv stel 'az ebfejű kis fejedelemlány a reves város aljában 
apródférfi sok szolgájával együtt lombból készült jeles háláson 
ül ím5 NépkGy. 117Mé. 

Gyakori az oUm 'vagyok' igének ilyen használata: 
Sing. 1. sz.: yoti jiti jéSdk yo ortl ültem 'miképen támadt 

aranyos férfi fejedelem vagyok' NépkGy. 35897; kalt-ven^dy ar 
yarem laulman tata olt em 'kalt-képű sok rénbikámat őrizve itt 
vagyok' NépkGy. 116381; yoti jiti jöyol yo ortl öltem 'miképen 
támadt gyönyörűséges férfi' ember vagyok' NépkGy. 170726. 

Sing. 2. sz.: ney ort ölten 'te fejedelemhős vagy5 

NépkGy. 165578; ney yo ulten 'te ember vagy' NépkGy. 165580; 
torma kaltmdm káli yo jena si olten 'égbe föltetszett csoda
ember vagy' NépkGy. 2 2 8 ^ . 

Sing. 3. sz.: ma ámvsti aj lári mélti yát lipemna akem 
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oltal 'a magam lakta kis láp melletti házamban bácsikám 
van' NépkGy. 139; ydtdy-Ű-naj imern sidi ultal 'házgondviselőné 
asszonyom van ime' NépkGy. 1314; N'órSnt-iki-kunjvy-tel akem 
sidi ultal 'Réti-öreg karmos pánczélt (viselő) bácsikám van 
ime' NépkGy. 7 4 u ; Ás tajemna jeykdl kinsa muwdl naray oltal 
'Obunk forrásvidékén a vizénél a földje rosszabb" NépkGy. 169687. 

c) R e f l e x i v - p a s s z i v jelentésű személyragozott igenév: 
yul-léwmay sárni yondl il-lakdintal 'hal-evő aranyos 

hasába fúródik' NépkGy. 391572; kewdy sempi labdt vi/li ámvs-
tel 'a kő-szemű hét vichli megülepedik' NépkGy. 40109S; nor-
sárti volvl pá i-unt nörttan 'nyársolt csuka módjára egyszerre 
nyársolódnak' NépkGy. 431207; nor-sárti volvl pa i-unt metsá
tán 'nyársolt csuka módjára ízibe döfődnek' NépkGy. 431208; 
alemna lömdy yori lomatna jiwli mewdl jem áfoy inmdlttem 
'bácsikám ruhás valami ruhában atyátlan mell jó véggel nevel 
engem' NépkGy. 1317; akemna asli mewdl jem dhy séykdlttem 
'bácsikám anyátlan mell jó véggel nevel engem' NépkGy. 13 lg. 

d) F e l s z ó l í t ó jelentésű igét pótol a személyragos ige
név : untrdl jem tayána tewdy vdti jem nömds át mantel 'ha 
jó szívvel vannak (mint) a csendes szél (oly) jó elmével menje
nek5 NépkGy. 122621; ydhm %át suyemna yala-yo yala yörem la 
•át siemit al 'langyos házam zugába holt ember halotti árnyán 
ő hadd forduljon be' NépkGy. 175924. 

Ritkán m ú l t i d e j ű cselekvést fejez ki a személyragos 
igenév: uandenidddm nemdza anddm 'látni bizony semmit se 
láttam' (látásom semmi) Nyelvt. I. 532 ; paltayen nör§m-%ár muj 
seyk palten 'megijedt rénbika módjára mely igen megijedtél' 
NépkGy. 169716; sejem sem dhy rimal antom oltal "még csak 
•egy homokszem se esett le' NépkGy. 1851316; nördm ydr vur 
kiita muj náya liltvstel ra réti bika bőségében majd elvesz
tek' NépkGy. 1771016. 

^ M e l l é k m o n d a t i g é j é t helyettesítő igenevek: ney-ki 
töten, alt manlem 'ha te elviszel magaddal, persze hogy megyek' 
NépkGy. 1841268; nar-lanti sáfay sop Utel-ki a nyers étel darabját 
ha eszik' NépkGy. 162M0; /atlen-ki ittál sewdy 'napod ha feljön' 
NépkGy. 167640; nájen-ki loy ytal 'napod ha lenyugszik'NépkGy. 
167642; ous turpi turdy vdt-ki pontal 'ha alvilági hangos szelet 
iámaszt' NépkGy. 227204. 
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A - í - k é p z ő s i g e n é v m á s a l k a l m a z á s a . 

Gyakran a -í-képzős személyragos igenév infinitivus jelen
tésű. Ezeket az eseteket személyragos inf.-nak is magyarázhatjuk 
ugyan, a mint SCHÜTZ is gondolja,*) de viszont a melléknévi 
igenév személyragozott alakjának is tekinthetjük, mert az -ín-
képzős igenévnek is megtaláljuk az ilyen használatát. A vogul 
is használja a -né képzős igenevet infinitivus helyett, pl.: 
leCilayá yotaX y q,ly élálnétén sujti 'lábait valamiképpen 
csúszni érzi5 VogNGy. II. 112 (id. PÓLAY V. NyK. XXXV. 423). 

a) T á r g y i inf . - t p ó t l ó i g e n é v : tam yatl tam tör§m 
yada oldal ma and oslem ma, hogy az isten hol van, nem 
tudom' Nyelvt. I. 359; mola pam oldal and osleu 'micsoda fű, 
nem tudjuk' Nyelvt. I. 1198; iéem kartla ön éerdi) yát ámvstal 
al'fttla 'öcsém vas lánczos jeles házat üt, mondják' NépkGy. 
1821202; kvlanlamdn uantta ivifsdm, mola-kem oldal and ar-
daldsem 'a rénszarvasainkat megnézni jártam, hogy mennyire 
van, nem becsültem meg' Nyelvt. I. 38 s ; aidl yoi oldal lou 
naurem yolna ant ydl'sdlll 'hogy ki az ő atyja, a gyermek még 
nem hallotta' Nyelvt. I. 16010; ma uulfíashn yoi olddm and 
oslem cén nagy folyó-ági voltomat nem tudom' Nyelvt I. 16116. 

b) A l a n y i inf . - t p ó t l ó i g e n é v : iaidl si iidal éatl 
a bátyjának jövése hallszik' Nyelvt. I. 937 ; * kurdíjvt iidal 

§atl 'egy lábas valaminek jövése hallszik' Nyelvt. I. 9 5 n ; ant 
lepne ar orten jemdrjdr eykdrman kamdii m ant el sasi a be 
nem férő sok fejedelemhősöd szitkokat mormogva kifelé megy, 
hallszik' NépkGy. 161398; laort kurpi yoj-váj yoitem yoyytal 
sasién 'nehézlábú him állatként valaki fölkúszik, hallszik5 

NépkGy. 173839; joro karhm jáseu-jut tuymatteu mnjdl atdm 
elsenyvedt kezünk izmát kiegyenesítenünk talán rossz volna' 

NépkGy. 166591; i kvlán si iidal nila 'egy rénszarvas jövése 
látszik5 Nyelvt. I. 3i1 5 ; yan-eui murdl pilna mandal nila 'a 
királyleány a népével együtt megy, látszik' Nyelvt. I. 1169; yat 
amd stal nila 'ház van előtte5; tudal masl 'hoznia kell' 
Nyelvt. I. 8916; tam jor kűri jiten pa toyal eltaten mui at»m 
'azt az erős lábizmot odavinned talán rossz volna' NépkGy. 
234 M ; si jor jási jiten pa toyal tuoten muil apm 'ezt az erős 
kézizmodat odavinned talán rossz volna' NépkGy. 23422; jáyté-
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men muil apm ? cmi rossz van abban, ha utána járunk' NépkGy. 
114335; tal yáti löydlna ámvstem-mort oltal 'mintha csak 
üres ház zugában ülnék' NépkGy. 162450. 

B) Az -m-kópzős i g e n é v i g e i h a s z n á l a t a . 

Az -w-képzős igenév igei jelentésben éppoly gyakori, mint 
a -í-képzős, és befejezett cselekvést jelentő igét pótol. Külömb-
sóg a két igenév között a jelentésen kívül még az, hogy az -m-
képzős igenév gyakrabban helyettesíthet reflexiv-passziv igéket, 
mint a -í-képzős. Végül az -m-képzős igenév személyragozatlanul 
is előfordul, míg a -í-képzős csakis birtokos személyragokkal 
használatos. 

1. F ő m o n d a t i g é j é t h e l y e t t e s í t i az i g e n é v . 

a) Átható igék. 
Sing. 1. sz.: ma i iazdn ioremdmem cén egy szót elT 

felejtettem' Nyelvt. I. 154; tördn-nál jem jontvn ma /un' jont-
m e m rfűszár-nyíl jeles játékot biz én nem játszottam' NépkGy. 
18173; léti lant ruwdlna enmslpm juyen ma yun1 sewirmem caz 
enni-való étel gőzénél növelt fádat vágtam' NépkGy. 84431; jis 
jepJci ruwdlna inmdlpm juyen pa ma yun' ewitmem cősi vized 
gőzénél növelt fádat vágtam tán le' NépkGy. 84433; yü-nila-
palvp-ort nemem %altsa sitmem 'messze halló fülű fejedelem
hős nevemet honnan vettem' NépkGy. 10868; i vasi dinem pá 
sökdnjaymem caz egyik városvégemet is csak nehezen jártam 
meg' NépkGy. 157S77; nar lanti sopdl pa nara lewmem 'a 
nyers étel darabját nyersen ettem meg' NépkGy. 157280; ydrdn-
öyol-söpem pa jolrí kus vermem ra rénbikás szánomat én is 
itt benn csináltam meg' NépkGy. 160363. 

Sing. 2. sz.: tam uas nvy Hűmen cezt a várost te etted 
meg' Nyelvt. I. 546; si-lovat molti jor jdsi jitl pá si in
ni 9 It m d n rilyen nagy valami erős kézizmot növeltél ím' 
NépkGy. 23394; si-lovat-molti jor kűri jitl pa si seykdlmen 
ilyen nagy valami erős lábizmot teremtettél ím' NépkGy. 
^3 3 6 9 ; mönti vehm vurdy yönpi ar sunsen u elmen 'az imént 
megölt véres hasú sok bolhádat ölted meg' NépkGy. 441226í 
lett lant ánl pa ti %un' ámsilímen caz ennivaló étel tálját 
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helyezgetted tán ide' NépkGy. 84436; tam ant vantlem teli 
lapm vasi lárem oydl-taj sar öpet muja senkdltmen 'ezt a 
teleszállt réczés tavadat, a minőt még nem láttam, nyakra-főre 
miért verted fel' NépkGy. 163496; naj nenen pa at-tepa tata si 
uitmen 'a fejedelemnö asszonyodat alighanem már itt is meg
találtad' NépkGy. 1791060; yáp»n corvs labdt pánt jaymen 
'csolnakos ezer hét utat jártál meg' NépkGy. 1791069; -/apdn 
corvs labdt pánt jaymem főimen 'hajós ezer hét úton jártamat 
hallottad' NépkGy. 165563; ö/ten corvs %ot pánt jaymen vant-
men cszános ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165566; 
naj nenen pa tata si sij alamen 'fejedelemnö asszonyodat ím 
itt is megláttad' NépkGy. 1791062. 

Sing. 3. sz.: %mi udrdi o%sam p onmal 'az asszony vörös 
kendőt Öltött' Nyelvt. I. 205; apsdl nin-kalanna anWndlal eu?lt 
kátllmal 'az öccse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva 
megfogta' Nyelvt. I. 3516; lildn idy'k tuids tuumal 'életvizes 
nyírhéjdobozt hozott' Nyelv. I. 778; lou uulfiashy-igi talán %aft-
tel uas uelmal cő a nagy folyóági öreg, egész ladikkal teli 
réczét fogott' Nyelvt. I. 1578; mola joyan yayyijemna Num-
TörSm asem mulmal uas ;minő folyó hágcsójára igézte Num-
Tör§m atyám a várost' NépkGy. U j j söres-/uwat ar nuWm drl 

jawdltmal raz araszt hosszúságú sok seb sokját gyógyította' 
NépkGy. 1581; orten pa nari aper jem áUn muj untltamal 
'fejedelemhősöd a szablyaforgatás jeles végét hogyan tanulta' 
NépkGy. 25476; seltta sipm Nlmdlna-jáyla-nimUy-ken-ort nemdl 
seltta sitmal 'innét szerzett Hótalpon járó hótalpas gyors feje
delemhős nevét innét vette5 NépkGy. 10744; amp-oypi aj naj 
uards untlay jem yálmaé éidi-uermel 'az ebfejű kis fejedelem
lány a reves város aljában vesszőből készített jeles hálást csi
nált5 NépkGy. 1174á5. 

Plur. 1. sz.: tam najlan pilna enamti kureu-jir i-paji 
Indmmeu 'hisz ezen növekedő fejedelemlányokkal együtt nö
vekedő lábunk-ízét egyszerre növeltük' NépkGy. 1791091. 

Plur. 2. sz.: ma pitti látdy mü látem pa nen muj uitmen 
'a hova nekem bele kell esnem, olyan gödrös földem gödrét ti 
talán tudjátok' NépkGy. 38 l f 0 9; ma pitti oypy mü oyyem pa 
nen muj oitmen 'a hova nekem bele kellene esnem, oly üre
ges földem üregét ti talán tudjátok' NépkGy. 771007. 



436 SARKADI NAGY JÁNOS. 

b) Átnemható igék : 
Sing. 1. az.: dsem verdm uoy %ám lipdla tam pitm em az 

atyám csinálta rézburokba ím belejutottam' NépkGy. 35896; ma 
tutdy neyyoií iuumdm fén (már) szakállas emberré lettem' 
Nyelvt. I. 176J4; áwdy yát áwdm ewilt sidi étltimem caz ajtós 
ház ajtaján így járogattam ki' NépkGy. 16036í; neyi-ki labdt paj 
kütl pela álmem luk sátdy vol áldmmem ra nős hét csoport 
felé dürgo fajd módjára elbámultam' NépkGy. 1791083; neyi-ki 
labdt paj kütl pela sumdm luk tindy vol sümammem ca nős hét 
csoport felé kábult fajd módjára megkábultam' NépkGy. 1791084,. 

Sing. 2. sz.: oysatpi-übdrlos toyldy töröm numbi yuü iuu-
m 9 n 'Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobb em
berré lettél' Nyelvt. I. 552; jiwli molti tay' ewilt yunc tiwIli
men 'atyátlan valami helyről hogy születtél volna' NépkGy. 790202. 

Sing. 3. sz.: vbdl ki m-it mai fa nénje kiment' Nyelvt. 
I. 34x; toyhy-sir uai ázat draddlna ioyStmal 'a szárnyas fajta 
állat mind valamennyi megérkezett' Nyelvt. I. 477; ittam kiUl 
%undsi male manmal fa sógora már rég elment' Nyelvt. I. 81 n ; 
oysanidl yondiásik ie&a yatltamal a fejkendője egy kissé 
hátracsúszott' Nyelvt. I. 1073; si manmal itna 'így ment egy
folytában' Nyelvt. I. 10816; i yan dddl yasmal cegy király 
egyedül maradt' Nyelvt. I. H2 1 5 ; ai iiydl toyi-kunzemdmal 
ca kis fia odakapaszkodott' Nyelvt. I. 1313; ont-yari ar puyvt 
drdl ioyStmal 'erdei rénbika sok falkájának sokja érkezett' 
Nyelvt. I. 14112; lon'di-ki ar puydt drdl pitmal Vadludas sok 
falka sokja szállt le' Nyelvt. I. 14113; töda laimal 'ott állott' 
Nyelvt. I. 1708; im yoti nel sémlamen ots a-pitm el cmost ím 
négy szemünk találkozott' NépkGy. 441228; pundy sempi ur-meyli 
evei sidi joyotmal ca szőrös szemű hegyi manó lánya jött ím 
oda' NépkGy. 833 9 ]; taldl-ki tol labta sidi jümal a tele hétté 
jött' 1143g8; vájdy öyol-vutat áu kus olmal tütom váj yolom vol 
tüldémal "rénes szán szélességű ajtó volt bár, megrekedt állat 
három helyén megrekedt' NépkGy. 159333; neyi-ki labdt paj kütl 
pela lándy sapdl-lowem karldmal 'a nős hét csoport felé eres 
nyakcsigolyám odameredt' NépkGy. 1791086; ma lelti yáp-páj 
toydy juyem nohl pela jay ort lelmal a magam ülte kereszt 
pántos ladikomnak az orra felé tíz fejedelemhős szállt föl' 
NépkGy. 1801O93. 
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Plur. Itt a feldolgozott szövegekből csak a harmadik sze
mélyre tudok példát idézni: lon'ddt akmdsmel 'a ludak össze
gyülekeztek' Nyelvi I. 4 4 u ; %öl§m men'k eui iorStmel 'három 
erdei lány érkezett' Nyelvt. I. 6 6 u ; úö/sdn unt saédlna nöyhm 
váj kason pánt sidi láilmel 'nyusztos erdő hátán tizött vad 
vígasságos útjára álltak ím' NépkGy. 120547; lihmpi yölom sat 
yáp yáp-sori etpi jenk yüldmel ca megszállt háromszáz csónak 
csónakjáró mély vízen lebegett' NépkGy. 185Í30J; teli loyydm 
yuli-ki jem pon teédémel 'mint a teli ment varsában, úgy 
szomorkodnak' NépkGy. 161393. 

Kifejezheti az -m-képzős igenév a cselekvést akkor is, ha 
az ige cselekvése t a g a d v a van. 

Sing. 1. sz.: tam /vtl ma liddt mo zatmem andam 'ma 
ennivalót nem szereztem' Nyelvt. I. 59; iaidm ma líumem 
andam 'a bátyádat nem én ettem meg5 Nyelvt. I. 976; seudn 
oy-taytilal sitmdm andam 'hajfonatos fejük darabját nem 
kaphattam meg' Nyelvt. I. 1435; jöyol uerti jem juy ma ant 
uitmem ij-csinálásra alkalmas fát én nem találtam' NépkGy. 
7549; ámp-oypi aj najen kus ant yolmem az ebfejű kis feje
déi emlányt habár nem hallottam' NépkGy. Hl 1 8 4 . 

Sing. 3. sz.: lou taudl uantmal andam 'ő a tunguzt 
nem látta' Nyelvt. I. 479; tut pampái ant kus mai 'a tűz a 
ftirakást nem égette el' Nyelvt. I. 213; uát ueriliiimal pa 
andam 'szél se volt' Nyelvt. I. 79B; nemdza osmal andam 
semmit sem talált' Nyelvt. I. 797; lou uasdlna lou lambsl nen-
yoi tiumal andam 'az ő városában hozzá hasonló ember 
nem született' Nyelvt. I. 121 l a; Num~TörSm asem pan-yiil vella-
jen möyol jiw-poy manem ant p art mai rNum- Tö~r§m atyám 
keczével halászó több testvért nekem nem adott' NépkGy. 10757; 
yálep yul vellájen moyol aéi satun poy manem ant mulmal 
'hálóval halászó több drága testvért nekem nem adott' NépkGy. 
10761. 

Néha a verbum finitumot pótló személyragos igenév bizo
nyos nyomósító szóval van ellátva, a mely valami mértéket 
fejez ki. 

Sing. 1. sz.: iöydl-idndi tahm sdi mo stimdm-lamba 
'mintha íjideg meghúzásának a neszét hallottam volna' Nyelvt. 
I. 1454. ' 
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Sing. 2. sz.: uátli-igi iiidm seudm náy'k-iuy alhn libina 
ivrdmmdn-lamba 'Vatli-öreg az apád fonta vörösfenyő desz
kádon feledkeztél' Nyelvt. I. 1336. 

Sing. 3. sz.: tülizdt pilna manmal-lamba 'alighanem a 
libuczokkal ment' Nyelvt. I. 9 7 u ; nvyen iilfidddm kögaidm 
yvlmal matti 'a téged megmentett gazdád mintha megholt 
volna' Nyelvt. I. 735; tol uapm kor' nayk aykhlna tayár
iam al-mort oltal 'mintha a falumbeli téli deres vörösfenyő 
törzsökébe akadt volna' NépkGy. 34839. 

Plur. 1. sz.: uátli-igi ittam yondi landdy Ás kutpdlna 
mogátmeu-lamba 'Vatli-öreg most íme a táplálékos Ob kö
zepén mégis mintha elcsíptük volna' Nyelvt. I. 1335. 

Találunk olyan mondatokat is, bár ritkán, a melyekben 
r a g t a l a n igenév szerepel verbum finitum gyanánt. 

Sing.: tárni yat libina yodi svyat ioytdm yanZay svu§n 
'ebbe a házba hogyan jutott ez a hímes nyírhéjedény' (tk.: 
hogyan jutott nyírhéjedény) Nyelvt. I. 8713; mai-yui ioytdm 
Vendég érkezett' Nyelvt. I. 17o u ; ma neyyoum yvldm kimdt 
tvl tam 'az én uram már két éve meghalt' Nyelvt. I. U5 7 ; 
louel nemdza yazdm and ám 'neki semmi se maradt' Nyelvt. 
I. 189; törSm parpm kvl pélyyan kur-aperli sidi tüwdm 'isten
adta szúnyograjtól lába ügyetlenné lett' NépkGy. 31756; tör§m 
purtdm kul pélyyan jas aperli sidi tűwdm 'az istenadta szú
nyograjtól kéz ügyetlenné lett' NépkGy. 31757. 

Plur. Itt a személyragtalan igenév a többes szám jelével 
van ellátva: nvza^ kurdi yada mandmdt 'mezítláb merre men
tek' Nyelvt. I. 2815; arátelna yvlmdt 'mindnyájan meghaltak' 
Nyelvt. I. 293; áwdy vuntpi labdt láyrem yonti áltdmdt 'állas 
hét pánczélomat már elemelték' NépkGy. 17486i); sátpsy-ki labdt 
nari tuwdmet 'a hüvelyes hét szablyámat már elvitték' 
NépkGy. 174870. 

Az -m-képzős igenév a befejezett cselekvést jelentőn kívül 
a j e l e n i d e j t i verbum finitumot is pótolhatja: 

Sing. 1. sz.: ar sewi yolvy oylan tdr'kuri yölom poúdl al 
seykmem 'sok fürtben dús fejeteket medve lába három ölelé
sével ütném' NépkGy. 381016; in yoti jiwem vérdm karti yám 
lipdla tam loymem 'most az atyám csinálta vasburokban benne 
vagyok' NépkGy. 35S93. 
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2. sz.: közáiu, ivru sakmdii! 'gazdánk össze vagy esve!' 
Nyelvi I. 148," 

3. sz.: soy§m-puYdl uo limai ea czérnagombolyag meg
állapodik' Nyelvi L 71; soySm-pwjrdl yat yoza toyo ioydtmal 
a czérna gombolyagja (egy) házhoz érkezik5 Nyelvt. I. 94; iuy-

puj, ilbina Ivymal 'egy fa tövének belsejébe megy be' Nyelvi 
I 28 

Plur.: ríiil corvé yoipi yölom vas ti ámvs m eu 'nyolczezer 
férüas három városban itt lakozunk' NépkGy. 1506. 

2. Az -7»-képzÖs i g e n é v m e l l é k m o n d a t i g é j é t 
h e l y e t t e s í t i : 

a) Megengedő mellékmondatok : yötay pitti lila tü ma-kus 
killimem 'a hattyú szállta ragyogó tóra szálltam bár' NépkGy. 
32763; tovi urdy yü naj kus swosmem 'sokáig tartó tavaszi na
pon által mentem bár' NépkGy. 7546; sus vurdy yü yatl kus 
jáymem 'a sokáig tartó őszi napon által jártam bár5 NépkGy. 
754S; palem-ki saj-nör pa kus yölmem 'a fülem mögös por-
czogójával habár hallottam5 NépkGy. 154157; váray punpi laj-yár 
soy kus álm em ropogó szőrű alvilági bőrön alszom bár' 
NépkGy. 171788; yáray öyol vutat áu kus olmal 'rénbikás szán 
szélességű ajtó volt bár5 NépkGy. 159331; aj lári mewdltl yat 
kus olmal 'kis láp melletti ház volt bár5 NépkGy. 160389; 
sömtoy saspi laj-váj soy kus lersmtmem 'rovátkos hátú alvilági 
állatbőrt terítettem bár5 NépkGy. 171,g9. 

b) Feltételes mellékmondat: asi-ki taimen 'ha volt atyád5 

NépkGy. 23409; éiimé molti nömsen-ki pitmal 'ha már ilyes
mire gondoltál5 NépkGy. 166606; semlal-ki láyitmal 'ha sze
müket fölnyitják5 NépkGy. 391043. 

C) S z e n v e d ő i g e h e l y e t t á l l ó i g e n é v . 
Az eddig tárgyalt esetekben az igenév cselekvő jelentésű 

igét helyettesített. Azonban gyakran szenvedő functiót is tölthet 
be vmely igenév; a külömbség a két használat között a jelen
tésen kívül abban is jelentkezik, hogy a szenvedő értelmű ige
név legtöbbször birtokos személyrag nélkül áll. Két csoportot 
lehet itt is megkülömböztetni a szerint, hogy a tkpi alany haiá-
rozóragos alakban ki van-e téve vagy pedig nincs. Az előbbi 
csoportot alkotják az igazi szenvedő szerkezetek. 
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1. A határozóragos alany ki van téve. 
a) Birtokos személyragos az igenév: ma tör§mna si tvyaina 

yalda ant p artmem 'én istentől hálásra nem voltam ren
delve5 Nyelvt. I. 379; ma ne y yoina p artmem andam 'em
bertől én nem rendeltettem' Nyelvt. I. 1177; tám yatna si 
uellaimdn 'ez a ház mindjárt megöl bennünket5 Nyelvt. I. 9l>9. 

b) Személyragtalan az igenév: táus yat uatna vridd m 
ca tunguz házát a szél megszaggatta' Nyelvt. I. 499; joro-^nwi 
Urdy jöyol dlyem akemna hu ti dm 'hátramaradt keményfa 
íjjam végét bácsikám ragadta meg' NépkGy. 34858; lu pon?m. 
na/szm juy mii nör yoina pondm '(abba) a melybe őt tették, 
hántott fából való gerendára kit tettek' NépkGy. 10619; kart' 
kurpi kurdi) awdt N um-J eldm jirdlna voy sir jem áhy 
isi dm 'vas-lábú lábas hegyet Num-Jéldm apa ezüst láncz jeles 
végén bocsátott alá' NépkGy. 167&2Í; koidi Imi semlal-telna ká-
udrdm idy'kna ázat liumvt a varázsló asszony szemeit a 
forró víz egészen kiette' Nyelvt. I. 253; mola-sir uai ös, a ásna 
aradelna ázat áktdmdt 'a milyen állat (csak) volt, a menyét 
mind valamennyit összegyűjtötte' Nyelvt. I. 74.; kamdn yvtl-
keba noyldssem yoina luy ddmdt? hogy hány napja űztem 
nyomon, ki számlálta meg?' Nyelvt. I. 1673; llhmpi ?lel sat 
yáp muwdy yonpi jey'k vesi ar posyenna yon-patl mdsti lant 
yol pondMdt 'a megszállt négyszáz csolnakot a földes gyomrú 
vízi szörnyeteg sok kölyke hasba való kedves étel gyanánt mind 
lenyelte' NépkGy. 1821181. 

2. A tkpi alany nincs kitéve. 
a) Birtokos személyragos az igenév : loydrdl y os-ey mai, 

yafi-toydt elti ponmal 'pánczélja le van vetve, a csónak tat-
fájára van téve' Nyelvt. I. 1452. 

b) Személyragtalan az igenév: niyi suy yolas man?m ra 
nős vidék merre van megjárva5 Nyelvt. I. 8 n ; mufdl ázat 
uéldmdt ca népe mind meg van ölve' Nyelvt. I. 11216; % loull 
seudrvm 'egy csontig szét van vagdalva5 Nyelvt. I. 14710; 
seudl you ias-idt-kemna seudm ra haja hosszú ízületnyire be 
van fonva5 Nyelvt. I. 1577; ma áhm ueldm 'az én atyámat 
megölték5 Nyelvt. I. 1608; ma yorem ver dm caz én alakomat 
megcsinálták' NépkGy. 272; yan-eui l'dl yoza ioytds uélis tám 
ueldmdt 'a királylány odaérkezett az ellenséghez, csak az 
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imént ölték meg őket' Nyelvt. I. 11813; ar neyyo uel&mdt 
'sok ember meg van ölve' Nyelvt. I. 1225. 

Sajátságos az az eset, a mikor az igei functiót betöltő 
igenévhez függesztett birtokos személyrag nem az alany szemé
lyét jelöli meg, hanem arra vonatkozik, a kinek a részére, a 
kinek az irányában történik a cselekvés. Ez a kifejezést mintegy 
tömörebbé és összevontabbá teszi. Ilyen szerkezeteket láthatunk 
a köv. mondatokban: sarrhy kurpi kurdi) uas Num-TörSm 
asemna mulme m 'aranyos lábú lábas várost igézett nekem 
Num-TörSm atyám5 NépkGy. 743; Num-Tör§m aseuna %oj $0% 
Ivp nör§m vájna tümeu (Num-Tör§m atyánk férfi gombos réti 
állatot hozott im nekünk' NépkGy. 421168; Num-TörSm aseuna 
jáy-po/lvp unt-ikina tam mlmeu 'Num-TörSm atyánk nép 
gombos erdei öreget adott ím nekünk' NépkGy. 421169; jenk-vesi 
siysvp uás Jelem ön jiyeuna mulmeu cvízi szörnyeteges sánczú 
várost rendelt nekünk Nagy-Jelem apánk' NépkGy. 1068. 

D) Az - m - k é p z ő s i g e n é v e g y é b h a s z n á l a t a . 

Főnévi igenév értékű -m-képzős igenév. 
A magyar -í-képzős melléknévi igenév igen gyakran hasz

nálatos főnévi igenév jelentésben, a mint ezt SIMONYI részletesen 
tárgyalja,1) pl. 'Szégyenli vala alamizsnáért m e n t é t ' [Ehr.-k. 
87], 'koldoltomat általlom' [Münch.-k. 148] stb. Ugyanezzel a 
jelenséggel a vogulban is találkozunk,2) pl. saj ajimé ünlásém 
'éppen teát inni ültem' YogNGy. I. 15. A cseremisz -md, -ma-
képzős multidejü melléknévi igenév is használatos főnévi igenév 
gyanánt.8) Az igenév itt is birtokos személyragos: ftostdlmém 
sues ^nevetnem kell' POEK. 10; kudasal kudalddmd m ok su 
'nem akarom levetni és eldobni' POEK. 54. 

Az osztjákban is találjuk a melléknévi igenévnek főnévi 
igenévi jelentését egyes igék mellett. Az igenév ilyenkor leg-
többnyire személyragos. Leggyakrabban a nila 'látszik', §atl 
'hallszik', uantl l á t igék mellett fordul elő. 

x) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 
s) PÓLAY V. : A vog. infinitivus. NyK. XXXV. 
3) BEKÉ Ö.: Cseremisz Nyelvtan 143. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 30 
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nila: si pan-nvl yoza tulizdt si l ütmei nila 'a fövény-
parthoz szálltak a libuczok, úgy látszik' Nyelvt. I. 4714; seda 
mosa si itmal nila 'ott valami mintha jött volna, úgy látszik' 
Nyelvt. I. 1587; tel-lehm lábdt yáfí etmal nila 'fűzfás földnyelv 
végén teli ült csónak jött ki, úgy látszik' Nyelvt. I. I3213. 

satl: nvyen iilfidddm- kbzaidm y vlmal $atl 'a téged meg
mentett gazdád meghalt, hallszik' Nyelvt. I. 733; uas uelmay ar 
ör't uas uelda pitm el §atl 'a réczeölő sok fejedelemhős réczét 
kezdett vadászni' Nyelvt. I. 1285; ma iubdmna yaVhman sidi si 
yaismal §atl 'én utánnam így sírván maradt vissza hallszik' 
Nyelvt. I. 1369; si iazdy param-kemna yat yoídyna iojStmel, 
oy kollal ioyo-talmel satl 'a mint ez a szó véget ért, a ház 
mellé érkeztek, a fejköteleiket visszatartották' Nyelvt. I. 15214. 

Személyragtalan az igenév ebben a mondatban : landay Ás 
iby'geu landdn éards uydl pela matti tuudm §atl 'a táplálékos 
Obunk jege a táplálékos torkolata felé már elvitték, hallszik' 
Nyelvt. I. 28. 

uantl: tár-sapú nura juy juutmem vantmen cmedvenyak 
módjára görbült fát lődözni láttál' NépkGy. 164524; yo-oy lovat 
nur laki soyymem vantmen? 'medvefej nagyságú szíj-labdát 
rúgni láttál?' NépkGy. 164526; pánt jaymem vantmen 'szános 
ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165566. 

Az igenév személyragtalan: juyjy vont sasA péli pundy váj 
pundA pentdm vantsem 'a fás erdő mögé felé szőrös állat szőrét 
eltűnni láttam' NépkGy. 251116; uantsahn yos-pela tuudm'í 
'láttátok, hogy merre vitték?' Nyelvt. I. 74n . 

oé: kvlaydt lihydt ali yvldmdt and oshydn 'a rénszarva
sok élők-e vagy döglöttek, ők nem tudják' Nyelvt. I. 37í6; yos-
pela manmal and osldt 'merre felé ment, nem tudják' Nyelvt. 
I. 154U; uulfíásfoy igi top addl os muy iiy tvimal and ossu 
'a nagy folyóági öreg csak egyedül volt, mi nem tudjuk, hogy fia 
lett volna' Nyelvt. I. 1655; mola mouna iojdtmdm os andám 
'hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni' Nyelvt. I 1674. 

ahtla: amp-oypi aj naj endmmal ahtla 'ebfejű kis feje
delemlány növekedett fel, azt mondják' NépkGy. H01 4 8 ; amp-
oypi aj ne se y kdlmal ahtla 'ebfejű kis fejedelemlány serdült 
föl, azt mondják' NépkGy. 110149; yápdy c'orvs labdt pánt jaymem 
yolmen 'hajós ezer hét útra jártamat hallottad' NépkGy. 16556a. 
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IV. Mellékmondatot pótló határozóragos igenév. 

WUNDT a névszóknak igei természetét vizsgálva a negyedik 
csoportba azokat az eseteket sorolja, a mikor egy névszó hatá
rozóraggal ellátva mellékmondat pótlására szolgál. Ezt már a 
tiszta szintaktikai formákhoz való közeledésnek tartja és így 
magyarázza: «Zugleich lásst aber dieses Symptom deutlich das 
Grundmotiv jenes Triebes erkennen: die zunehmende Menge 
von Vorstellungen, die sich an die vorhandenen Hauptbestand-
teile der Aussage anschlieszen und ihnen unterordnen. Wie bei 
diesen Hauptbestandtdlen selbst die zustándlichen Elemen te 
nur langsam gegenüber den gegenstándlichen zur Geltung kom-
men, so werden nun auch jené allmáhlich hinzuwachsenden 
Teile zunáchst durchaus in gegenstándlicher Form gedacht, als 
weitere attributive Bestimmungen der in den einfachen Satz 
eingehenden Gegenstandsbegriffe oder als adverbiale Casus-
beziehungen zu den auf einer weiter fortgeschrittenen Stufe den 
Satz beherrschenden Verbalform».*) 

A mondatszerkesztésnek ilyen módja az ural-altáji nyelvek 
közös sajátsága. A finnugorságból csak a finn és még inkább a 
magyar nyelvben fejlődött ki a környező indogermán nyelvek 
hatása alatt az alárendelésnek kötőszavakkal való kifejezése; e 
mellett azonban megtalálható gyakran e nyelvekben is az eredeti 
igeneves szerkesztésmód. A rokonnyelvek nagy része ma is az 
igenévnek határozóragos alakjával pótolja az alárendelésnek 
kötőszavakkal való kifejezését; pl. a vogul: nq,y% kw almát 
ekwata at'im 'mikor felkel, felesége nincs sehol' VogNGy. I. 4 ; 
sünsimat ta patárs ca mint nézi, hát ím eltűnt' VogNGy. II. 
74; mordvin: cerkavu molemsta satnen scasina ca templomba 
mentekor azokat felölti' NyK. XIII. 92; mujinze sinst udomsto 
'találta őket alvás közben' NyK. XIII. 92; a cseremiszben pl. a 
-ma, -m£-képzős igenév a -skd illativus-raggal: 9ske mié-f o sk§-
meékdéd kanaltás §az§m 'magam lefeküdtem, még a palaczk 
ki nem száradt' BAM. 186 (id. BÉKE Ö.: Cser. Ny. 145); vagy 
a -kd, -k§ lativusi raggal: pérds karmSket sma tsezydz'z'Ss cha 

*) Volkerpsychologie. 1900. I. 145. 
30* 
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borsot eszel, a szád égni fog' EAM. 152 (id. BEKÉ Ö. Cser. Ny. 
146). A magyarban szintén közönséges a jártában, keltében, 
mentében, jártakor, nyugtakor stb. ragos nomen; sajátságos tömör 
kifejezés pl. ez, a melyet Szentesen hallottam: 'eltölti az időt 
Isten-világ untig\ 

Az osztjákban az igenevek ilyen functiójának a legváltoza
tosabb alkalmazását találjuk, a mi természetes is, ha meggon
doljuk, hogy e nyelvnek csak két olyan szava van, a mely 
némiképpen alárendelt kötőszóul szerepelhet. Az egyik a meg
engedő mellékmondatok kapcsolására szolgáló km (kus, kuss) 
habár', pl. sámli ort poyije jiwli mewdl jem áhy kus enmdltlem 
tam tihy untdr jem dinem yoina tuymatla "erőtlen fejedelemhős 
fiacskámat atyátlan mell jó véggel fölnevelem bár, gyászos szí
vem jó végét ki vigasztalja' NépkGy. 19239. Ugyanezt a kötőszót 
megtaláljuk a vogulban i s : mortim ujit ta-kwoss mine'it, ekvatá 
naurémaya ti-kiuoss üriána an ékwatá naurémayá diimét cdél-
táji madarak bár vonulnak, feleségót, gyermekeit akárhogy várja, 
felesége, gyermekei nincsenek (velük)' VogNGy. I : 56. 

Másik szócska, a mely gyakran szintén kötőszó gyanánt 
használatos, a ki, gi, ke, ge. Ez tkp. nyomósító szó, a mi vilá
gosan kitűnik a köv. mondatból: luydn %atl jáyydm y ápdy-ki 
•yot májén lu lett yulel-taytl lu yáp-juy sukelna jetsvptatel ca nyári 
napon járt csónakos hat vendég az ő ennivaló halukat csónak -
fájuk darabjainál készíti el' NépkGy. H0164. Itt tehát egyszerű 
nyomósító szócska. Azonban elég gyakran feltételes mellékmondat 
kapcsolására is szolgál: ous turpi turdy vát-ki pontal marti 
mü-yo suydlna poltlájen 'ha alvilági hangú hangos szelet támaszt, 
a madár költöző vidék népének szögletéhez fú engemet' NépkGy. 
227204. Itt már világos a kötőszói functiója. E szócska megfele
lőjét több fgr. nyelvben megtaláljuk; így vog.: satuin sayip saic 
nem tqlin nqul tqlné-k e yöjawét 'nyomorúságos subájú sok nőm 
kóros hús kórja ha érinti' VogNGy. I I : 3 ; zürj.: kole-ke med jen 
tene kivzas, acid kivzi korisjasés cha akarod, hogy isten téged 
meghallgasson, magad hallgasd meg a szegényeket' NyK. XV : 
431; votják kamali kaled vko-ká luoz fha kamali szalagod arany 
fonál' NyK. XVII : 275. Megtaláljuk a mordvinban is, mint 
nyomósító szót: ga, gá, ka, kei alakokban: son-ga 'ő is', erká 
'gyere csak' NyK. XILI : 101. 
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Mellékmondatot pótló határozóragos igeneveket mind a 
jelenidejű, mind pedig a multidejü melléknévi igenévből lehet 
alkotni. A magyar és az osztják nyelv igeneves szerkezeteit 
összevetve azt találjuk, hogy a magyar nyelv leginkább akkor 
használ igenévi szerkezetet, a mikor a fő- és mellékmondat 
cselekvésének alanya azonos, az osztják nyelv azonban bármikor. 

Az eddigi felosztást követve először a -í-képzős igenév 
használatát fogom ismertetni. Itt két csoportot külömböztethe-
tünk meg; az első csoportba tartozók nem veszik fel a birtokos 
személyragot; a második csoportba pedig a személyragozott 
alakokat sorozom. Az osztályozást e csoportokon belül a szerint 
végzem, hogy a két cselekvés ideje között milyen viszony van. 
Azután külömbséget teszek a szerint, hogy a két cselekvés 
alanya azonos-e vagy külömböző. 

A) I d ő h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s i t a 
h a t á r o z ó r a g o s v a g y n é v u t ó s n o m e n . 

1. Egyidejűség. 

éJwaZí-névutós határozók. 
A fő- és mellékmondat alanya sing. 3. sz.: mur yoidi 

euzlt vbdl pilna yontsdydn "miközben a nép fekszik, a nénjével 
együtt elmenekült' Nyelvt. I. 1396; sidi úöy§tl}iidi eu9lt 
lou yozaidl ioytds 'a mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett' Nyelvt. 
I. 113x; emdmti-yo kurem-jir In dm, ti ewilt ajdT) yo ár poyna 
muj nemdy ort nemem némd'la 'növekedő férfi lábam íze növe
kedése közben apródférfi szolgám minő neves fejedelemhősnek 
nevezi az én nevemet' NépkGy. 7430; seykdlti yo jásem-jir sen-
kdltl eivilt.. .ajdy yo ar poyna muj nemon ort nemem nemd'la 
'serdülő férfi kezem serdülése közben apródférfi szolgám minő 
neves fejedelemhősnek nevezi az én nevemet' NépkG}^. 74ai. 

A fő mondat alanya dual. 3. sz., a mellékmondaté sing. 
3. sz.: sidi tbtliiidi eudlt nemdza and oéldydn 'miközben 
így húzogatja, semmit se találnak' Nyelvt. I. 3413. 

A főm. a sing. 3. sz., a mellékm. a dual. 3. sz.: naurem-
ijen %oidi eudlt iaidl yatl paitsdllí 'miközben a gyermekek 
feküsznek, a bátyja a sátrat felszedte' Nyelvt. I. 314 ; lou sidi 
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potkddi eudlt yán yat ou sijna si ioytds a mint így lökdösik, 
a király házának küszöbéig jutott" Nyelvi I. 11415. 

s»^aí-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos: ími-yili koidi svyat 

kim-edds caz asszony unokája varázslása közben kiment5 Nyelvt. 
I. 246. 

A két cselekvés alanya külömböző; put kaudrti ávyat 
niram il si toynds ca fazék fövése közben a gerenda letört' 
Nyelvt. I. 246. * 

trína-névutós határozók: yandi-yo jisdy törSm ámvsti 
irt na jeyk táryvp táryyy yul évdl yon sokdy ár orten. . . . sitna 
át tehptalli 'majd ha az osztják ember korabeli világ beáll, 
vizes szárnyú hátszárnyas lánya gyomrát ínséges sok fejedelmed 
azzal hadd töltse meg' NépkGy. 1215S6; yandi-yo jisdy törSm 
tiwti irt na kew?y yárdp ar páyvA talta át elmal caz osztják 
ember korabeli világ beálltakor köves sok menykő támadjon 
innen' NépkGy. 252181; TörSm vön áéem sayk-oydy káfoy Aiiy 
verti irt rí kewdy, yárdp ar páyvA talta át elvml rÉg az én 
fenséges atyámnak izzadságos fejű vígasságos nyarat alkotásakor 
köves sok menykő támadjon innen' NépkGy. 25218s. 

2. Előidejűségi viszony van a két cselekvés között. 

iuhina névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos: twyen Ildi iuhina py'k 

ie§lem 'miután megettelek, vizet iszom' Nyelvt. I. 513. 
A két cselekvés alanya külömböző; főmondaté sing. 1. sz., 

mellékmondaté sing. 3. sz.: tom-pélvk-yo sewirmatí nárdy vos 
ilpija páitti jupina jes "yolom toy sidi toylem cmajd mikor 
a túlsó féli ember vágta szablyaél alá vetődik, a sírás három 
siralmával megsiratom' NépkGy. 37O90. 

A főmondat alanya sing. 2. sz., a mellékmondaté sing. 3. 
sz.: yunl'í kor Idd i iuhina törSmna kahm lahdt yös siiahhn 
'az esti szürkület kialvása után az égen feltetszett két csillagot 
látsz majd' Nyelvt. I. 873; váj mortdy úel áten tar matti 
jupina ééé-oyi tehy nip almdslen 'állatot megillető négy éjjeled 
eltelte után háncs rézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy. 
231357; ardy-ki Aáhdt yatlen parti jupiin, mánédy-ki yot yathn 



AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI. 4 4 7 

parti jupiin áiody yát áwem ewilt i-tamidi at itAtaAein 'az 
énekes hét napod eltelte után, a reges hat napod eltelte után 
az ajtós házad ajtaján éppen így vigyenek majd ki' NépkGy. 
9 58 
- ^ ° 8 7 0 ' 371" 

Egyéb névutókkal való határozók: yundsi tám mou patti 
porán a uelda si-pvrana manlu 'majd mikor ez a föld meg
fagy, akkor menjünk oda vadászni5 Nyelvt. I. 14113; si yat tutna 
lid\ eudlt tal %iss\ kerhs ca ház, miután a tűz megemész
tette, puszta hamuvá lett' Nyelvt. I. 189; iski úvlbi nvhy uat 
pondina ont-yari uoiay noya tehy put-telna sirtna tullam 
chideg orrú orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával 
teli egész fazekat majd akkor hozok' Nyelvt. I. 1414. 

B) O k h a t á r o z ó i g e n é v . 

nvy uulftasfoy iigdnna müru ueldi euglt ázat rdtli pa-
iitsaiu 'te nagy folyóági-öregedtől, minthogy népünket megölte, 
nemzetségtelenné tétettünk' Nyelvt. I. 1558. 

G) Az igenév nomen actionis jelentéséből magyarázhatjuk 
az i l y e n c z é l t k i f e j e z ő határozós szerkezeteket: manem 
ueldi br 9 y na nemarítl tiiumen 'engem csak elveszteni hoztál 
ide5 Nyelvt. I. 4 6 u ; iaidm ueldi-br9 y na lerdmd9m %an2an 
yar-soyon 'az én bátyám megölésére lett tarka rénszarvasbőröd 
leterítve' Nyelvt. I. 6310. 

D) F e l t é t e l e s é r t e l m ű h a t á r o z ó k . 

nem.9l ieldm-niy nvmsdn p itt in a si nemna nemdila 'a 
nevét égi nő, ha úgy tetszik, ezen néven nevezd' Nyelvt. I. 873; 
yöldntti yoilna ybl9nttl irtna nayk juyi lumdy tut peu)9ntUal 
'ha kíváncsi férfi hallgatóznék, csak a vörösfenyőfából rakott 
parazsas tűz pattogását (hallaná) NépkGy. 162455. 

Második csoportba a b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k k a l 
e l l á t o t t i g e n e v e k t a r t o z n a k . Ezek sokkal nagyobb 
számmal fordulnak elő, mint a személyragtalan alakok. 
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A) I d ő h a t á r o z ó k . 

1. A két cselekvés egyidejű. 

-?m-ragos határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma olddmna 

taé ant sauiliiilem 'mióta csak vagyok, marhát nem őrzök' 
Nyelvt. I. 388." 

Sing. 2. sz.: toyosndn-tlisydn uandfiid e nna mola vndas 
'ide-oda tekintgetvén, mi segítséget látsz' Nyelvt. I. 1347; Ivy 
ar yvtl iv n'tdnna top Ivyardn noy ai en'a ! meleg napon oda-
jártadban csak a pánczélodat ne vesd le' Nyelvt. I. 1446. 

Sing. 3. sz.: nalualtsam yoi tada anidstalna nemdza 
vndi uantl 'a nyíl forgács férfi itt ültében semmit sem lát meg' 
Nyelvt. I. 1016. 

A két cselekvés alanya külömböző : si svjdn tv idd mn a 
ant yúUiüa a subám, mióta csak hordom, nem feslik' Nyelvt. 
I. 834. ' 

eudlt-névutós határozók. 
Szinte sztereotip kifejezésnek mondhatjuk ezt a kifejezést: 

sidi oldal eudlt ca mint így van', oly gyakran fordul elő: sidi 
oldal eudlt ittam Imi idrj'k tuda and etl ca mint így van, 
az asszony már vizet hozni nem megy' Nyelvt. I. 8,; sidi 
oldal eudlt ázat endmdi pitsdt fa mint így van, mindnyájan 
növekedni kezdtek' Nyelvt. I. 2410; sidi oldal eudlt táus 
joyo-ioytds 'a mint így van, a tunguz visszajött' Nyelvt. I. 38,3; 
sidi oldal eudlt noj-ds-uai-kur eudtht ca mint így vannak, 
nyusztvad lábat vágnak' Nyelvt. I. 518 . 

A példák számát szaporítani fölöslegesnek tartom, pedig 
a földolgozott szövegekből bőséggel lehetne. Az eredetileg idő
határozást kifejező szólamban elhomályosodik, illetőleg helye
sebben nem tűnik ki az időjelentés, hanem egyszerű mondat
bevezető szólam lesz. A többesszámi alakokban azonban még 
érezhető az időjelentés; sidi olddn eudlt nemdza ant mozat-
Unan ca mint így vannak, semmit se tudtak szerezni' Nyelvt. I. 
314~ sidi olddn eudlt yvtl patlds ca mint így vannak, a nap 
alkonyodott' Nyelvt. I. 3 5 u ; sidi olddn eudlt farmon őhm 
kvlandn islsdlhn ca mint így vannak, a megkötött rénszarvaso-



AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETET. 4 4 9 

kat szabadon bocsájtják' Nyelvt. I. 366; sidi old el eudlt 
Cetszsat ca mint így vannak, végeztek' Nyelvt. I. 90. 

Más igenevek határozós alakja. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: jisl yo ar jis 

% o Itt em ewilt . . . ár jorol kus vériem cidős ember sok idejét 
fogyasztásom közben, íjat csinálok bár3 NépkGy. 7527; áldl-yo 
ar ál ámv stem ewilt . . . ar oyol kus vériem ca koros ember 
sok korát ülésem közben sok íjat csinálok bár NépkGy. 7526. 

Sing. 3. sz.: nömdr tvráidl eudlt sidi yby'dl, sidi yöy'tal 
eudlt metta pidds ckerek fekvő helyéről így kúszik, kúszása 
közben fáradni kezdett' Nyelvt. I. 910; soy§m puydl sidi >ío-
ySmdal eudlt yátna toyo edds ca czérnagombolyagját a mint 
így követi, visszament a házba' Nyelvt. I. 913; sidi táldal 
eudlt uantlrtí 'miközben húzza, látja' Nyelvt. I. 197; sidi 
uandiiidal eudlt yoi nez l yoi lildy andám ca mint így 
nézi, a harmincz ember közül egy se élő' Nyelvt. I. 29x; sidi 
8 0 stal eudlt uas yoza ioytds ca mint így lépdel, a városba 
érkezett' Nyelvt. I. 73 ; sidi ser dal eudlt, nöymds a mint 
így varázsol, megszólal' Nyelvt. I. 7412. 

Dual. 3. sz.: si soga uelddn eudlt soga ardán ueVsdydn 
'miközben így foglyot fognak, sok foglyot fogtak' Nyelvt. I. 326; 
yát uerddn eudlt mur ágdtta pitsdydn 'miközben házat csi
nálnak, népet kezdtek gyűjteni' Nyelvt. I. 386; sidi ivy'tdn 
eudlt pörldsydti a mint így járnak, elrepültek' Nyelvt. I. 437. 

Plur. 1. sz.: áldl-yo ár ál ámvsteu ewilt uitlayen caz 
idős ember sok idejét fogyasztásunk közben tudjuk' NépkGy. 

Plur. 3. sz.: sidi p öddrtel eudlt neyyo osta kurtsdt 
'míg így beszélnek, embert hiába keresnek' Nyelvt. I. 2512. 

A két cselekvés alanya más-más. 
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: num-

tör§m untvy yo asem verti sárni sem yonmay ár naj vertal 
e icilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte aranyos 
szemét hunyó sok nap szerzése közben játszom' NépkGy. 22314; 
num-törSm untay yo asem verti sarni sem piltmay ár naj pus-
tal ewilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte 
aranyos szemét fátyolozó sok nap derítése közben játszom' 
NépkGy. G2231(í. 
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A külömböző alanyok sing. 3. sz.: sidi úoy alt al eudlt 
yaVlvda pidds fa mint így ringatja, egyszer csak sírni kezd' 
Nyelvt. I. 1710; si naurem sidi enmaltal eudlt noydmdidi 
louattí iis 'miközben ezt a gyermeket így növeli, az lótó-futóvá 
lett' Nyelvt. I. 714; sidi noydltal eudlt soySmpuyrt uolimal a 
mint így követi, a czérnagombolyag megállapodik' Nyelvt. I. í)2; 
soy§mpuydl rnandal eudlt lou ielta sidi noySlhli ca czérna
gombolyag a mint megy, ő hátul követi' Nyelvt. I. 98; samr 
sey'tal eualt udrlal itsdt ca mint a nyulat veri, a vére folyt' 
Nyelvt. I. 5313; sidi mandal eudlt uolli pendds 'a mint így 
megy, teljesen eltűnt3 Nyelvt. I. 763; sidi olltiidal eudlt 
törSm tvuiii iis ca mint így éldegél, az idő tavaszra vált' Nyelvt. 
I. 7 9 r 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.: manddn 
eud It Ás silna i saras süna mur ar "menésed közben az Ob 
szélén a tenger szélén sok a nep' Nyelvt. I. 8312. 

A főm. a. sing. 3. sz., mellékm. a. sing. 1. sz.: áhl-yo ar 
jem ál ámv st em eivilt Num- TörSm dsem sayk ásmdy yü luy 
uertal 'az idős férfi sok idejét ülésem közben Num- Tó) §m atyám 
hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 26541; jisl yo ár 
jis yolttem ewilt Num-TőrSm dsem sayk dsmay yü luy uer
tal ca koros férfi sok korát fogyasztásom közben Num-TörSm 
atyám hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 2654í). 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi 
i nnttal eudlt kvmavi lábat marids ra mint így játszanak, né
hány hét eltelik5 Nyelvt. I. 211 5 ; sidi oldal eualt uds-pozSy 
dgatl ca mint így éldegélnek, réczetojást gyűjt' Nyelvt. I. 3217; 
sidi ivy'tal eualt lön'dat köza lauSl fa mint így vándorolnak, 
a ludak gazdája mondja' Nyelvt. I. 446. 

Si^aí-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: sidi sostem 

s ay ait loyy venfivy jem yar etlem ca mint így lépdelek, 
bálvány-képű jeles térre jutok' NépkGy. 41 l l á r 

Sing. 3. sz.: k oid al svyat mola-puyat eualt ázat purisdí 
Varázslás közben, mindenfélétől kutatta' Nyelvt. I. 24u-; ittam 
yui-naurem y á VI a dal svyat kezal il-luttasli sáySl yoza 'sírás 
közben a fiúgyermek a kését letette a deszkához5 Nyelvt. I. 348; 
uaydnttal svyat uantman tvilalí 'hivogatása közben meg-
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figyeli' Nyelvt. I. 347; amvstal svyat uantman tvihli 'mi
közben ül, észreveszi5 Nyelvt. I. 5610; ioy os-mandal s a fá
id t tamotta uefom l'ál! / o i a ioytds 'a mint visszafelé ment, az 
imént megölt ellenséghez érkezett' Nyelvt. I. 12113; sbstal 
svyat pá nvmdsl 'lépegetése közben megint gondolkozik5 Nyelvt. 
I. 1311; yáfidl tál dal svyat öy§t kuddfina %uli yáfidl talfoli 
'miközben a ladikját a halas ladikját sekély helyen húzza, szól' 
Nyelvt. I. 1543; törSm-áédl lvygdr-%ui yatna oldal sayáidt 
Ivygdr-yui Imi tvida pitsdli cmiközben az isten atyja testőreinek 
a házába lakik, a testőr feleségét kezdte birni5 Nyelvt. I. 1785. 

A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: ásni sbzi-
liiidal svyat ioyanna svrt ynlds 'a medve lépegetése közben 
a csuka felvetődött a folyóban' Nyelvt. I. 3l02; put kaudrdal 
svyát imi tut silna köiú 'miközben a fazék forr, az asszony a 
tűz szélén varázsol' Nyelvt. I. 245; tayti s éuvrdal svyat yat 
yardl ázat udrri iis 'miközben a rénszarvasbőrt vagdalja, a 
szobapadló csupa vér lett' Nyelvt. I. 635 ; sidi oldal svyat 
kamdn neyyoi ioydtmal §atl 'a mint így van, künn ember érkezte 
hallszik' Nyelvt. I. 8016; sidi mandal svyaidt oysar pá %a-
nenids 'miközben így megy, a róka megint elrejtőzött' Nyelvt. I. 
1073; lou mandal svyaidt yis-uázdy yan al-kördtliiüdt murdl 
pilna 'mikor ő (így) megy, a fövenyvárosi király csak leesett a 
népével' Nyelvt. I. 1203; lou Ivydal svyat mur katnis man'-
sdt 'a mikor belép, a nép kétfelé ment' Nyelvt. I. 12412. 

A főm. a. és a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi am'siltii-
d el svyat yat ybzdyna labdt öy§l si laimel 'a mint így üldö
gélnek, a ház mellett hét szán ím megállott' Nyelvt. I. 15010. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: jöyol 
uerti jeni juy sewirtem svyat nmidy ort saníemna yojal 
saslen 'az íjcsinálásra alkalmas fát a mint vágom, neves fejede
lemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy. 83383. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.: si svyen 
pela, m and a n svyaidt iuy kát péhkna am'fidt idrman olldt 
'subád felé menésed közben a fa két oldalához ebek vannak 
kötve' Nyelvt. I. 8 4 r 

/cwiwci-névutós határozók. 
Mindkét cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tordn-nál 

jeni jontvy jonttem kutna tdyvl uás-leykem yoti uantlew. cmi-
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közben a fűszárnyíl jeles játékot játszom, miképen látom' 
NépkGy. 1699. 

Sing. 2. sz.: jöyol yuli yölom véyan' veyanliten kutn' 
yin-nál vasmar) jem jájen náhy váj náhl áhn tUdk láuli 'három 
szorítást szorításod közben a kór kínját oszlató jeles állatodnak 
orras állat orra végét irányozd csak ide' NépkGy. 2716. 

Sing. 3. sz.: yoidal kutn a am'fílál yuiéldli 'miközben 
így fekszik, ebeit uszította' Nyelvt. I. 2610. 

Plurális 1. sz.: sidi man temen kut etns yotas VOAÚ sát 
ves ámsdm tárdm vuzára sidi joyotAémen 'a mint így mendegé
lünk, valamelyes száz vízi szörnyeteg lakta forgóba jutunk ím3 

NépkGy. 254237. 
A két cselekvés alanya külömböző. 
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: ü gémem 

paitdmtitem kutn a Iára lapm yölom %ötvn soylal lakemamel 
'a mint odatekintek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhají
totta' NépkGy. 28603; náuerti jem juy uán/tem kutn a nemdy 
ort saniemna yojat sasi ra nyílcsinálásra alkalmas fát a mint 
vágom, neves fejedelemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy. 
83383; éopdr oyi jem jontvn jonttem kutn a tam nömds pittipa 
sárni sem yonmay náj ásem vertal 'finom ezüsttel való jeles 
játékomat a mint játszom, ezt az észnek tetsző aranyos szemét 
hunyó napot atyám szerzi' NépkGy. 223„23. 

A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. i. sz.: törSm 
nál jem jontvn jontteu kut na uáslenkem yotl uantlem 'mi
közben a fűszárnyíl jeles játékot játsszuk, a váracskámat mi-
képen látom' NépkGy. 1435. 

íVíwi-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tata mölya it 

layki kasdy pánt j a/tem irt na, Iont pitti jem tü uantsem 'itt 
a múltkor, mikor a szökő evet vígasságos útját jártam, lúd 
szállta jeles tavat láttam5 NépkGy. 27574. 

A két cselekvés alanya külömböző. A fő- és mellékm. a. 
sing. 3. sz.: yandi-yo jisdn törSm tiwtaA irtn' tamié sát ves 
ámsdm tehn vu£ar pá a Át partA 'az osztják ember korabeli világ 
támadtakor ilyenforma száz-vízi szörnyeteglakta forgót ne ren
deljen' NépkCy. 255i)55; tardm orpn juydl ványdm %ü lepdn 
lipemna sostal irtn a lu tahi éopdr ályvp sijdr) narislkdl . . . 
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sopdryen turú suj yatl jestal sasién ckemóny fejedelemhősödnek 
a fája vágott hosszú pitvaromba lépésekor az ő birtokában levő 
soper-ezüst markolatú hires szablyája áoper-ezüsthangú neszt 
nappal hallat' NépkGy. 158305. 

Az igenév a yatl cnap5 főnév határozós alakjával birtok
viszonyt alkotva mellékmondatot helyettesít. 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma tam yar»y 
uási yaremna. ettem yatl tdyvl uásleykem yatl uantlem fén a 
mai napon, mikor a teres városom terére kimentem, a fészkes 
váracskámat miképen látom3 NépkGy. 1698; it noyos kahn pánt 
ldilitem yatl Iont pitti jem tü uantsem "mikor a szökő 
nyuszt vígasságos útjára álltam, lúd szállta jeles tavat láttam' 
NépkGy. 27675. 

Plur. 3. sz.: molya jiwlal nor§m yár laltman pánt láilite l 
yatl nördm-yár vur küta muj naya liltvstel 'hajdanában apáink
nak a réti rénbika lihegte útra állásuk napján, a réti rénbika 
bőségében majd elvesztek' NépkGy. 177í015. 

A fő- és mellékm. a. más-más: sardn tat jem sop illatén 
-(a ti jofo-Mshm a?' yojen toytoy nál toylen lu at listel czajgó 
ellenség derék darabja gyanánt támadtakor a beeresztett sok 
embered szárnyas nyilad szárnyát ám ők enyvezzék5 NépkGy. 
1 6 W 

2. A k é t c s e l e k v é s e l ő i d e j ű s é g i v i s z o n y b a n v a n 
e g y m á s s a l . 

jupina, iubina-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: noysdy unt 

saslna sas nuay yolom mára suostem jupina i ler ewUt epm 
yolom sümdt uitlem a nyusztos erdő hátán hátpihentető három 
futamatnyira menésem után, egy gyökérből hajtott három nyír
fát találok5 NépkGy. 83368; méwdl nuay nel mára suostem 
jupina i ler ewllt epm /ölöm sümst uitlem 'mellpihentető 
négy futamatnyira menésem után egy gyökérből hajtott három 
nyírfát találok' NépkGy. 8 3 m . 

Sing. 2. sz.: moudnna ioydttdn juh in a idmaé tvyo 
sáraü nfan si pvráina manem tuda iíhn ca földedre érkezted 
után ha majd hamarosan jó helyre találsz, akkor majd eljössz 
értem5 Nyelvi I. 1646; mewdl nuay nel mára suosten jupina 
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kewdy meyk man&m pánt uitlen 'mellpihentető négy futamatnyira 
menésed után a kőszemü hét manód középső manója járta utat 
találod' NépkGy. 80„,46; kimpdy yát kimpúa itten jupina 
ses-ofi Uhy nip almdslen ca kültájas ház kültájára jutásod után 
háncsrézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy. 231361. 

Plur. 2. sz.: il mű-yo ámvsti laj-soyjy jémdy muwa o fal
tán jupina kat-pélvk-%o nurdl-juy al lonéati 'az alvilági nép 
lakta alvilági réteges szentséges földre leszállástok után a két 
felől való ember bosszúját ne szúrjátok le' NépkGy. 120571. 

Egyéb határozós szerkezetek. 
iel-pidim lidel puddrdel eudlt pá mou dmdsla nap mou 

marisat felőre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén idegen 
föld lakta nős vidékre mentek' Nyelvi I. Gl4; mouna ioyStten-
mosa ál nvmdsa 'míg csak le nem érsz a földre, ne gondol
kozzál' Nyelvt. I. 846; má ioy dttd m-mo sa al yvlá 'az én 
visszaérkeztemig ne halj meg' Nyelvt. I. 1008; kórdí mhjiki 

uydl-udsl p & la k-t áld a In a pám-tagar-torbi yoi % iásl yr>§lvyydn 
fa mint a vasmanó a szája nyílását eltátja, a Fű-gyékénysapkás 
embernek az egyik keze majdnem beleesik' Nyelvt. I. 983. 

B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t a 
h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

-na-ragos határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: pám-yorbi yoi 

kinidtti iiddmna yis-uásdy soyta uázdy mola kemdl yasl, si 
kemdl tutna vllem 'Fű-forma ember, ha másodszor jövök, a 
fövenyvárosból, az agyagvárosból, a mennyi csak marad, annyiát 
fölégetem' Nyelvt. I. 1188. 

Sing. 2. sz.: yandi niy yundsi yandi mouna ioy dttdnna 
ma noyáidm liddn kutna kur-nay§rlu nvy nádi sidam twfáina 
pomla 'osztják nő, majd ha az osztják földre érkezel, az én 
húsomat evésünk közben kezünk lábunk czirbolyatobozait te 
majd odébb csendes helyre tedd' Nyelvt. I. 86J0; muyilu an' 
sálitmdnna nvyen nvy semdn uantman si-arát yordy yoi 
ueldina sál! and ol cha minket nem sajnálsz, a te szemed láttára 
annyi yordy (falvi) ember megölését sem sajnálod' Nyelvt. I. 15513. 

A két cselekvés alanya külömböző : pá iáy yodi kitt d m na 
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mozanem iasyom tvrlí tüla cha más embereket küldök, az izene-
temet talán ingyen viszi' Nyelvt. I, 1516; ma nvndas uer-
ddmna yundi uelda uerdmladi ? 'még ha segítségtekre leszek is, 
mikor tudjátok megölni?5 Nyelvt. I. 1559; nvy yaVlddonna 
yundi yvtl nvy yozaidn ior§tl 'sírással (ha sírsz) sohasem jut el 
hozzád' Nyelvt. I. 8013. 

iu&ina-névutós határozók. 
A két csekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: táyydlt yatl 

keway sempi labdt viyli ueltem jupina népen % sem-pelken 
pélvk póyolmalem cegykor, majd ha a kőszemü hét vichlit (már) 
megöltem, neked egyik szemedet kiszúrom' NépkGy. 31726. 

Sing. 2. sz.:.% ámpi yot lar pa pelken' joyotten jupina 
jel' al mana 'ha egytorkolatú hat tó túlsó felére eljutottál, 
tovább ne menj' NépkGy. 79221; váj úöyolla lault' unt saslna 
vitn' kilten jupina jel1 al mana 'ha az állat futotta legelős 
erdő hátára kikeltél, tovább ne menj' NépkGy. 79225. 

A két cselekvés alanya külömböző: táyydlt tom-pelvk yo 
sewirmati naroy vos ilpija p ittál jupina jes yölom toy didi 
toylem 'majd ha a túlsó féli ember vágta szablyaél alá jut, a 
sírás három siralmát sírom el' NépkGy. 38lon6. 

C) Ok h a t á r o z á s t f e j e z k i a h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

A két mondat alanya azonos. Sing. 1. sz.: uyydA-ar son-
may vort voAtem páti naAdm ar sonmay ort voAtem páti 
váj vöni yölom ar»A moyti AalAem 'száj-énekes hangos fejedelem
hős voltom miatt, nyelv-énekes hangos fejedelemhős voltom 
miatt az állat fenséges három énekére ízibe fölállok' NépkGy. 
957 
<í"''839> 340* 

A fő- és a mellókm. a. más-más : torma kaltmdm kali-yo 
ültem pata endmti yo kurem jir endmmal 'égbe feltetszett 
csodaember voltom miatt növekedő férfi lábam íze növekedett' 
NépkGy. 2232; jiw-oy manmay varon jeyk ant taiten pata 
yuwdlta ölti lihy say liten üti yatl yuwatna yuwdlta oltal 'mint
hogy apai fejvesztő bűnhödéshozó vizünk nincs, messzire levő 
ujjas köntösünk újjá kelő nap hosszában messzire van' NépkGy. 

A -t- dev. főnévképző cselekvést jelentő főneveket is alkot, 
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a melyeket a magyarban -ás, -es-képzős főnévvel fordulhatunk. 
Ezek a főnevek, ha valami határozóragos főnévvel birtokviszonyba 
kerülnek, szintén szolgálhatnak mellékmondatok pótlására. Ezt 
már a yatl 'nap5 főnévnél is láttuk. De különösen gyakori a 
taya 'hely5 szónak határozóragos alakja ilyen functióban, úgy
hogy egészen névutó használatúvá lett. 

A) I d ő h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

moudl-gi %ou mou mand al tv y a in a tbda addl mou yoía 
vbdl ol 'mikor a földje messzi földet bejárja, ott a külön álló 
földön a kisebbik nénje van5 Nyelvt. I. 81 9 ; hu kutlal eualt 
mandd-m tvyána manem seudrldt 'mikor köztük megyek, 
engem megvagdalnak' Nyelvt. I. 1404; áídn idn'g ilb(i) eu?lt 
mandal tvyaina ioutsem cmikor az apád a víz alatt ment, 
rálőttem' Nyelvt. I. 162lu2. 

B) H e l y h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

selta-gi ioutlaidn, si ám 9 std n tvyaina idra al kbriL>n 
'a hol meglőnek, ültő helyedben oldalra esel' Nyelvt. I. 44; si 
naurem vnmdlddm tvyaina má seda ösdm 'ennek a gyer
meknek nevelő helyén magam is ott voltam5 Nyelvt. I. 928. 

C) C z é l h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

nvy §attdn tvyaina an' üs9t 'a ti hallástokra nem 
jöttek5 Nyelvt. I. 62 l2;.ma §áttdm tvyaina iisdt 'az én hal
lásomra jöttek5 Nyelvt. I. G213; má §áttdm tvyaina iis 'az 
én hallásomra jött5 Nyelvt. I. 1916. 

Végre találunk ritkán oly esetet is, a mikor a -i-képzős 
nomen határozórag nélkül egész mellékmondatot pótol, és pedig 
vonatkozó mellékmondatot: iv y'dmd dd m svrSmna pidds 'a ki
csodám odajárt, meghalt5 Nyelvt. I. 859; ndy uerdmddn yorbi 
ney%oi and ol 'nem olyan ember, hogy ti bírjatok vele5 Nyelvt. 
I. 15510; aygel olt dm noyos-lalmdy jem ántdp oltellam 'mintha 
csak az anyjuk altatná, nyusztbőrös jeles bölcsőbe fektetem5 

NépkGy. 401101; ma uantt em nemzy ort taiti jeypy jöyol 
álydl si Etmal 'a mint én látom, neves fejedelemhősnek ideges 
íjjá vége látszik5 NépkGy. 42118s. 
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Az ~m-képzős igenév határozói használata. 

A) I d ő h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t o k . 1. Egyidejűség. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma si svydm 

tvimdmna mou keratman ázat ivn'ahiilem cén ezt a subámat 
viselve a földet megkerülvén járok' Nyelvi I. 80; mattá nvnen 
ias»n-iat enmdltmdmna yund ant lausdm cegykoron mikor 
kézizmodat neveltem, nem mondtam' Nyelvt. I. 1365. 

A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz., 
a mellékm. a. sing. 3. sz.: katra ma afon ue Lmdmna, aédn 
idy'g ilb(i) eudlt ruandai tvyaina ioutsem 'régen, mikor én az 
apádat megöltem, az apád a víz alatt ment, mikor rálőttem' 
Nyelvt. I. 16213. 

A főm. a. sing. % sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: mattá 
pvraina mun yalda untéimeuna mwjdlu nvn i-sidi iilfidtsdlen 
egykoron minket, mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyan

csak megmentettél5 Nyelvt. I. 782. 
A fő- és mellékm. a. sing. 3. sz.: ma aygdm lildy ólma In a 

ianddm svy9m tabds az anyám éltében varrt subám elveszett5 

Nyelvt. I. 807; lou ioyStmalna lou ohm tvyaidl uassi iuumal 
'mikor megérkezett, az ő volt helye várossá lett5 Nyelvt. I. 1264. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sí 
ioyStmeln a la§ top Ivlda pitmal ca mikor odaérkeztek, a hó 
éppen csak olvadni kezdett' Nyelvt. I. 493; noy-amatmelna 
angel oy pö&ydl taydnmal ca mint fölemelik, az anyjuk feje szét
szakad5 Nyelvt. I. 272. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: séudr-
m a In a laml pilna yolna nez y$r am' tüisdydn '&z előbb, mikor 
a húsát vagdalta össze, a lovával együtt még csak nem is vér
zettek' Nyelvt. I. 1219. 

kemna-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: Un yoza 

'uanam dmal-kemna lufidl katldmisdVí a mint hozzájuk köze
ledett, az evezőjét megragadta' Nyelvt. I. 1453; né láilti sujmay 
uol l almai kém na yoti jastal ca nő állta helyére álltakor mi-
képen szól' NépkGy. 3067á; sáyhy yát-yar kütpdlna pitmal-

Nyelvtudományi Közlemények. XLU. «" 



458 SARKADI NAGY JÁNOS. 

kemna söydy pol ántayen dnpstal 'a deszkás szobapadló köze
pére esésekor mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik' NépkGy. 159337. 

A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz., 
a mellékm. a. plur. 3. sz.: si-khnna hu ti uanam ?mdl-
kemna yaft-padi yoéa iasdm mets»sem 'ezenközben, ők a mint 
közeledtek, a ladikom fenekébe nyúlok' Nyelvi I. 13510. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: Ás 
kuddpna ioy§tma m-kemna öidm náy'k-pelgdl lufi pitmem-
lamba 'a mint az Ob közepébe értem, a vörösfenyő hasából 
(csinált) evező kettétört' Nyelvi I. 135(i. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: muy 
lo y ym eu-kemna páxyvl vei jem áhyláiltel 'a mikor mi be
léptünk, verejtékes arcz jeles véggel állnak' NépkGy. 120559. 

/íwíwa-névutós határozók. 
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: ti semem 

álémimem kutna Iára lapm yölom yotvy soylal lákémamel 
'a mint odanézek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhajítja' 
NépkGy. 2860í: ti yolta tormem kutna sés-dni patem teyilajen 
'eközben, a mint leszédülök, áés-ezüst tányérom feneke meg
csendül' NépkGy. 234522; ti yolta lillvmem kutna sés-ani 
patem teyilajen "eközben, a mint elkábulok, áés-ezüst tányérom 
feneke megcsendül' NépkGy. 23452s. 

A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: py'k-
nvh^t ai yul uéld éin»n-kutna iiydm yodi lau§l 'Vizes orrú 
kis halat fogásunk közben a fiam miképen szól' Nyelvi I. 132u. 

^waiwa-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma rnölya aj 

yuji jisdy yatl ámv sm e m p or ana aj yuji nöptdy yatl yolt-
mem por ana ma yuú jdntsem 'hajdan, mikor még a fiatal 
ember korabeli napomat ültem, mikor még a fiatal ember ideje-
beli napomat fogyasztottam, én nem játszottam' NépkGy. 17170, m . 

Sing. 2. sz.: aj yuji nöptdy yatl ámv sm en porán a 
numpayen ortl osi uitla oydy yántna ney si likmimen 'mikor 
még a fiatal ember idejebeli időt ülted, náladnál erősebb fejes 
haddal találkoztál' NépkGy. 17161. 

Sing. 3. sz.: mölya aj yuji jisdy tör§m ámv s m al p íj
ra na yoil osi uitla oydy yántna lu si l'ikmimal valamikor a 
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fiatal ember korabeli világot ültekor embere sűrű fejedelem
haddal találkozott5 NépkG-y. 1579. 

A fő- és a mellékm. a. más-más: kirliiimem pv~ 
raina ma ölem yaddmna yöldm mey'k-eui ioyStmel "visszatértem 
alkalmával abba a házba, a hol (azelőtt) voltam, három erdei 
manó lány érkezett5 Nyelvi I. 6610. 

svyat-néYutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: yihl nal 

uvrmal svyat iásl euddds 'az unokája nyílesinálás közben a 
kezét elvágta5 Nyelvi I. 74; wii-yili kim-naudrmal svyat 
kdwrdm put toyo potkdsli 'az asszony-unokája kiugrás közben a 
felforrt fazekat odébb lökte5 Nyelvi I. 2516; Ivnmal svyat 
tam si iar)dl eudlt yaisa 'a mint a víz alá ment, az egyik vé
konya felől találva lett5 Nyelvi I. 1588. 

A két cselekvés alanya külömböző. A főm. és a mellékm. 
a. sing. 3. sz. : pitmal svyat yaltsa telna mariiis 'esésekor 
a jég mindenütt letört5 Nyelvi I. 765; pam-yorbi-yoi manmal 
s v yat eui murdl al-kördtliiifot 'a mint a Ftiforma ember ment, 
a lány népe csak leesik5 Nyelvi I. 11610; lou manmal svyat 
si-kut yoi iasl martds 'az ő menése közben némely ember a 
kezét törte5 Nyelvi I. 117 t; lou laudlmal svyat lou eudltdl 
elldm . . . ar yumipí landdn Ás iémdn idn'k ivlna piti 'miközben 
evezett a tőle támadt sok hullám a táplálékos Ob szentséges 
vize beleesik (a csónakba)5 Nyelvi I. 133; u9di naudrmdmal 
svyat ittam iirdl igi yvmda yvmbdhs 'miközben a partra ugrott, 
ím az öreg apja fölborult5 Nyelvi I. 1637. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: talta 
m anmeu svyat uas-numbi eudlt i laudy yoi laudl top kat kari 
siialdsa cmikor innét elmentünk, a város fölött egy lovas férfi 
lovának csak a két lába látszott' Nyelvt. I. H9 3 . 

ewií-névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: mii sbmdt-

mal eudlt tomdl and eslhli 'miközben a sapkát felteszi, azt 
nem teszi5 Nyelvt. I. 11 ! 4 . 

Plur. 1. sz.: you mou ivy'meu uan mou ivn'meu eudlt 
lilli yvtl arl uantsu 'a míg a messze földet bejártuk, a közel 
földet bejártuk, étlen nap sokját láttuk5 Nyelvt. I. 1534> 5. 

A két cselekvés alanya más-más. A főm. a sing. 1. sz., 
31* 
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a mellékm. a. sing. 2. sz.: yvlda uutiimdn tvya eudlt 
nayen iilfoUem 'téged, midőn már majdnem meghaltál, életre 
hoztalak5 Nyelvt. I. 108u . 

A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: moly a 
áhl-yo dr ál ámvsmeu ewilt -yuni tiwilimen chajdan a kora 
sok kora ülésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 29198; 
molyá jisl-%o ár jis yoltmeu ewilt yun( tewilimen 'hajdan az 
ideje sok időtöltésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 79ÍO0. 

A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: tam, 
najlan enmam ewilt yápsy cbrvé lábdt pánt ja%men 'talán 
bizony mig ezen fejedelemlányok fölnövekedtek, csónakos ezer 
hét utat jártál meg' NépkGy. 1791665. 

M á s n é v u t ó s h a t á r o z ó k . 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 2. sz.: ney mőlya aj 
yuji JÍ897) yatl yoltmen irtna numpayen ortl osi uitla oydy 
%ántna nen si likmimen 'te egykor, mikor még a fiatal ember 
korabeli időt fogyasztottad, náladnál erősebb fejes haddal talál
koztál5 NépkGy. 17lfl0. 

Sing. 3. sz.: nárisikál sáyhn yát-yar Alii yor kutpUa 
lőnémal irtna lij verti verdy untl yápdttal 'szablyáját amin t 
a deszkás szobapadló közepébe belevágta, kanál-csinálásra alkal
mas forgácsot fordít ki abból5 NépkGy. 1593S7; jiwen möl/a isi 
ma nardy noyi olyanná kát limai taydna oy-soyol uántltdm 
'az apádnak is hajdan, mikor az én bűnhödéshozó húsom végét 
megfogta, feje-bőrét himbáltatja' NépkGy. 30689. 

2. A két cselekvés e l ő i d e j ű s é g i viszonyban van egy
mással. 

iubina-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: loyy-sem 

pátiam sári át yoltmem jupina yár kilti áhy soj átey killem 
'miután a bálvány a szeme sötétségű éjét így eltöltöttem, rén-
bika kelő reggeli zajra ím fölébredek5 NépkGy. 77128. 

Sing. 3. sz.: liumal ie §mal iubina didi lauSl 'miután 
evett, ivott, így szól' Nyelvt. T. 409; toyhyl iuumal iubina 
ivy'ta pidds 'miután megtollasodott, járni kezdett5 Nyelvt. I. 47 t ; 
yvm-iuy sommi sokdsll sommi sokmai iubina uaraskdsli 'a 
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koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre fölállította, 
megcsapta' Nyelvt. I. 775; kurdi) uai»l yor'sdlí, /ormai iubina 
svs-uopl eu9ts9lí 'a jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta, 
a háta faggyúját levágta5 Nyelvt. I. 676; lou yvlmal iubina 
tőrSm aédl yatna pa mands 'miután ő meghalt, nem ment az 
isten atyja házába5 Nyelvt. I. 179 u ; nordy labdt pélkdl árnvs-
mai iubina lu ámvsti voy nirpi nirdy yát joln' loyytal a 
húsos hét folyamán miután így foglalkozott, az ő lakta ezüst 
tetőrudú tetőrudas házba belép' NépkGy. 227170. 

Dual. 1. sz.: uoiay noja tehy put lium emdn iubina 
mattá tvimemdn yölSm iu% áltnay yafimdn pa pnslemdn 'zsíros 
hússal teli fazekat miután megettük mi ketten, a múltkor hasz
nált három fából összerótt ladikunkat megint felnyitjuk' Nyelvt. 
I. 13713; yü-kepa yü m anmemdn jupina álpm juypi juydy 
pöyor uitlemen 'hosszúnak hosszú ideig menésünk után magas 
fajú fás erdőt találunk mi ketten' NépkGy. 11535r 

Plur. 1. sz.: %ufoy Ás ar yor sijdm kel jem áhy siymeu 
jupina tajdr) Ás tajdlna pa joyotlu 'a halas Ob sok folyó-
vonalát gombolyított kötél módjára miután így legombolyítottuk, 
az Ob forrásvidékén megint lejutunk' NépkGy. 1871353. 

Plur. 3. sz.: etmel iubina nauí tdr§m pela loríddt 
acídmmel a mint kijutottak, a világos ég felé összegyülekeztek a 
ludak' NépkGy. 477; il-latmel iubina lisdt u§sdt i yoisdt 
'miután leszálltak, ettek, ittak, lefeküdtek' Nyelvt. I. 4810; si 
iazdy pödd rdiiimel iubina údl yníl mola yol§m yvtl ösdt 
'miután ezt a szót beszélgették, (még) négy vagy három napig 
voltak' Nyelvt. I. 1503; yafiltű molailal- telna ma nmei iubina 
uulfiaslna pitsdt 'ladikjaikkal miükkel mentek, aztán a nagy 
folyóágra jutottak' Nyelvt. I. 15412, 

A két cselekvés alanya külömböző. Sing. 3. sz.: ioyo-
Iv y mai iubina put kaudrl 'miután bement, a fazék forr' 
Nyelvt. I. 2410; atü iuumal iubina ydhntfolí a mint éjre 
vált az idő, figyeli' Nyelvt. I. 937; lou oysar manm al iubina 
nvmdsl 'ő a róka elmente után gondolkozik' Nyelvt. I. 9914; 
oyti uai manmal iubina azdl laudl 'a mint a kígyó elment, 
az atyja szól' Nyelvt. I. 1127; káu,>rmai iubina, posmal 
iubina uddi-ahm'sa 'miután fölforrott, miután megfőtt, levette' 
Nyelvt. I. 129 í0; pátdm yul yü put su olmal jupina vurdy 
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polsdr) l'akman nömdn ámvstal míg egy meg nem fagyott hal 
megfőhet (annyi ideig) fekvése után véres nyálat köpve fölül5 

NépkGy. 22369; loyna-jáyti-loydy-ken ort turen ámp-oypi niil 
corsdl uelmal jupina tahl-ki tál lábta sidi jümal 'Hó-czipőn 
járó hóczipös gyors fejedelemhös öcséd az ebfejű nyolczezeret 
miután megölte, a tele hétté jött' NépkGy. H7449. 

A föm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: áperli-
tjrli tumeu jupina toyhn udi labdt yor jdymeu jupina Num-
TörSm ási ámvsti sarni yönpi labdt yát papla toyi loyytel 'mi
után így a fortélyból kifogyva, lélegzetből kifogyva így húztak 
bennünket, Num-TörSm atyám lakta arany tetőnyílásos hét háza 
belsejébe odalépek' NépkGy. 120552, 553. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: loyy-
sém pátiam sari at yoltemen jupina naj ciÜndy jem yatl 
Num-Tör§m as9m pustal cmint a bálvány szeme (oly) sötét igazi 
éjét fogyasztásunk után, aranyos napot Num-TörSm atyám nyit" 
NépkGy. 115860. 

ftemwa.-névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: loyjdr siiá-

Idmal-kemna orj'gdlna Ivnds caz egér a mint meglátta, be
ment a lyukba' Nyelvi I. 3X; mouna pitmal-kemna sidi 
lauSl fa mint a földre ereszkedett, így szólt' Nyelvt. I. 59i; si 
iazdT) yolmal-kemna oysátpdp kezdi páiárt-ahn yoza uáras-
kdli ca mint ezt a szót meghallotta, a rézhüvelyes kését az 
oszlop végéhez csapta' Nyelvt. I. 623. 

Plur. 3. sz.: manem uantmel-kemna ybntdn mou labdt 
br'ddn kus oylal álmilwUt ra mint engem megláttak, a Konda 
vidéki hét fejedelemhősöd a fejüket kezdik emelgetni" NépkGy. 
142 

s»^aí-nóvutós határozók. 
A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz., 

a mellékm. a. sing. 3. sz.: laudl kár e mm a l svyat pá yui 
amdsla uársi mou lődij/idds 'miközben a lova megfordult, idegen 
ember lakta vesszős földön termett' Nyelvt. I. 619 ; vbdl ou 
yoremmal svy át ittam kvláy tbdá namrmds 'miközben a 
nénje az ajtót megcsikordította, onnan a rénszarvas elugrott' 
Nyelvt. I. 337. 

to^aiwa-névutós határozók. 
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Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: i yvpm tülizi 
ybrasna iuumal tv y a in a tidizihsna pitsa a társam, mikor 
libucz formává lett, libucz hurokba esett5 Nyelvi I. 508. 

A két cselekvés alanya külömbözö. A fő- és a mellékm. a. 
sing. 3. sz.: turem ju-py uás alydlna maiimat tv y ana tahl-ki 
tal labta sidi jümal "öcséd favárosba menése óta a tele hétté 
jött' NépkGy. 117451. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: mdsvy 
matti ort poydm ewilt kartdy nál-sopdl p onzimem tay ana 
il-yahm téri loyyem kaiisa 'talán valamelyik fejedelemhős fiam, 
mikor a vasas nyíl darabját megakasztom, elhalt moszatos ha
lottamat megbántotta' NépkGy. 164530. 

telna- névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 1. sz.: evén ti palem-

ki saj-nör yölmem telna... lajen vaj vur&y vol nöman kirla-
lem 'lányodról a fülem mögös porczogójával mióta hallottam, 
fejszenyél oldalos helye módjára forgok3 NépkGy. 154168. 

A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz., 
a mellékm. a. sing. 1. sz.: tvida pitmam-t elna %oliby pela 
uet tvl-kemi iis 'mióta viselni kezdtem, huszonöt éve annak' 
Nyelvi I. 794. 

B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t a 
h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: lida üt
ni d m n a mola siialdhm uantlidem andam cha enni akarnék is, 
a mit nézek, nem hallom' Nyelvi I. 19s. 

Birtokos-személyragos igenév határozóragok és névutók 
nélkül is helyettesíthet mellékmondatot, bár ez csak ritkán 
fordul elő. 

Okhatározó mellékmondatok : 
ney-lampen vásoyi nemdy ort olrnen kort yoilam jélema 

muja páitvslen 'magadforma város feje neves hős létedre a 
faludbeli emberek előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy. 
1781055; tánt-oyi sijdy ort olmen kort yoilan jélema muja pái
tvslen rnász feje híres fejedelemhős létedre a faludbeli emberek 
előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy. 1781057. 
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Időhatározó mellékmondat: 
uátli-igi olmdii-yui sat nöbdt eudlt vbdrliiisen 'Vatli-öreg, 

mióta csak vagy, száz év óta ügyeskedtél' Nyelvi I. 1334. 

S z e m é l y r a g t a l a n i g e n é v . 

Láttuk a -í'képzős igenévnél, hogy határozóragokkal kap
csolatban mellékmondatot pótolhat akkor is, ha nincs ellátva 
birtokos személyraggal. Ugyanezt az -m-képzővel alkotott név
szónál is megtaláljuk. 

iubina-névütós határozók. 
A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: sduar in a -

ndm iubina Ivbasydn kutna noy-ydp'99 'miután a nyúl elment, 
két éléskamrája közé felkúszott' Nyelvi I. 569; tömi mandm 
iubina nemdza and béds 'miután a tűz a házat megemésztette, 
semmit se talált' Nyelvi I. 18J0; igdl m and in iubina ydrdn 
niy uir ahnna mands 'miután az ura elment, a ydrdn (falvi) nő 
a folyó partján levő erdő szélére ment' Nyelvi I. 157 r 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: soyayt 
ni a n d m iubina pa-mou eudlt uai-/id io^tihüda pidds "miután 
a foglyok eltávoztak más vidékről vad hal kezdett jődögélni' 
Nyelvi I. 329; ioymel iets 9 m iubina yvtafi libina eui si yalhl 
'miután a tánczukat elvégezték, a lány a kárpit mögött sír5 

Nyelvt. I. 906. 
A fő- és a mellékm. a. plur. 3. sz.: uéld m-iubina tazi 

lobas yoéa marísdt 'miután megölték, a prémes kamrához men
tek* Nyelvt. I. 15912. 

kemna-néYutós határozók. 
A fő- és a mellékm. a. sing. 3. sz.: oyti-uai l vn din-

ke mn a ímd laml a mint a kígyó bement, a felesége szól' 
Nyelvi I. 112x; apn %o poyijem ort-poyi tardm jdsdn yájdin-
kemna lebdt sempi anzvl-juy nömdn vosilital 'apród férfi fiacs
kám, a mint a fejedelemfi kemény beszéde őt megütötte, puha 
bélű csipkefa (módjára) felpattan' NépkGy. 156^,,; yo popjem 
yo-poji tardm kel pitdm-k&mna lebdt sémvi an£vl-juy nönun 
vosilital 'apród férfi szolgám, a mint a fejedelemfi kemény be
széde őt megütötte, puhabelű csipkefa (módjára) fölpattan* 
NépkGy. 156217. 



AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI. 4 6 5 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: si iazdy 
dardm-kemna yat %o£dyna ioydtmel a mint ez a szó véget 
ért, a ház mellé érkeztek' Nyelvt. I. 152u . 

V. G e r u n d i u m . 

Az -m-képzős igenév a locativus -n ragjával ellátva (-man) 
a magyar -va, -ve és -vén, -ven-képzős határozó igenévnek 
felel meg. 

Leggyakrabban állapothatározó ez az igenév; ezenkívül 
azonban több más alkalmazásban is előfordul. 

A) Á l l a p o t h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

Sing. 1. sz.: ar si VOAU optdy oyem VUSAÍ patvp nir-jiyydA 
iSAman aA-ámvsAem csok fürtű hajas fejemet lecsüggesztve ülök' 
NépkGy. 251136. 

Sing. 2. sz.: nvy tam moudnna yaúadiijman oldi ney-
yoi ete ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy5 Nyelvt. 
I. 1013. 

Sing. 3, sz.: asúí-soy nömen tayarman láiű fa medve
bőr fel van akasztva' Nyelvt. I. 8214; y°^V 7.°i yaddl yoéa 
la imán yasédt ca harmincz a házunk mellett állva maradt' 
Nyelvt. I. 2BU; lou y a VI9 man dmesl cő sírdogálva ül5 Nyelvt. 
1.79; Ivl-kem pbn-sofi raygdtliiiman amddB ca vízbe gázolva 
öles hálót állított oda' Nyelvt. I. 3 2 n ; iöy'k sugatman mani-
tyiü fa jég eltörve megy' Nyelvt. I. 7010. 

Dual. 3. sz.: tal oysar ka111 man yaéwydti az üres fej
kendőt fogva maradtak' Nyelvt. I. 207; somml la imán laudlt-
Ipydn 'egyenesen állva esznek' Nyelvt. I. 462. 

Plur. 3. sz.: uul igdt ivya ámdsman pöddrlat caz öreg 
emberek együtt ülvén beszélnek' Nyelvt. I. 1653. 

B) M ó d h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

Sing. 1. sz.: ma, you mou uan mou uelftdslvman ipy'a-
liixUm cén vadászva-halászva messzi földet, közel földet bejár-

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 31a 
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tam' Nyelvt. I. 81 3 ; ma Isi mosa liuman olfom 'én csak vala
mit evén vagyok' Nyelvt. I. 936; molaidm söm&tman uhm 
'mibe öltözve megyek' Nyelvt. I. 59. 

Sing. 2. sz.: so/li-törSm aéena Auy gdtman yoyya cSo/li-
Ég atyádhoz olvasva hágj föl' NépkGy. 258401; nvy mola tvi-
man ösan 'te mit hordva vagy' Nyelvt. I. 100fi. 

Sing. 3. sz.: ittam asní ligazds, lig asman orna naudrm>s 
'erre a medve megharagudott, haragosan az erdőbe ugrott* 
Nyelvt. I. 412; ími-mvrt vbdl sidaman yalhl 'a nénje mind
egyre hallgatagon sírdogál' Nyelvt. I. 32 t ; apsdl talliiiman 
ivy'dl 'öccsét húzva járt' Nyelvt. I. 31 9 ; ar-simdl uai lou pehl 
oy ponman lokűmdht 'a sok kevés állat feléje fejet hajtva 
ugrándozik' Nyelvt. I. 7716; aygdl tvidm mo%la nvy nvyman 
noySml 'az anyja bírta szíves nevetést nevetve fut5 Nyelvt. I. 
13 lu; vurdn polssy Ha k man nömdn ámvstal Véres nyálat köpve 
fölül' NépkGy. 22370; i /upl töy§lna manl, porldman manl 
:az egyik ember szárnyon megy, repülve megy' Nyelvt. I. 1664. 

Dual. 3. sz.: kat eui nöy §lman man'sdydn fa két lány 
futva ment' Nyelvt. I. 204; uas-pöz§y IIuman olhydn 'récze-
tojást evén vannak' Nyelvt. I. 324. 

Plur. 3. sz.: ouelna nv% man itsdt, ivntman itsdt 'az 
ajtón nevetve mentek ki, játszva mentek ki' Nyelvt. I. 151 U ; 
kat pela vurdtman sidi kéritan 'két felé erőlködve úgy esnek 
el' NépkGy. 431209. 

C) I d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 
1. Egyidejűség. 
Sing. 1. sz.: mou kerdtman ivy'sdm 'a földet megkerül

vén jártam' Nyelvt. I. 76 u . 
Sing. 3. sz.: né verti uardm ver-álydl-ki uertal m a n m a n 

uertal 'a nő tevő munkáját ha csinálja, járásközben teszi' 
NépkGy. 110157; ne jontti jontdm jol-álydl-ki jonttal swosman 
jonttal a nő varró varrását ha varrja, menésközben varrja' 
NépkGy. 154145; iuuman uehmdtl i layg 'a múltkor jővén, 
a fogása egy evet volt' Nyelvt. I. 944. 

2. Előidejtiség. 
Sing. 1. sz.: nayk-juyi verdy áu loyyman sidi Étiem 'a 

fenyőfából csinált ajtót betéve ím kimegyek' NépkGy. 1759a6; 
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ybl-juyi verdr) áu tby ormán sidi itlem 'a lúczfenyőfából csi
nált ajtót bezárva ím kimegyek' NépkGy. 1759S7. 

Sing. 2. sz.: siddn Humán maná 'ezt evén menj' Nyelvt. 
I. 1687. 

Sing. 3. sz.: imdl sem-py'gdl mbyyman noy-laidmdds 'a 
felesége a könnyét (szeme vizét) törülvén, hirtelen fölállott' 
Nyelvt. I. 1296; l kur söy%sdman py'g-ilbina Ivyds 'egyik 
lábát (a parthoz) rúgván a víz alá ment3 Nyelvt. I. 1587; lol 
mü láyydtman il-loyytal 'a fölengedett földet megnyitva le
száll5 NépkGy. 163 í89; yü ámsdm namprdl parkatman nömdii 
láiltal 'hosszú ideig ült porát lerázva fölemelkedik' NépkGy. 170739. 

D) C z e l h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

loy% venz'dy ár yárem laulman tata yistem 'Bálvány-
képű sok rénbikámat őrizve itt maradok' NépkGy. 116378; si 
snydm kasman ivy'hm 'ezt a subámat keresvén, járok'Nyelvt. 
I. 80 ; sás liuman ya£»s 'a menyét evén (ott) maradt' Nyelvt. 
I. 68B. 

E) Néha f e l t é t e l e s jelentésű a gerundium: ma tádá 
töröm párddm tas neyyoina liuman ant yohl 'ez az istentől 
rendelt nyáj embertől evén nem fogy el' Nyelvt. I. 4210; ndy 
liuman tör§m párddm tas an( yohl 'ha esztek, az isten adta 
nyáj nem fogy el' Nyelvt. I. 3810. 

Verbum finitumot is helyettesíthet a gerundium más igék
kel kapcsolatban: lou ilta svyat uantm an tvildli 'ő alulról 
figyeli' Nyelvt. I. 118; sidi si y anemman olldt 'egyszer (csak) 
meglátják' Nyelvt. I. 15413; loy odiiiman ietsds 'megmosdott' 
Nyelvt. I. 125. 

Imperativus-értelmit a gerundium a létigével kapcsolatban : 
nvmdsman bla 'gondold meg' Nyelvt. I. 392; oysar sida-
man bla 'róka csöndbe légy' Nyelvt. I. 10412; selta nvy ybri-
man bla "aztán rettegj' Nyelvt, I. 1575; ittam aygdl idrman 
at ol 'az anyja csak legyen megkötve' Nyelvt. I. 363 ; Un ya-
úemman oládi 'lebukva legyetek' Nyelvt. I. 1547; tám mouna 
yahádiiiman ollu 'ezen a vidéken elrejtőzve legyünk' 
Nyelvt. L 4í9 . 

SARKADI NAGY JÁNOS. 
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Értesítő. 
•J* Vámbéry Ármin. 

1832—1913. 

VÁMBÉRY ÁRMIN koporsójára a nyelvtudomány is tartozik ko
szorúval. 

Az a hosszú ideig tartó munkásság, melyet a nagyhírű orien
talista a nyelvtudomány terén kifejtett, talán leghívebb tükre az Ő 
egyéniségének; nem a tudományos iskolázottság, a részletekbe való 
elmélyedés jellemzi ezt a munkásságot, hanem a rendkívüli buzgóság, 
pompás dialektika, nagyterjedelmű gyakorlati ismeretekkel párosulva. 

E munkásság legbecsesebb része az a mű, melyben VÁMBÉRY 
középázsiai útján szerzett nyelvismereteit a tudományos világ köz
kincsévé tette (Cagataische Sprachstudien. Lipcse, 1867); e negyedfél
száz oldalas munkának különösen szótári része számos új adattal 
gazdagította az úgynevezett keleti török nyelvről való ismereteinket. 
VÁMBÉRY már utazása előtt foglalkozott a keleti török nyelvvel, a 
mennyiben egy Konstantinápolyban szerzett török kéziratból 1862-ben 
kiadta az Abuska ez. csagataj szójegyzéket (Budapest, Akadémia; élő
beszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz J.). 

Úttörő volt VÁMBÉRY a turkológiának egy másik nevezetes terü
letén, az ujgur nyelvben is. 0 olvasta el és adta ki először (Lipcse, 
1870) az 1069-ből való Kudatku Bilik ujgur kéziratát. E kiadást a 
későbbi munkálatok feleslegessé tették, de a maga idejében megbecsül
hetetlen, mert egyetlen volt, s lényegesen a nagy költséggel készült 
Badloff-féle kiadás sem multa fölül. 

Más nyelvészeti munkáiban, a melyekhez nagyszerű nyelvtudásán 
kívül egyéb képességek is kellettek volna, különösen érzik a biztos 
módszer, a tudományosan képzett ítélőképesség hiánya. Magyar és 
német nyelven megjelent török-tatár etimológiai szótárát (NyK. XIII.) 
a maga korában sem fogadta el a tudomány, az orchoni feliratokról 
szóló műve (Helsingfors, 1899) nem áll a megelőző kiadások szín
vonalán, s a magyarok eredetéről írott munkáinak nyelvészeti részei
ben — melyek inkább a nagyközönségnek, mint a tudománynak szól
tak — sok a becses megjegyzés (a magyar-török szóegyezések közül 
nem egyet ő vett először észre), de eredményeinek legnagyobb része 
elfogadhatatlan. — Anyagközlő munkáival (Altosmanische Sprach-
studien. Leiden, 1901; A turkománok nyelvéről, NyK. XV.; Jusuf 
und Ahmed. Budapest, 1911) nagyobb szolgálatot tett a tudománynak. 

Bendkívüli egyénisége nagy hatással volt kora magyar turko-
lógusaira. 

Az ő páratlan buzgalma vezessen bennünket a törökség további 
tanulmányozásában. N. Gy. 



A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek: 
Asbóth Oszkár dr. A hangsúly a szláv nyelvekben „ . _ _ „ _ _ „ _ _ 1.60 
Bálint Gábor. Jelentése Oroszország és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanul

mányairól. Melléklet: 5 khálymik dana hangjegye _ ™ ™ „ „ „_ „_ „ „. —.40 
— Kazáni-tatár nyelvtannlmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet .... .„. _ _ . „ „ _ _ _ _ „ 2.— 
Ballag! Mór. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr _. ._. „_ ™ —.40 
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai _ „ __ .„. „.. „. ._. —.20 
— Nyelvünk újabb fejlődése™ _ _ „. „ „_ „_ .„. „. .... .„. .... .... _ .„ „. „ —.40 
Brassai Sámue l . A magyar bővített mondat.,,. „ „ _. ._. „ .„. ,_ , _ ' , 1 ' _ _ —.60 
— A mondat dualismusa _ .„. _ . . . . _ „ _ „ __ „ „ u~ __ .„. _ _ „ 1.20 
— A neo- és palaeológia ügyében .... .„. ._ .... _ . . _ „ _ _ „ _ .... _ .... .„. „ _ —.60 
— Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius szatíráinak magyarázói után —.80 
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a com-

mentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra .„ „. —.80 
— Szórend és accentus.... .... _ . „ „ . . „ .... _ _ „ .... .„. „.. „. .__ ._. „_ —.80 
Budenz József. A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott 

gyűléséről .... _ . _ „ _ _ . « „ „ _ ._.. ..„ ~. „.. .... ._ _~ ~_ ._ _ _ — —.30 
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet _ . _. _ „. „ „.. 4.80 
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn

ugor nyelvészet* czimű H. értekezésére _ .... _.. .„. „. .... _„ _ __ .... —.40 
— Erdei-és hegyi-cseremisz szótár. (Yocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg 

Reguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Magyar-ugor összehasonlító szótár. (Lexicon Linguae HungaricaB cum Linguis Ugricia 

comparatse.) 3., 4. és 5. füzet. Egy-egy füzet .„. ™ „. _ .... .„. _ „. „ „. „ 2.— 
— Moksa- és erza -mordvin nyelvtan.... „ .„. .... ._. .„. ~. „. .„. __.._. ™ .„ í.— 
— Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása.„. _. .... ~. .... ..„ ..„ __. „. —.20 
Fábián István. Finn nyelvtan.™ .... ... .... .... _. __ _ _. .„ „. .„ _ 1.— 
Finály Henrik. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat 
— készített hozzá — „. _~ _ „~ .... ^ .„. _. ._. ~ _ .__ .„. .„. __ 4.— 
— Adalékok a magyar rokon értelmű szók értelmezéséhez .... _.. _ .... —.40 
Gedeon Alajos <lr. Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana „. „. .._ „„ 1.50 
Genetz Arwid (ír. Orosz-lapp utazásomból .... __ _ .„. .... .„ .„ „ .„. —.40 
Goldziher Ignác/, dr. A buddhismus hatása az iszlámra .... .„ „. —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről .z. .„. ._. .._ .„. _ .... .... .... _. .... —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknál.... .„. _... __ _.. .„. .... .„. ._. ~~ .... —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya .... .... __ „ .... 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 

keleti arabokéval .... — .-_ ._. _ _ ._ _~ ~. 1.— 
Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel 
a nyomdaviszonyokra keleten ..„ _ „ . „ . . - _ .... - . . . „ _ _ „ . „ _ _ „ _ - _ —.40 
Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben_. .„ __ __ „ —.80 

Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi 
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — „ 6.— 

— Svéd-lapp nyelv VI : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Rövid karesuandói lapp szó
jegyzékkel _ ._. _.. .... - 3.20 

Hunfalvy Pál . A kondai vogul nyelv. A Popov ö . fordításának alapján _ 6.— 
— A Kún- vagy Petrarca-codex és a kunok .„ ._ __ —.60 
— A M. T. Akadémia és a szuómi irodalmi társaság „. .... _ _. —.40 
— A számlálás módja és az év hónapjai _ . . .„ „ „.. .... —.40 
— Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről .... „.. —.30 
Imre S á n d o r . Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve 1.20 
Joannov ic s György. Az ik-es igékről _.. .„ _. .... .„ „. _ —.80 
— Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez _. —.60 
— Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) „ .... .... —.(;o 
— Szórendi tanulmányok I. rész .... „ _. .... „ '. „. _ .... .... —.60 
— Ugyanaz H. rész „ .. . ._ .._ _ „ —.80 
Kazinczy Ferenez levelezései . Közzéteszi dr. Váczy János I —XV. köt.: 1763—1818-ig. 

Minden kötet ára 10 korona. A II. köteté „ _.. .... _ . _ . . _ _ _ 12.— 
Kégl S á n d o r d r . A perzsa népdal -. „ „ —.90 
— Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből _ 3 — 
Kunos Ignácz dr. Három karagöz-játék „ .... ._. .... .... .„. .„. .„. ™. .._ 2.— 
— Kis-Azsia török dialektusairól ..-.. ... .... .„. _ _ —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyie

tekkel ellátta — '~ - - . .... ~ ~_ — — 3.— 
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Két kötet _ _ .... .„ 10.20 — 
— és Munkácsi Bernát dr. A belviszonyragok használata a magyarban _ „ 1 — 



Gróf K uuii Géza . A kunok nyelvéről és nemzetiségéről _.. _. .... _. __ ._ „ —.80 
— A sémi magánhangzókról .._ .... ._. ... .... ™ .„. „. „. „„ __ ._. ~. —.75 
— Adatok Krim történetéhez .~ .... _ .. „. .__ ._. .... _ „_ .... .... —.40 
— Codex Oumanicus. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarnm primum ex 

integro edidit, prolegomenis notis et complnribas glossariis instruxit „ _. „ 10.— 
Lindensc lun id t \ l i l iá ly . A verbászi német nyelvjárás.™ _ ..„ .„ .~ _ .„. _ —.90 
Lugossy József. FJ.angreudi párhuzam ezer példában .... _ .... .... .... „ .... —.20 
Mayr Aurél dl*. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben .... „. .... ..„ —.20 
— Az úgynevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben .... ._. .... ._. .... 1.20 
Ylelicli J á n o s . A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata fel

használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — „. 5.— 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai. (A középfrank 

nyelvjárás térképével).... „. ._. .... ._. _ „.. ._ 1*20 
— A brassói latin-magyar szótár-töredék .„. .... ... .„ —60 
Molnár Alber t . (Szenczi-) niplójaf levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 

Lajos, Hasonmással, _ _ .„ .... .... 9.— 
Munkács i l í e rná t . Árja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet: 

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

füzet. Vogul Bzövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Beguly Antal hagyományai 

Kiegészitő füzet „ _ .... __ .... _ .+. 6.— 
II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for

dításaik. Saját gyűjtése és Regnly Antal hagyományai alapján .. ... 8.— 
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 

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

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

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

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

Nyelvemléktár . Bégi magyar codexek ós nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József, 
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma: 

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

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

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

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

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

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

XII. kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex .... _ .„ 4.— 
XIII. kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Miskolczi-

töredék „. „. „„ _ _. _ _ _ „. _. .„. «*. „. 4.— 
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codex. — Czech-codex __ _. _. 4.— 
XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. — 

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

Megrendelhetők a M. Tud.. Akadémia könyvkiadóhivatalában 
Budapest, V., Akadémia-utc&a 2. sz. 

FRANKLIN-'ARSUIAI NYOMDÁJA. 
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