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Finnugor határozós szerkezetek. 

A finnugor nyelvtudomány terén alig van hálásabb fel
adat, mint az összebasonlitó mondattani kutatás. Lépten
nyomon találkozni oly nyelvi jelenségekkel, a melyekről az 
eddigi irodalomban még csak említés sem történt. De a milyen 
hálás bizonyos mondattani jelenségeknek az összes rokon nyel
vekre kiterjedő vizsgálata, éppoly nehéz is, mivel az egyes finn
ugor nyelvek mondattana — egy-egy részlet kivételével — úgy
szólván teljesen föl dolgozatlan, s így mondattani összehasonlítást 
csupán szövegek alapján lehet végezni. Főleg az sajnálatos, hogy 
a két, legnagyobb irodalommal, nyelvtörténettel és legtöbb 
nyelvjárással rendelkező finnugor nyelv, a magyar és a finn 
sem mutathat föl az egész régi és népnyelven alapuló teljes 
mondattant. 

Dolgozatom tárgyául a finnugor összehasonlító mondattan
nak olyan részletét választottam, a melynek nyelvcsaládunkra 
jellemző voltát már idegen nyelvtudósok is észrevették. Azokkal 
a határozós szerkezetekkel szándékozom foglalkozni, melyekben 
a finnugor nyelvek lativussal vagy ablativussal szokták kifejezni 
az indogermán lokativusi viszonyt. 

A) A l a t i v n s i s z e r k e z e t e k . 

Külömbséget kell tennünk mindenekelőtt az ősi fgr. lati-
vusi szerkezetek s az újabb eredetűek között, melyek az egyes 
rokon nyelvekben külön fejlődtek. Nem terjeszkedem tehát ki a 
magyar -ba, -be és -ban, -ben rag összekeveredésére, az odavan-
féle szerkezetekre, a vogul ós osztják -n ragos lativus és loka-
tivus viszonyára, a votják s részben a zűrjén nyelvben a sze-
mélyragos lativus lokativusi értelmű használatára, sem a csere-

Nyi'.lutudományi Közlemények XLIII. 11 
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misz lativus ~s ragjának hol? kérdésre való alkalmazására, mert 
ezekben az esetekben nem lehet szó közös fgr. nyelvfejlődésről, 
bármily föltűnő is, hogy annyi rokon nyelvben történhetett egy
mástól teljesen függetlenül hasonló irányváltozás. 

Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy WINKLEB Ural-
altaische völker und sprachen, Berlin, 1884. és Zur sprachge-
schichte Berlin, 1887. czímű könyveiben azt a véleményét nyil
vánítja, hogy a finnugor, illetve az uralaltaji nyelvekben ere
detileg közös rag jelölte a Jokativusi és lativusi viszonyt. 

WINKLEB elmélete, legalább a fgr. nyelvekre nézve, teljesen 
tarthatatlan, a mint azt már MISTELI is kimondotta WINKLEB 
első könyvéről írt alapos ismertetésében (Zeitschrift für Völker-
psychologie und Sprachwissenschaft, XVI. 444—456). 

Az előbb említett szerkezetek mind újabb eredetűek; azo
kat a lativusi szerkezeteket pedig, melyekről alább lesz szó, ha 
indogermán fölfogás szerint lokativusok is, a finnugor gondol
kozásmód lativusoknak is érzi.*) 

Ezek a lativusi szerkezetek nem mind egyfélék, a bennük 
rejlő gondolkodásmód más és más, aszerint, hogy milyen igék
kel kapcsolatosak. Legismertebbek az odahagy, odamarad-iéle 
szerkezetek, de egyúttal ezek a leghomályosabbak is. Ennek az 
az oka, hogy ez igéknek s fgr. megfelelőiknek eredeti jelentése 
még mindig nem teljesen világos. Annyi bizonyos, hogy eredeti
leg mozgást jelentő igéknek kellett lenniök.**) A magyar hagy-ra 
nézve már BUDENZ (MUSZ.. 69) megállapította, hogy a hajít, 
hagyít 'dob' s a régi hagyap 'köp3 igével egy családot alkot, 
eredeti jelentése tehát cmittere, jacere; werfen3 volt. Ezt a véle
ményt meggyőzővé teszi az a körülmény is, hogy a finn heittaá 
'hajít, hány, vet, eldob, elhány3 igenek is van 'hagy, odahagy, 
abbahagy3 jelentése ; pl.: 

minne heitit naisen nuoren, kun ne kiiulun morsia-

*) WIEDEMANN fölfogása sem. helyes, a ki prcegnans szer
kezeteknek tartja ezeket a lativusokat (Grammatik der esthni-
schen sprache 342). 

**j Vö. a csuvasban PAAS. y§var- '(hátra)hagy3 «•*•» yur- 'he
lyez, rak, vhová tesz, állít3, kdBsr yiv- 'hidat épít3, j&r %iv- 'nyo
mot hagy3, ASM. yiv-, %u- 'tesz vhová, rak'. 
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men? 'hol hagytad fiatal nődet, hol híres menyasszonyodat?3 

Kai. XXXVIII. 317 | koirat mind t cin ne heitán ca kutyákat én 
itt hagyom' Kans. II. 93 ] heitti jalkansa ulo s 'kinn hagyta a 
lábát' uo. I. 58 | heita tuohon p a i k k a a n, táhanpaik-
kaan 'hagyj azon a helyen, ezen a helyen5 uo. 181 | vaatteet 
heitettiin ma allé 'a ruhákat ott hagyták a szárazföldön' uo. 
II. 95 | se kyntömies heitti hevosensa metsaán 'az a földműves 
lovát az erdőben hagyta' uo. I. 164 | heita tuolle kivelle milma, 
talle kannolle, tuolle máttahálle 'hagyj ott engem 
annál a kőnél, ennél a tuskónál, annál a gyepes dombocskánál' 
uo. 342 | (kokko) heitti pentunsa p esahan '(a sas) fészkében 
hagyja fiait' Kai. XLI. 79 | se astui sinne ja heitti sen tytön 
luskamaan sinne v enees ens a sitten cő odalépett és aztán 
otthagyta a leányt zörögve a csónakban3 Kans. II. 83 | ne kolme 
kotihin heita 'azt a hármat hagyd itthon' Kai. XXIII. 37 | 
niin heittivát kissan h enkiin 'hát életben hagyták a macskát3 

Kans. I. 129. 
A marad ige származása még ismeretlen, ha azonban 

tekintetbe vesszük, hogy a cseremisz GEN. RAMST. kodam, a 
mordvin PAAS. E. kadovoms, M. kad§v§ms, osztják KARJ. DN. 
yet'-, Trj. U'ii-, V. Vj. k'it-, Ni. yié-, Kaz. yíj- 'marad3 reflexív 
alakja a cser. kodein, mordv. E. kadoms, M. kadSms, osztj. DN. 
yai-, Trj. l£ii-, Vj. ttvi-, Ni. y\i-, Kaz. yai-, 0. yvi- 'hagy3 igé
nek,1) viszont a finn jáci, votják WICHM. G. kjVinj, kilni, J. kil'iri, 
MU. kiüni, zűrjén WICHM. I. kötni 'marad3 műveltető képzővel 
'hagy3 jelentést vesz föl (finn játtáá, votj. G. keltim, M. J. MU. 
keltini, zürj. I. koUni),2) akkor kétségtelenné lesz előttünk, hogy 
ar marad ige jelentése a hagy ige reflexivuma.3) 

A hagy és marad igékkel rokonértelmű a felejt és késik 

X) VÖ. BüDENZ, U A . 1 1 1 . 
2) V ö . m é g k a z á n i - t a t á r kai- "marad 3 ~ kaldir- ' h a g y , 

elhagy, maraszt' BÁLINT II. 47. 
3) A többi fgr. nyelvben, is összefügg etimológiailag a 

'hagy' és 'marad3 ige, ha nem is ily világosan: vog. MŰNK. E. 
lüli, AL. krül'i, T. k'ul'é 'elhagy3 ~ É. yülti, K. KL. k'utii, P. 
tíwuUti 'marad3 || lapp K. GEN. klfite- (io), kü-tte- (uo), koflde-
'hinterlassen, lassen3 ~ kitti-, kittje- (kuetje-), kuaddje- 'zurück-
bleiben, bleiben'. 

11* 
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ige, azért egy csoportba osztjuk őket, s idevehetjük azonkívül 
még a következőket is : megáll, megállapodik, megállít, feltartóz
tat, visszatart. (Vö. finn pysyy 'marad, megmarad' és 'megáll'.) 

Már teljesen világos a fér ige lativusi szerkezete, mert 
ismerjük alapjelentését. Eredetileg t. i. nem azt jelentette, hogy 
'locum habere; raum habén', hanem: 'pervenio ; kommen, zu 
etwas gelangen, erreichen' (1. NySz.; • vö. még SIMONYI, MHat. 
I. 30). Eokonnyelvi megfelelői is hasonló jelentésűek: votj. 
MŰNK. pir-, Kaz. per- 'bemegy, bejut, betér"; rámegy, rájut, 
belebújik'; pírt-, Kaz. pert- 'bevisz, bemeneszt, bejuttat, hoz; 
behurczol, beczipel, behord; bevezet, bekísér; behajt; befogad, 
magához vesz; beledug, belefűz' | zürj. KP. GBN. per- 'eingehen,. 
hineindringen'; pert- 'hineinführen od. -tragen; taufen' | cser. 
kP. G'EK. purem 'bemegy, befér'; purtem 'bevisz, beereszt, be
fogad'; nyK. BAMST. psrem 'raum habén, eingehen'; p§rtas cher-
eintreten lassen; hereinbringen, einschleppen' (BUDENZ : Szóegy.. 
508). Érdekes, hogy a cseremiszben is használatos ez az ige 
'befér' jelentéssel. — A tér igének is eredeti jelentése 'venio,. 
eo, se conferre; kommen, gehen' (1. NySz.). Megfelelői: zürj. 
KP. G-EN. tor- 'platz habén, hinein- od. angehen', I. WICHM. 
térni; votj. MŰNK. tár- 'tér, befér, helyet talál', WICHM. G. 
termi, J. termi 'raum finden, platz habén' (SZINNYEI, NyH.4 147). 

A következő csoportban tárgyalom a gyűl igét és művel
tetőjét, a gyűjt-öt. Gyűlni, gyülekezni valahová nyilván azt 
jelenti 'jönni' valahová, s így a lativusi szerkezet teljesen érthető. 

A negyedik csoportot a terem-féle igék alkotják. A magyar
ban inkább csak a terem és támad, valamint műveltetői a teremt 
és támaszt ige fordul elő, a rokon nyelvekben azonban van még 
egy egész sereg hasonló jelentésű s azonos szerkezettel járó ige, 
mint: megjelenik, emelkedik, születik, nő, továbbá szül, nevel, az
után gyökeredzik, sarjad, hajt, szaporodik, növekszik, változik és 
változtat. Ezekben is nagyon könnyen megérthető a velük járó 
lativus lokativus helyett, mert egyikük sem nyugvást jelentő 
ige, hanem mozgást, folyamatot jelölnek; pl. valami megjelenik 
valahol, azt jelenti tulajdonképen, hogy valami odajön. S csak
ugyan több fgr. nyelv magát a jön igét is használja ilyen érte
lemben; pl. 

f i n n : sülien tidi silloin kaivo semmoinen, ett'ei maalla 



FiKKÜGOll HATÄROZÖH SZKJiKEZKTKK . 1 6 5 

mointa 'akkor olyan kút támadt ott, a milyen nincs több a 
földön' Sat. I.2 101 | túli hänelle kaunis musti hevonen eteen 
"egy szép fekete ló termett előtte5 uo. 50 | sittén túli iso riita 
heidän välillensä "aztán nagy veszekedés támadt közöttük5 

Kans. I. 212 H mihin on viunani vierryt, siihen saari saapuko-
hon, levitköhön leipäsaari, kalasaari kasvakohon ca hova egy 
tojásom gurult, ott legyen egy sziget, terüljön el egy kenyér
sziget, teremjen (tkp. cnőjön') egy halas sziget' Kant.8 III. 1. 
{saapuä 'gelangen, kommen, ankommen, eintreffen; fertig wer
den; werden' ERWAST, Finnisch-deutsches W b . ) — é s z t : heina-
kuhjas tuluke otsegu idaneb cim heuschober entsteht das was-
ser ganz von selbst' WIED. Wb. 120. 

v o t j á k : lad vjle bad' potem rauf dem sandfelde wuchs 
•ein weidenbaum' WICHM. I. d. 436 | sibi niuttasien nonoksi gid! 
b e r s potem kiied-gubi kad' 'die brüste der mädchen aus sibi 
sind einem auf dem hinterhofe wachsenden schlangenschwamme 
ähnlich' uo. 422 ] Kam-durä potäm sutäred vuja, busja kis-
maloz; mu-virä potäm itzijed, borijed simdija, pesja kismamin 
ca Kama partján kinőtt ribiszke vizzel, köddel érik; a dombon 
kinőtt földieper, bori-eper napon, melegen van megérve' MŰNK. 
VNpH. d. 252 [ silojä potäm ämeßjosid ca bozótban kinőtt 
málnáid' uo. 253 | viitia z-tir az gjn potini kutiskem cdie haare 
fingen an, auf seinem körper zu wachsen5 WICHM. IL 87 [ dunne-
•vtlä potäm sundijosid eil', eil adkoz miläm bon sin-sori ca világra 
kikelt nap(jaid) ragyogva, ragyogva látszik a mi szemünknek' 
MŰNK. d. 256 || kii-éiú kort viuie kur-ks pjtoz, so'ki med potoz 
ta murtli cwenn an dem eisen ein «schlangenauge» sich bildet, 
dann bilde es sich auch an diesem menschen F WICHM. I. büv. 
12 | kiion-si-^an e potos kwks potoz, so'ki med potoz ta murtli 
%enn an dem after des wolfes ein geschwür sich bildet, dann 
bilde es sich an diesem menschen!' uo. 11 d) | purti-p id es e 
kw-ke teise potoz cwenn auf dem boden des topfes das friesel 
entsteht' uo, 16. 

o s z t j á k : AK. ü gern a sorúin öyet edót*) cso wäre auf 
meinem haupte ein goldenes hörn gewachsen' PATK. II. 70 J KK. 

*) Vö. É. eí- mtegy, kimegy, jut, följön (a nap), előbukka-
:nik, előtűnik' (PÁPAY-BEKE). 



1 6 6 ВЕКЕ ÖDÖN. 

senün-titpe xar nürum äjet paina jümut edem jümén ur, anget 
edem außen ur meiúa% edot 'auf der kleinen waldinsel mit, einem 
gemischten lindenhaine ein von tranbenkirsehen strotzender 
traubenkirschenhügel, ein von hagebutten strotzender hage-
butten hügel erhob sich [hier]' uo. 194. 

Azt, hogy 'teremt, támaszt', a finn nyelv a luoda igével 
fejezi ki, a melynek eredeti jelentése 'vet, elvet, levet, küld'. 

Ehhez a csoporthoz csatlakozik a csinál, tesz, épít s még 
egynéhány hasonló jelentésű ige, melyeket a teremt ige szino
nimáiul foghatunk föl, s így érthető a velük járó lativus. 

A hatodik csoportot a következő igék alkotják: eltűniky 

elvész, elveszt, eltéved, eltéveszt, elbúvik, elrejtőzik, elrejt. Bővebb 
magyarázatra itt nincs is szükség, mert ezek még az előbbi 
csoport igéinél is világosabban éreztetik, hogy mozgást fejez
nek ki. 

A legtöbb vitára a belevész, belehal, belefullad, belefojt, 
beleöl, beleveszt-féle szerkezetek adtak a nyelvészeknek alkalmai 
A bennük rejlő gondolkodásmódot egy nyelvtudós sem látta 
meg oly éles szemmel, mint MISTELI idézett bírálatában, a hol 
ezt mondja: « . . . das wird an finnen und magyarén nicht an-
stoss erregen : poika kuoli veteken 'der knabe starb im (eigent
lich ins) wasser5 und ebenso magyar, vízbe fúlni, halni, veszni 
'ertrinken5, eigentlich 'ins wasser ersticken, sterben, untergehen'. 
Ist wirklich die annähme eines illativs ,unmöglich' und die
jenige einer indifferenten Ortsbestimmung das einzig zulässige? 
Ist 'verschwand im wasser' und Verschwand ins wasser' das-
selbe, und wer verbietet die letztere konstruktion bei 'sterben' 
in anderen sprachen? etwa der deutsche Sprachgebrauch? Die 
verse Kalew. V. 141 flg. veen kalvosta katosi kiven kirjavan 
sisähän 'verschwand von der Oberfläche des wassers in einen 
bunten stein hinein' (sisä Innenseite') bieten ein verbum, katosi 
infinitiv kadota, dessen bedeutung zwischen 'sich stürzen' und 
'umkommen' schwankt, hier würde auch der Verfasser den illativ 
nicht ,unmöglich' finden. Aber auch bei den übrigen vérben 
stimme ich JAHNSSON bei, der s. 62 fortwährende und über
wältigende einwirkung als sinn dieser konstruktion angibt; kuoli 
vedessä wäre: 'starb im wasser', sodass das wasser nur als ort, 
nicht als Ursache des todes erscheine; kuoli vedestä 'starb vom, 
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wasser5 würde zwar die Ursache bezeichnen aber lange nicht 
mit der anschaulichkeit und prägnanz, als das gewöhnliche 
vetelien 'ins wasser3. Danach sind Kalew. L 47—50 vanheni 
sanoihin sampo, katoi Louhi laottehisin, virsikin Vipunen kuoli, 
Lemminkäinen leikkilöihin 'es wurde in sagen sampo alt, es 
schwand Louhi in Zauberformeln, in liedern Vipunen, Lemmin
käinen in spielen3 mit vier illativen, als 'S. L. V. L. wurden 
zu tode resp. gesagt, recitiert, gesungen, gescherzt5 zu verstehen 
sc. durch den eifer der sänger und wegen der fülle des Stoffes; 
es leuchtet ein, dass ein inessiv dies nicht ausdrücken könnte. 
Warum soll hier der illativ kein echter, ursprünglicher, dem 
inessiv ebenbürtiger kasus sein?» (444—5. 1). 

Ho gy a finnugor nyelvérzék ezekben az igékben mozgási 
folyamatot lát, azzal is lehet igazolni, hogy a finn nyelvben a 
menee 'megy5 is jelentheti azt, hogy 'odavesz, belehal5, műveltető 
alakja pedig 'beleöl, beleveszt5; pl. 

a) ja mieheltä meni hevonen sikäli 'és az embereknek 
a lova odaveszett5 Kans. I. 56 \ ne meni jokeen koulua käy
dessään, kun yli joen käytiin koulua 'ők a folyóba vesztek, isko
lába menet, mikor a folyón keresztül mentek az iskolába5 uo. 
II. 59 I s inne menee koko rakennus hevoisen kera, kettuineen 
päivineen hajoaa virtaan 'odavész az egész alkotmány lovastul, 
kalapostul, mindenestül szanaszét a folyóba5 Sat. II. 62 J kun 
siinä jauhonsa veteen hajotti, niin joki vei ne myötänsä ja 
siihen meni puuro-aineet iäksi-päiväksi cmikor ott a lisztjét 
a vizbe szórta, hát a folyó magával vitte ós a kásának való 
odalett örökre5 uo. III. 26. — ß) metsähän menettyköhön 
vainiolle vaipukohon 'pusztuljon el az erdőben, rogyjon össze a 
mezőn5 Kai. XXXVI. 51 | vai on puihin puuttununna, metsihin 
menehtynynnä '[a tehén haszna] vagy a fákon ragadt, vagy 
elpusztult az erdőkben5 uo. XXXII. 191. — i) kun sa miesnä 
nuorempana menettelit neiet nuoret alle aaltojen syvien, päälle 
mustien mutien 'mikor te fiatalabb ember korodban fiatal leányokat 
veszítettél a mély hullámok alá, a fekete iszap fölé' uo. L. 471 j 
ken suotta sotahan saapi, tahallansa tappelohon, se soassa sur
matahan, tapetahan tappelossa, miekkoihin menetetähän, 
kalpoihinsa kaaetahan 'a ki ok nélkül száll csatába, szántszán
dékkal ütközetbe, azt megölik a csatában, meggyilkolják az 
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ütközetben, kardokkal pusztítják el, szablyával ejtik el5 uo. 
XXXVI. 11. 

Hasonló jelentése más nyelvben is lehet a m e g y igének; 
pl. o s z t j á k : D. vo$eii "/oda <m enöt? cwohin ging unsere 
stadt?5 ( = chová lett, veszett városunk ?') PATE. II. 16 || v o g u l : 
É. mansi sorémné-ke páti, man yotáX s alti-ke taiván jultné 
utá-sultma yasá ürawé, jol at yaritawé cha a vogul ember meg
hal vagy valahova vész (tkp. 'bemegy'), hátrahagyott tüzszikrajat 
soká őrzik, el nem oltják5 MŰNK. VogNGy. IV. 417.*) 

A belehaldst, beleölést jelentő igék mellett álló lativus tehát 
világosan kifejezésre juttatja, hogy a bennük rejlő cselekvés, 
állapot nem nyugvás, hanem mozgás, élettani folyamat. 

Ezzel a fölfogással magyarázhatók a következő igékkel 
kapcsolatos, hová? kérdésre felelő határozók is : összerogy, ki
merül, eltikkad, elájul, elfárad, ellankad, elalszik) elaltat, el
szunnyad, nyugszik, hál, belevénül, elhomályosodik. 

Van végre még három, elég nagy számú igét magába 
foglaló igecsoport, melyek fizikai és kémiai folyamatot jelölnek, 
szintén lativus jelöli azt a helyet, melyen ezek a folyamatok 
végbemennek. Ez a három igecsoport a következő : 

a) eltörik, elszakad, széthasad; széttép, eltör, elszakít; el
tompul ; vásik; 

b) ég, éget; sül, süt; fő, főz; fagy, fagyaszt; olvad; forr; 
c) rothad, hervad, penészedik, szárad, szárít, aszik, ragad, 

akad, bepiszkolódik, megmerevedik. 

* * * 

Ezek után sorra vesszük az egyes igecsoportokat, s ezeken 
belül az egyes igéket, melyek a fgr. nyelvekben lativusi szerke
zettel járnak. A tárgyalás módjára legalkalmasabbnak látszott a 
finnt venni első helyre, mivel ebben a nyelvben maradtak meg 
legnagyobb számmal a szóban forgó szerkezetek. Külömben is a 
népnyelvi közlemények nagy mennyisége bőven szolgál anyag
gal, s így jóval több példát idézhetünk belőle, mint a többi fgr. 

*) Vö. még c s u v a s : unz§r pusne ittizsm purDs éiva 
kajnS Valamennyien, őt kivéve, belefúltak a vízbe5 PAAS. 
CsuvSz. 109 (kaj- • cmegy, elmegy'). 
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nyelvből, a melyeknek népnyelvi szövegei alig egy-két kötetre 
terjednek. A magyarban, a mint látni fogjuk, némelyik szerke
zetnek ma már nyoma sincsen, úgy eltűnt a környező indo
germán nyelvek hatása alatt; a legtöbb pedig már csupán egyes 
megmerevedett szólásokban használatos. Igen kicsi azon igék 
száma, a melyek mellett oly általános a lativus, mint pl. a 
finnben. így még a belehal, beleöl-íele szerkezetek is a magyar
ban csupán az ilyenfajta szólásokban fordulnak elő: odahal, 
beleöl, vízbefúl, a finnben ellenben lativussal mondják még azt 
is, hogy: megfullad a füstben, meghal a szobában, éhen hal, 
betegségben halt meg, megölték az úton stb. stb.*) 

E l s ő c s o p o r t . 

hagy 
f i n n : minnepá jdtit pojan? chát hol hagytad a fiút?' 

Kans. II. 73 | ölen monta kertaa otlut jattád koko puuhan silleen 
'sokszor már azon voltam, hogy az egész munkát abbahagyjam' 
BUDENZ : FNy.2 129 j jatti j dl ke e n s a koline pientd lasta 'hagyott 
maga után három kis gyermeket5 uo. 109 | tárná jatti akkansa 
torppaan cez otthagyta feleségét a kunyhóban5 Kans. II. 67 | 
jdtin rahani puotiin pöydálle ca pénzemet otthagytam a 
boltban az asztalon' BUDENZ: FNy.2 107 | jdtd karhti siihen 
tilaan, missd hdn alusta oli 'hagyd a medvét abban a hely
zetben, melyben kezdetben volt' Sat. III. 37 j| é s z t : ját'tis oma 
lapse koju csie liess ihr kind zu hause' WIED. EGr. 343. 

*) A már idézetteken kívül még a következő müvekben 
van szó a lativusi szerkezetekről: BUDENZ, Finn nyelvtan2 107; 
SETALÁ, Suomen kielen lauseoppi3 62; SETALA, Lauseopillinen 
tutkimus Koillissatakunnan kansankielestá, Suomi II. j . : XVI. 
57; CANNELIN, Tutkimus Kemin kielen-murteesta, Suomi III. j . : 
II. 86; KANNISTO, Lántisen etelá-Hámeen kieli-murteesta, Suomi 
III. j . : XX. 130; SJŐGIÍÉN, Livische grammatik 259; WIKLUND, 
Lárobok i lapska spráket 96; WIEDKMANN, Gramm, der ersa-
mordwinischen sprache 37; STEUEB. A mordvin határozók, NyK. 
XXII. 467; BUDENZ, Cseremisz tanulmányok, NyK. III. 453; 
WIEDEMANN, Syrj. Gramm. 121 ; LEHR, Toidi2 26, MNy. II. 178; 
FOKOS: Nyr. XXXV. 384, XXXVI. 483, XLI. 73. 
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l a p p : S. maisuob mü taase lahpab 'a terhemet itt ha
gyom3 HAL. III, 161 | tálliá léktie tamm podntam tann, wud'ssu 
séjjesd 'aztán ott hagyta az embert a zsákban' uo. II. 53 | 
aileks varja\ maksü' laihpie' ruofan sisa 'az ünnepi ruhákat, 
az ételt a turfakunyhóban hagyják5 uo. 97 | tiWe lahpam landum 
ih folkum tu kiátvj sís 'most az országot és a népet a te ke
zeidben hagyom3 uo. 126 | kuoti'' kierresit kita koat-s addai 'a 
szánokat a tavaszi sátorhelyen hagyják' uo. I. 112 [ sö cuivwup 
lehpin tann so°lije 'a tolvajt otthagyták szigeten3 uo. III. 
20 | te talle kudőam Újén sü tan sullui cakkor hagyták ott 
azon a szigeten' uo. V". 149 j küdam li son ahkaus éca sad'd'ai 
'feleségét egy másik helyen hagyta' uo. 195 j kudi tdit smavva 
manait uktu stühpui 'a kis gyermeket egyedül hagyta a ház
ban3 uo. 181 | te mü kohtai küőin 'hát otthon hagyták3 uo. 
283 | le'ihtd son kárresau aihte owtoi (salljü kwuteli) 'szánját 
az éléstár előtt hagyta (a piacz közepén)' uo. Y. 69 || N. das 
guűij vilj sun ja vuéjelij owt sidi 'dórt liess es der brúder he
gen und fuhr alléin zurück3 SANDB. 13 | goccpi jecas bidjat 
njuorjp-nake sisa ja cacin vei jiégyodet ja spüHcpdet ja de guoűdet 
goátte-s adjai 'er gebot, dass man ihn in ein robbenfell legén 
und noch dazu mit wasser begiessen und erstarren lassen und 
dann auf dem zeltplatze hinterlassen sollte3 QVIOST. 21 ] te kuode 
tokko addald agaidad alttar ouddi 'hagyd ott az oltár előtt 
a te ajándékodat' (KÁB.) FELLM. Máté V. 24 || E. te kuode ski-
enkkad táávin alttar l u u s ua. LÖNNB. Máté uo. |] K. küfd' t o y* 
laj'/ant voltar evt e ua. GENETZ, UF. I. Máté uo. | nu mi&rjijt 
uskiodij, alkas ta^mme kidij ta{sse 'hát kezdett bogyót szedni, 
a fiacskáját ott hagyta' GENETZ, UF. I. 70 | ju akka ta^mme 
numstin, ni varijt j i em nej a jieb kietta majn 'itt az asszonyt 
megették, még a vérét sem hagyták a földön3 uo. 

m o r d v i n : a)E. moUí sa tarkánkén, kozo soncinze tejie-
fenze kadoksniée 'sie kamen an jené stelle, wo er seine eigene 
toohter zurückgelassen hatte' PAAS. II. 81 | M. mon sodasa sá 
vastt, koz a kadiza 'tudom a helyet, a hol hagyta3 BUD. MNy. 
326. sz. | íazk kadimda mariink sdfsask 'semhogy itt hagynék, 
[inkább] elvisszük magunkkal3 uo. 255. sz. | B. svadbani vasov 
udalov kadize 'a násznépet messze hátrahagyta' PAAS. MChr» 
8 | oris sovaé utomos, sumkanzo kadije usos 'der dieb trat in 



FINNUGOIi HATÁROZOS SZERKEZETEK. 171" 

den speicher hinein, seinen ranzen liess er draussen5 PAAS. II. 
48 | son kov kov di sava cuftu poc suvad a pulat nays kadize 
fer [lauft] hierhin, dorthin, und [verkriecbt sich] in einen 
hohlen baum; selbst ging'er hinein, aber den schwanz liess er 
draussen (tkp. fönt)5 uo. 146 | avari kádija mon ezem p'iras, 
íeíen kádija us dl ftecka lay k s cdie mutter liess icb am ende 
der bank zurück, den vater aber liess ich auf dem ofen zurück5 

uo. I. 44. [ us cavo kudos kadimiz, us cavo tar kas kadimiz 
esie liessen mich in der leeren stube, sie liessen mich auf den 
leeren platze5 uo. 10.— (3) E. sajize sazoronzo, ajgoriji pulos godje 
di cavo paksas noldize cer nahm seine schwester, bánd sie an 
den sohweif eines hengstes und liess diesen auf einem öden. 
felde los5 PAAS. II. 123.*) 

c s e r e m i s z : kP. seskdze p3st§lz§m pasmá j § maian kévé
den koda 'menyük a tollat fölfűzve a hid alatt hagyja' GEN.. 
SUS. Aik. VII. 38 | nyK. torandé§ t'áien'i-goda rer lásst ihn 
heimlich zuhause' EAMSTEDT 171 | sol§ aőerft9°lastd0m taien-yoően 
s d r y e s cder dieb versteckte sein eigentum im walde' uo. 142 | 
n§res pisten-i yoően csie legte es ins féld nieder und liess es 
dórt5 uo. 181 | kP. konden kerttdimMm korem mucan kerkelen 
kodén 'was nicht hat heimgebracht werden können, mögé er in 
der öffnung des tales [an einen baum] aufbindend zurücklassen5 

GEN. S Ü S . Aik. VII. 59. 
v o t j á k : mond tatéi kéttíz 'engem itt hagyott' MŰNK. 

VNpH. 81 | pirte mwféoie, ot'sj kelte 'er bringt [die kinder] 
in die badestube hinein und lásst sie das WICHM. II. 17 | ton 
gersokjosta kustisa klz-uld keltid 'te fazekaidat egy fenyő alatt 
hagytad el' MŰNK. VNpH. 143 | bertem ta val-uíésás ta kisnoze 
husi sori kel'tisa 'der pferdesucher kehrte zurück (nach hause) 
und liess seine frau hinter dem felde zurück' WICHM. II. 94 | 
pinaize keltem mumiz dóri 'sie liess ihr kind bei ihrer mutter 
zurück' uo. 149 | kisnoze no anaize no kelte kor ka 'seine frau 
und seine mutter liess es in der stube' uo. 167 j tsattsdin 
úuinaostz vjnze kerttillam kjz bordj no soie keltillam tsattsaie 

*) noldams lassen, hinein-, heréin-, herab-, loslassen,, 
fahren lassen5 PAAS. MChr. 523. sz. 
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cira walde banden die álteren brüder ihren jüngeren brúder an 
eine fichte und verhessen ihn im walde3 uo. 131. . , 

z ű r j é n : me koli s e t c e síje 'én őt ott hagytam5 ROGOV : 
UF. II. 63 | pörjavmUt sv. Spiridonés, kolis síje dengasé as 
ordas 'megcsalván sz. Spiridont, magánál hagyta a pénzt' 
POPOV: UF. II. 23. 

o s z t j á k : E. kurdn uai noyáidl sísi yvisdllí 'a jávorszarvas 
húsát ott hagyta' PÁPAY : UF. XV. 167 j % yjxidn nvy mou-kutna 
yvisen 'az emberedet te útban (tkp. föld-közben) hagytad' uo. 
50 | KK. man ta%rem kat-yüdem yoi se aj a ot yajesen 'lasset 
mein panzerhemd nicht hinter zwei bis drei mánner zurück' 
PATK. II. 36 | juy yatye jem n év a totta yeiieyen fan dem schönen 
trocknen('?) zweige des baumes da liessen sie nach' uo. 198 j 
juy '(atye jem négna totta yeiienen fan dem schönen trocke-
nen (?) arte des baumes da liessen sie ihn nach' uo. 198. 

v o g u l : a) E. luwá tü ta yullésta clovát ott hagyta' MŰNK. 
VogNGy. I. 22 .— (3) kartan pités, tü osulawés 'midőn az udvarra 
esett, ott hagyta5 uo. IV. 328. 

m a g y a r : Ide hagylak hajlíkom (Nyr. XXIX. 255). Világ! 
rncir maradj magadnak, én örömmel ide hagylak (MNGy. III. 
287). lm majd egy hete leszen, hogy ide hagyatok bennünköt jó 
atyámfia (1626. TörtT. Üj f. II. 385). Holnap idehagyjuk ezt a 
szomorú lakóhelyet (MIK.: TörL. 3). Mehetünk haza Trojat ide 
hagyván (HUSZTI: Aen. 6). Oda akarnác hadni a gyűlést (HELT. : 
Krón. 194). Oda hagyták baráti (MEGY.: 6Jaj. II. 11). Ezen 
órában, szekereimet oda hátra hagyván, érkeztein ide Árvában 
jő egészségben (1601. THUBZÓ Lev. 11:3). Sajnáto a helit oda 
hannyi (Nyr. XV. 42). B elé-hagyták a munkát (PPB1.). Inkább 
akarok akármi veszedelmes állapotot is szenvedni, hogy sem ke
gyelmeteket bele hagyni (Mon. TME. III. 272). Hagy valamit az 
leányok asztalára is (DECSI: Adag. 18). 

felejt 

f i n n : niin minulle unehtui suuhun sitten se kivi ehát 
azután a számban felejtődött az a kö' Kans. II. 38 | lapseni, 
káypá kirves hakemassa venheista, se minulta unhohtui sinne 
'gyermekem, menj a fejszót megkeresni a csónakokban, ott felej-



FINNUGOR HATÁBOZÓS SZERKEZETEK. 1 /3' 

tődött3 Sat. II. 191 | herneitä kiireessä oli miekka kotiin unoh
tunut 'a sietségben otthon felejtette a kardját3 uo. IV. 9 || ne 
sinne mie hevoista riisuessaiii unohdin 'ott felejtettem azokat 
[a lóigákat], mikor a lovakat kifogtam belőlük3 uo. II. 188 || 
(déli Häme) Mi:mmi u'nohti sen к e'llar ii (n) 'Mimmi azt a 
pinczében felejtette3 KANNISTO: Suomi III. j . XX. 131 | no kun 
makaamaan ruvettiin, niin se unohti keisarin pojan nainen sor
muksen lasille no, mikor feküdni mentek, hát a császárfiú 
felesége ott felejtette a gyűrűt a poháron3 Kans. II. 35 | 
unhotin rahani puotiin pöydälle ca pénzemet ott felejtet
tem a boltban az asztalon3 BUDENZ : FNy.2 107 || é s z t : unustas 
oma kasuka koju 'vergass seinen pelz zu hause3 AHRENS 73 | 
kolmed sa koju unustid 'dreierlei (drei verschiedene stücke) 
hast du zu hause vergessen" WIEB. EGr. 415 | ma unustazin 
rämatu laua p ejile 'ich vergass das buch auf dem tische3 

uo. 346. 
l a p p : S. to' sämie' oajältahtuma aktup kiepeniep tann 

ко a tan, kusiie lihi jqhtumq, 'a lappok ott felejtettek egy üstöt 
azon sátorban, a honnan elköltözködtek3 HAL. III. 95 | ühte 
lahpcp fecse pltne-punkqp ocijältahtumq, jicse hl ej emu s e 'az 
ember a pénzes erszényét otthon felejtette3 uo. 160. 

m o r v i n : M. ärhkä b er akti prea-kopas kants yukstazä 
'er vergass seine hirnschaale an elem seeufer3

 AHLQV. MGr. 111. 
c s e r e m i s z : nyK. к § s a'k e n mSndenät 'wo hast du es 

liegen lassen (vergessen)3 RAMST. 64 r 

v o t j á k : ta gurtin kinlän-kä miji-kudiro subäez ? aslestim 
gurtavi vunätkäm 'nincs-e ebben a faluban valakinek hód-
prémes subája ? a magamét otthon feledtem3 MŰNK. VNpH. 62. 

z ű r j é n : kiß-nö meoj, konoröj, das pizan s aj о piikéömsö 
kuta vunödni ? 'wie kann ich, die armselige, das sitze- bei ge
decktem tische vergessen?3 LYTKIN 44. 

m a g y a r : Nem tudom vala mire vélni, hogy ennyire ide 
felejtettek bennünket (1626. TörtT. Új f. II. 385). Ide felejtem 
magam (GYARM. Nyelvm. II. 94). —Yö. még: ráfeledkezik 'merően 
rábámul3 (Zala m. Gelse, MTsz.). . 
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inarad*) 

f i n n : ja sin ne jai se pöytdliina 'és ott maradt az az 
asztalterítő5 Kans. II. 44 | se jai siihen isdnndksi 'az ott ma
radt gazdának3 uo. \ jaa tanne vdháksi aikaa odottamaan 'ma
radj itt egy kevés ideig várakozni5 BUDENZ: FNy.2 133 \jdivdt  
rankat r annikolle, vienoiset v esikiv elle 'ott maradtak a 
szegények a parton, a gyöngék a vízi kövön5 Kai. XXIX. 383 | 
kayden kylddn pddstddn, juosten ti elle jadddan 'járva bejut az 
ember a faluba, futva ott marad az úton5 BUDENZ : FNy.2 114 j 
se jdápi neitinen pihalle caz a leány az udvaron marad5 Kans. 
II. 118 | akka jaa hdnelta yksindan kotiin 'felesége egyedül 
marad otthon5 uo. 19 [ tuletko kotia vai jddtkö kyldán chaza 
jösz-e vagy a faluban maradsz?5 BUDENZ: FNy.2 136 | jdin kau-
pun kiin 'a városban maradtam5 uo. 107 | hevonen jai satee-
sen seisomaan 'a ló ott maradt az esőben (állva)5 uo. 93,4 | 
hdn jai kuninkaan tykö asumaan 'ő ott maradt a királynál 
(lakni) Kans. II. 2 | kolmas jai sitten j dl elle 'a harmadik 
maradt aztán hátra5 uo. 78 | hdn jcii siihen eldmddn ku
ninkaan kotiin 'ő ott maradt a király házában (élni)5 uo. 
13 | jdákdahán sitté eloon 'maradjatok akkor életben5 Sat. I.2 

.20 ]| é s z t : ku s sa jáid ni kqv>aks tulemata cwo bliebst du so 
lange ohne zu kommen5 WIED. EGr. 451 j ára ja tervet nddalat 
senna 'bleibe nicht die ganze woche dórt5 uo. 639 j ta jai vei 
Unna, sugelaste jüre cer blieb noch in der stadt, bei den ver-
wandten5 uo. 343 | ja meie jüre 'bleibe bei uns5 uo. 549. 

l a p p : a) S. kacat, kosi pacáj 'kérdezi, hol maradt5 HÁL. I. 
'98 | dhka vuohppa pakdt sajieu, kosö-l páhcain 'az asszonynak 
az ipa megmondja (megjelöli) a helyet, a hol maradt5 uo. 98 | 
tantét lijen sij ulkos pahcam 'azért kívül maradtak5 uo. 124 | 
tlje koffarapa paca coaccemen tann icse sájjdn 'a keresztapa 
ott maradt állva a maga helyén5 uo. II. 60 j waccajen tálliá ih 
pajen kuutiem paci' tann swalks 'menjünk most és hagyjuk a 
kígyót a hasadékban maradni5 uo. 43 j tihte yaca pára uktok 
tanne kp a tan fihki cuhktiowi'' 'a legény csak egyedül maradt 

*) Vö. j a r k e n d i - t ö r ö k : u sdrye kec nime kalmédi 
'a városban semmi se maradt5 KUNOS : KSz. VI. 305. 
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.-a sátorban és éhezhetett (fckp. kapott éhezni)" uo. 76 | tlje tihte 
poika paca tanú palik se chát az a fiú ott marad a dombon' 
uo. 119 | tihte kalleskucce peci tan koatacse 'az öregember a 
házikóban maradt' uo. III. 142 | tat paci uouhte tam sammá 
sad'd'ai stdmpit "ez így egy (ugyanazon) helyen maradt állva' 
uo. V. 53 | SmSt tal paci puccüt tan tollo-kadda i 'a háziasszony 
nesztelenül ott maradt a tűz mellett3 uo. 111 || N. te ta ruksis 
kolle piuhtas olmaj bacih ma-nnele 'ekkor a piros aranyruhás 
ember hátramaradt' uo. III. 178 | ies paci teina kurühpusuvvum 
rihtin koat-s ad'd'ai 'maga [ott] maradt az összekötözött bőrrel 
a sátorhelyen' uo. 172 j muhte mon, kuhte leám ollies pedsie 
poarrasemus, lám páhcdm véli mailmai mangq kdvistuso oaid-
niet ja hullat 'én azonban, ki az egész család legidősebbike va
gyok, még életben (tkp. világban) maradtam, hogy sok csalárd
ságot lássak és halljak' uo. 185 | de ledje owta bartne asan da 
sadjai mi baci sullui ccla hatten sie schon einen knaben an-
statt dessen, der auf der insel geblieben war, geschickt' QVIGST. 
SUS. Aik. III. 34 | niéVda bacca mceccai 'das mádchen aber 
blieb im walde' uo. 28 | de bagi stallg d a s a cda bíieb stallo 
dórt 'uo. 36 | niéida dadja : uatte bacca mmr'kan su mannjai)) 
'das mádchen sagt: «dass es als ein zeichen nach mir bleibe»' 
uo. 28 j de bartnen li baccan bissg gaddai da sullui 'der knabe 
hatte seine büchse auf der insel vergessen' QVIGST. 33 j nu dat 
baci heggi 'so blieb er am lében' SANDB. uo. 16. — p) E. ja 
gáles grröi goatan galggs oedost goejos gaise 'den ganzen 
sommer hindurch blieb der mann daheim bei seinem weibe' 
uo. 10. — Y) KÍ SOM klftij koppá ta%ssi 'ő ott maradt a 
veremben' GEN. UF. I. 70 ! i tof kuetjejiked tenn rajjá, konn 
tij vüilg'iepp.éd 'és ott maradjatok mindaddig, míg onnét kimen
tek' (KÁR. ford.) GEN. Máté X. 11. 

m o r d v i n : a) M.. a sa al'atnen uzirsa ilats ez a, 'die axt 
dieser mánner blieb zurück' AHLQV. MMGr. 117 | várdd pras 
atand, vazjts e sk ilats 'von oben fiel ein greis, seine mütze 
blieb dórt' uo. 141 | ilatt iazk mon samozin 'maradj itt, míg 
eljövök' BUDENZ: MNy. 258. sz. | kadeét Hadi kudu 'hagyjátok, 
maradjon itthon' uo. 310. sz. j véli Hadi 'a faluban marad' 
uo. 66. sz. j bajart tes ilats caz úrnál maradt' uo. 75. sz. j 
virgasis lisis kedjnts potmista, kedits ilats durakt kdts 'der 
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wolf kam aus seiner haut heraus, seme haut blieb in der hand 
des dummkopfs zurück' AHLQV. MMGr. 11.1 | duraks ilats' menelti 
cder dummkopf blieb im himmel' uo. 110 | a parknojé l'ac iska-
munza efamu kuduüi cder schneicler aber blieb alléin in dem 
hause' uo. II. 130. — p) E. vális kaduvs putué kudinim, vaj 
putué kuduzum kaduvs síri, síri úrin t'eünim, sedejak siri űrin 
avinim círa dorfe blieb mein erbautes háuschen, acb, in meinem 
erbauten hause blieb mein altes váterchen, der ernáhrer zurück, 
mein noch ál teres mutterében, die ernáhrerin zurück' PAAS. I. 
80 | pa ksas kaduvst sokam izamum, sokáé uminim vidié surinim 
cauf dem felde blieben meÍDe pflüge, meine eggen, mein aufge-
pflügtes ackerfelclchen, mein gesáetes getreide' uo. I. 80. 

c s e r e m i s z : kP. kot tdsaySn sneye poyas 'bleib' du 
hier beeren pflücken' GEN. SUS. Aik. VII. 6 [ pisse kodSn ül'an 
"ihr handschuh blieb unter' uo. 1 [ nyK. palán koőSn ces blieb 
fern" EAMST. 94 | tor andz§ ko'des csie bleibt daheim' uo. 171 f 
ala-doran kodas cin der náhe der stadt, ausserhalb der stadt 
bleiben' uo. 148 j lazraes kodas cim schlamme stecken blei
ben' uo. 67 | drSe'zd a l a'e s kodén cder knabe blieb in der stadt' 
uo. 51 j kE. aíiem deran kodo 'atyámnál maradt' EEG. .CSM. 
113. sz. ! kür. i ko rémes kodéi ca jég a folyóban marad' 
WICHM. NyK. XXXVIII. 208 | kodéi pu-sey g e s ca fán marad' 
uo. 209 | kP. r§f]§£ kides pocso §ele kién kodes cin der hand 
des fuchses blieb der schwanz alléin' GEN. SUS. Aik. VII. 35. 

v o t j á k : nuláskin kizjos tui uno} busi-sori kUámez tus 
muso caz erdőben a fenyő igen sok, [a melyik] a szántóföld 
közepén megmaradt, az igen kedves' MŰNK. VNpH. d. 228 j 
mon kito kivaV-a ga cón itt maradok a kwa-sátor ereszében (tkp. 
elejében)' uo. d. 54 j ton kapka viéiis ki'l'i cbleibe du hier am 
tor' WIÖHM. II. 53 | inti ja. kél'oz anakajá 'itthon (tkp. helyé
ben) marad anyácskám' MŰNK. VNpH. d. 202 i mar-ponna kula 
ménem ta puris düríjaa kél'éné? cmi miatt kell nekem ebben 
a homályos világban maradnom' uo. 94 | oé-ik aiizles kilem 
tsattsais cauf solche weise blieb sie hinter ihrem vater im 
walde zurück' WICHM. II. 156 | iái iéiied tinad viísiu iííkeme 
kiÜz dir cdein hut ist wohl schon fünfhundert werst zurückge-
blieben' uo. 61. 

z ü r j én : V. k i í is § sije kol'ema ? ne-k i tis § abu kol'em / 
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'hol maradt az? Nem maradt meg sehol5 FOKOS 19 j V. dak 
kurtísis, torjis vomas kolx 'a kántor beleharapott, egy daraiga 
a szájában maradt5 uo. 85 j kol'e tai pe kol'§ krasataanei, batusko 
or d e, p o Lot a § je, maíaska o r d § paU-vodé-p e l' § s e ! es bleibt, 
ja es bleibt deine schönheit bei cleiiiem vater auf cler schlaf-
bank, bei cleiner mutter in der ecke vor dem ofen !' WICHM. 
SUS. Aik. XXt r 32 |.-P. ó'ti kukán kpl'cis va doras mijan ku-
kanköt 'egy borja [ott] maradt a folyó (víz) partján a mi bor
jainkkal5 ROGOV: ÜF. II. 61. 

o s z t j á k : E. ma iubdmna lihy ti yazadil 'én utánam 
maradjatok ti itt életben5 PÁPAY: UF. XV. 86 j nvy tddd 
laza! 'te maradj itt!3 uo. 106 | pvskan arhnds. kát-yöl§m-kem 
seda yaéds 'puska durrant, valami két-három [lúd] ott maradt5 

uo. 43 j lou si tv r din a se d a i yaéds 'ő azon a helyen ott is 
maradt5 uo. 46 [ Imi yát lib'ina tut yoéa seda i yaéds 'az 
asszony a házban a tűz mellett, ott is maradt' uo. 18 | yoliby 
yoi yáádl yoéa laiman yaésdt 'a harmincz ember a házuk mel
lett állva maradt5 uo. 23 j viur?l am^am pdmdíj mou iubdl peld 
yazBs 'a nép lakta (tkp. ülte) füves föld mögötte elmaradt5 uo. 
172 j vbdl ydluvlna yaéds 'a nénje a házhelyen maradt' uo. 
39 | nvy tám moudnna yaéá 'te maradj itt ezen a földeden5 

uo. 66 | oysamdl iásmdnna yaéds 'a fejkendöje maradt a ke
zünkben' uo. 21 || KK. yüdem yoi se aj a tayér túrna yeigot cdas 
panzerhemd blieb weiter, als drei mánner zurück5 PATK. II. 36 j 
AK. tudat, najat panem, man pirema at yeigat 'deshalb legte 
ich um die speicher feuer, damit sie nach mir (d. h. nach 
meinem tode) nicht zurückbleiben5 uo. 102 j AK. jadan yeigem 
surnéy-ügop a?' igene tai youvétem éne yor yoredai 'die zahl-
reichen zu hause bleibenden grauköpfigen (?) greise einen star-
ken ruf, der man bei der kriegsabfahrt zu schreien pflegt5 uo. 
48 | KK. jim teina vaitap nur anneitta ei nég coken yeigot 
'an seinem schönen gipfel blieb kaum ein zweig von der dicke 
eines hobelschaftes übrig5 uo. 24. 

v o g u l : E. Nayk-üsiy-Qtér jüw yuttés 'a Vörösfenyő 
városbeli fejedelemhős megmaradt5 MŰNK. VogNGy. II. 95 | 
jüw lé yultém éukém-pülém jold latkdts 'hátramaradt félczipöm 
alásüppedett' uo. III. 73. 

m a g y a r : Bémaradtam katonának (MNGy. VII. 427). 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1II. ** 
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Tisztára kipusztút a riepa, csak oda-toa maradt egy kevis 
belüllö (Göcsej, MTsz.). Odamaradott egg néhány az'ö lovaik 
közöl (EÁKF.: Lev. I. 207). Ha valami el adót marhat vissza 
nem váltunk, oda marad (VEE.: Verb. Szót. 23). S a mit el
zálogosított és elhagy ezután is benne, a ki negyvenezer frtnál 
több, az is oda maradjon nemcsak éltében, de holta után is 
(1634 TörtT. Új f. 1:272). Houa marad a maradéc étec? 
(HELT. : Mes. 312). A mocskosok között forgolódván, mocsok reá 
ne maradjon (FAL. SZE. 35). Mind a fÖfő görögöket asztalá
hoz marasztalja (Hall. HHist. III. 11). Hogy azért az iránt ü 
annyi kárba ne maradjon (1667. TörtT. Új f. II. 459). Felesé
gem halála után pedig maradgyon Prépost ur amr a (1609. uo. 
Y. 98). 

késik 

f i n n : a) min ne viipyi*) lehmán vilja, kunne maitoni 
katosi 'hova maradt a tehén-haszna, hova veszett a tejem5 Kai. 
XXXII. 185 || é s z t : ta víbis vei Unna cer verweilte noch in 
der stadt' WIED. EG-r. 346. — p) é s z t : nemad víísid palju aega 
téma kállal e csie brachten viel zeit bei ihm zu' uo. 

m a g y a r : Nem fogok én is sokat ide késnem, hanem haza 
sietek (1639. TörtT. Új f. II. 512). Kérlek, hogy oda sokat ne 
késsél és visszajüvésedben lassan járj (1559. THURZÓ Lev. 1:288). 
Nagyságod parancsolja meg nekik, hogy oda ne késsenek, hanem 
mitől hamarább lehet, jőjenek meg helekre (1561. TörtT. Új f. 
X. 212). Maga is törekedjék , hogy oda ne késsék kegyelme
tek, hanem siessen föl közinkben (1624. no. I. 17). Jót nem igen 
hirdetnek ide kegyelmed oda való késése felöl (1659. uo. I. 188). 

megáll, megállapodik 

f i n n : a) niin metso pysáhtyy**) p etdjdán rannalle 
*hát a süketfajd megáll egy fenyőn, a parton3 Kans. I. 252 | 
tulivat taaskin erddn linnan portüle, johon susi pysahtyi cismét 
egy vár kapujához érkeztek, a hol megállt a farkas' Sat. IV. 

*) viipyy 'elmarad, késik, tartózkodik'. 
**) Alapszava: pysyy cmarad, megmarad, megáll (helyén)'. 
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51 | tulivat myöhaán iltasella muutamaan kyláán, johon mielivát 
pysáhtyii yöksi 'késő e§te jöttek egy faluba, a hol meg akartak 
állapodni éjszakára5 no. 12—3 | hevonen pysáhtyi pihaan 'a 
ló megállt az udvaron5 SBT. SKL.3 62 [ Matti, joka oli pysáh-
tynyt öven suuhun seisomaan, heitti sieltá verisellá harcin sil-
mállá isántánsá poskeen 'Matyi, a ki megállt az ajtónyílásban, 
gazdáját onnan arczon dobta véres ökörszemmel5 Sat. IV. 159 || 
(Kemi) pyshayit yhthen p aikkhan 'megálltak egy helyen' 
CANNELIN : Suomi III. j . II. 86. — p) siihen seppo seisottihe 
syámmellá synkeállá 'ott megállt a kovács komor szívvel5 KaL 
XXXIV. 31 | mene I sanoi toiset, seisottuen tielle 'menj! mond
ták a többiek megállva az úton5 Sat. II. 14 | seisottui s elálle 
viimein, niemelle nimettömálle, mant er elle puuttomalle 
'megállt végre a nyilt tengeren, egy névtelen félszigeten, fátlan 
szárazföldön5 Kai. I. 332 j jop' on seisottui oronen Osmon uuen 
pellon p a áh cin 'már megállt a rén Osmo új szántóföldje végén' 
uo. X. 53 | seisahtuu kuningas katsomaan tielle 'az úton megáll 
a király nézni5 Sat. II. 55-j seisahtui pihalle 'megállt az udva
ron5 uo. I.2 123 | öven suuhun seisataikse 'megáll az ajtószád
ban5 Kant. III. 20 (253. 1.). 

l a p p : a) S. te son cuoccahti tasá 'aztán ott megáll5 HAL. 
V. 48 | te skihpé cuoccaht sömés sad'd'ai lanta kürrai 'a hajó 
megállt egy helyen a szárazföld mellett5 uo. 144 j son Uj cuoc-
cahtam uksa-kass kai 'megállt az ajtóban5 uo. VI. 35. — P) 
son cakkcat*) akta sad'd'ai 'megáll egy helyen5 uo. 154. — f) 
N. naste manai sin oudast, tassaci ko tat oudast mannamines 
orosti tam paike a la, kost manna Imi 'a csillag előttük megyén 
vala, míglen jutna és megállana a hely felett, a hol gyermek 
vala5 (KÁR.) FBLLM. II. Mát. II. 9. 

c s e r e m i s z : nyK. erydzd pbrtandzal fiuies sayald 'der 
sohn blieb auf der freitreppe stehen5 EAMSTEDT 125 [| kP. a()az 
Öene acaze tul 8üres soyaUt 'die mutter und der vater treten 
zum feuer5 GEN. SUS. Aik. VII. 28 | püngö tüy an it soyal, 
jühlat 'auf der fichte stumpf setze dich nicht, du verbrennst' 
uo. 69 1| kCzar. mialaldm, éoyaldm. Ozan ola keftdt on$§k§ cich 
kam [und] hielt an vor der bude in der stadt Kazán5 PORK. 

*) cakkcatét 'megáll, egy helyben marad5. 
12* 
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37 И kUr. кадка ond'édkd tolSn soyalná 'a kapu elé jöttünk &. 
megálltunk5 WICHM. NyK. XXXVIII. 240 [ toskalt mujsaskfr 
purálen soyalnu 'bementünk [az udvarra] és megálltunk az 
udvar végénél5 uo. 

z ű r j é n : si-ponda suvtis sl diné' 'azért megállott mel
lette3 POPOV: UF. II. 16 ] V. sor dor§ suvtis 'egy patak mellett 
állt meg5 FOKOS 88. 

o s z t j á k : E. ou-s iína s ed a láj/is 'ott az ajtóküszöbön 
megállt5 PAPAY : UF. XV. 177 | ját yoídyna labdt öySl si Iái
méi éátl 'a ház mellett hét szán ím megállott, hallszik5 uo. 150 [| 
AK. menőt, menőt, tayr kimet tätta saitiy sei yüdet, türup juy 
sajetivet, soy-juj s aj a ioiumdőt, yanadőt cer ging, ging, da hörte 
er klirrendes geräusch, als ob sich der schoss eines panzer-; 
hemdes bewegte; auf der entgegengesetzten seite des dichten 
waldes, hinter dem dichten forste stellte er sich hin; versteckte 
sich5 PATK. IL 66. 

v o g u l : a) B. élem-yalés unléné jelpiy [ma] kwoss tels; 
akw'-m,us jfyyyi, akw1 m an at rotmi 'de bár előtermett az ember 
lakó szent föld: az egyre forog, egy helyt meg nem állapodik5 

MŰNK. VogNGy. I. 141. — ß) kwoÜéy ja kw о ílé n jolä l'ül'ém-
tasém 'közepes folyó közepén megállottam5 uo. III. 277. 

m a g y a r : Alatsomb' szolgája, elvetetted rabja eleibe 
állapodik? (PÁZM. Préd. 16). Ha szomorúság a jámborságnak ké
pében állapodik elődbe, vigyázz (FAL. BE. 615). 

megállít, feltartóztat, visszatart 

f i n n : a) siihen seisahutti sillalle hevoisensa 'megállí
totta ott a hídon lovait5 Sat. II. 62 [ siellä . . . . laivansa seisa-
huttaa pihalle ' o t t . . . . megállítja hajóját az udvaron5 uo. 33. — 
ß) niihinkä hän nyt joutuu, kun sinä hänen nyt pidätit tänne 
'hová jut ő, ha te most itt tartóztatod öt' Kans. II. 78. — y) 
é s z t : hgia lapsed tupa 'halte die kinder in der stube5 WIED. 
EGr. 344 | hqidis ennast emäle 'er hielt sich entfernt5 uo. 

l a p p : S. svenska cakkastin uksa-kas kai ca svédek föl— 
tartóztatták őket az ajtóban5 HAL. VI. 35. 

o s z t j á k : É. nemdza-sirna ant raydl tadá tvida 'sehogyse 
lehet itt tartani5 (tvida 'bírni3) PÁPAY : ÜF. XV. 25. 
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vo .gu l : É. joli-tqrémné ti taratuykwé patwdsém : kit tqrmV, 
kit kworsi' %alne tü ti pojtéltawdsém*) 'az alsó ég felé kezdett 
ím lebocsátani: [de] a két ég, két menny között ottan vissza
tartott' MŰNK. VogNGy. III. 116 \\-%üi:ém yqptém Kusmd-kwol 
Mvi sünt né tü ta pojeltésdném 'három rénökrömet Kozma 
házának ajtónyílásában, ott állítottam ím meg5 uo. IV. 52. 

M á s o d i k c s o p o r t . 

fér**) 
f i n n : tehtiin sitten semmoinen arkku, ettá ihminen mahtui 

si sdlle 'csináltak aztán olyan ládát, hogy egy ember belefér' 
Kans. II. 18 ( allé maiján maata mahtui, allé seulan seiso-
mahan 'a serleg alatt elfér fekve, a szita alatt állva5 Kai. XX. 
95 j han sai eráaná talvi-pdivdnd niin paljon kaloja, kuin mahtui 
hdnen laituriins a cő egy téli napon annyi halat fogott, a 
mennyi belefért (paraszt)szánjába' BÜDENZ : FNy.2 143 | sinun 
on kuoma, 2J0^as'>j kasvaneet niin isoksi jo, ett'emme. endd mo-
lemmat yht' aikaa p esddn mahdu cneked, koma, a kölykeid 
oly nagyra nőttek már, hogy többé nem férünk be egyszerre a 
fészekbe mind a ketten' Sat. III. 30 || é s z t : ega naad ühelda 
kőik sinna ei mahu 'allé zusammen habén sie clarin nicht 

*) pojti 'megszűnik, megállapodik5 (SZILASI). 
**) A t ö r ö k nyelvekben is; pl. 

o s z m á n - t ö r ö k : iki kilig bir kin a siymaz 'két kard 
egy hüvelybe nem fér' KUNOS, Oszmán-török nyelvkönyv 216. 

u f a i t a t á r : iké kárbuz bér kult §kk a sejmas 'két dinnye 
nem fér egy hón alá' PRÖHLE : NyK. XXXVIII. km. 44 j iké 
tdkd báse bér kaz anya sejmas 'két kosfej nem fér egy üstbe5 

uo. 45. sz. J l'ahiií áwwdl bujepne wd inéijné udcdp káramajenéa 
kárn§9ja sejarmen~m§ ikdn? 'azonban a [tested] hosszát és 
szélességét meg nem mérem, beleférek-e a hasadba?' uo. 106. 1. 

k u m ü k : eki yarbuz bir koiya sijmas 'zwei wassermelo-
nen finden in einem arme keinen raum5 NÉMETH : KSz. XII. 
km. 38. 

j a r k e n d i - t ö r ö k : iski jolbas bér tiriya patmdz 'két 
oroszlán egy bőrbe nem fér KUNOS : KSz. VI. km. 26 | iski 
kéléj bér yélabya patmdz 'két kard egy hüvelybe nem fér' 
uo. 27. sz. 
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raum5 AHKENS 85 J ei need lojaksed mahu enam seie lant a 
'dieses vieh hat hier im stalle keinen raum mehr5 uo. 71 | kőik 
se rahvas ei mahu kirikuse 'allé diese leute habén nicht 
platz in der kirche5 WIED. EGr. 344 | toas olid ja ni palju 
inimezi kous, et meie enam sisse ei mahtunud 'im zimmer 
waren schon so viel menschen beisammen, das wir nicht mehr 
platz fanden5 uo. 657. 

l a p p : N. mi cahka sajipan b o s si, ige sate jorgalet vuovsa 
basist cwas hat raum in einem mauseloch und kann sich nicht 
wenden in einem ochsenstand?5 ( = ein stáb) FRIIS 115. 

c s e r e m i s z : a) kCzar. kormd&ds púra', pud apka's ok 
pwr§ 'hat raum in der hand, aber nicht in einem pudmass5 

( = die kunkel) POEKKA 25 | kür. korm§sk§ púra, puőa ft kas 
ok pür§ id. WICHM. NyK. XXXVIII. 214. — p) nyK. te xa'Isk 

ik pö'rtes (v. pö'rtdétd) a'kx-siyga*) 'das volk kann in einer 
stube keinen raum finden5 RAMSTEDT 133—4 | kCzar. nemnan 
nalSn kaisas akaz§ kiftitka köryes ok sSyal 'die schwester, 
die wir wegführen sollen, hat nicht raum im reiseschlitten5 

POEKKA d. 48. 
v o t j á k : ven pisi ja sir taroz 'egy tűfokba befér egy 

egér [is]5 MŰNK. VNpH. km. 3 | kik gondir ódig g u s ug te'rj 'zwei 
bárén habén nicht platz in einem lug5 WIOHM. II. km. 81 | ma, 
ta puijad tere ama! 'was, ist es etwa raum für ihn in dei-
nem sack !5 uo. 80 [ Vanka puksem no gurá ug teri-pá °V. ráült, 
de a kemenczébe nem fért be5 MŰNK. VNym. 13 | kor ka ug 
t§r éemiae! cmeine familie hat kaum platz in meinem hause !5 

WIOHM. I. d. 439. 
z ű r j é n : V. zgpte. terg, a bidsa mórt! 'belefér a zsebembe 

és egész ember!5 FOKOS 116. 
v o g u l : É. yotél lapijin tü, mir akiu'-ti at lapijin?! 'ho

gyan (tkp. 'honnan') fértek el ott, mind (a nép) úgy sem fértek 
el?!5 MŰNK. VogNGy. I. 71 ] v ay enné laptal utá puykné poésa-
tawé, puykné laptal utá vayénné possatawé 'vállra nem férő 
holmiját a fejére nyomkodják, fejére nem férő holmiját a vállára 

*) Vö. csuv. PAAS. s§n§§- 'belefér, elfér', kaz. sdj(Ss) id., 
altV. s§y- id., sor., szag. kojb. ujgE. s§y- 'hineinpassen, hinein-
dringen5. 
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nyomkodják5 IV. 220 j vit-yul alné [%um vit-%ul alné] man at 
lápe'it cvizet halászó emberek nem férnek el a vízi halat halászó 
területen3 I. 156 | elém-yalés-plyém man laptal ti patés, vitén 
laptal ti patés cember fiam kezd már el nem férni a földön, 
kezd már el nem férni a vízen5 uo. [ K. tété k ív alné sok'p 
oat loapíwe "ebbe a házba nem férünk be mindnyájan3 MŰNK. 
VogNyjár. 192, 

m a g y a r : a) Sokan gőlekezenec égbe, ug hog sem a házba, 
sem az ajtóhoz nem férnénec (Münch.-k. 73). Melly Ssuéúre 
egy ember nyomdéknál tőb nem fér (KÁR. Bibi. I. 463). Csudál-
koztam: hogy rád ennyi rósz fért (CZEGL. Japh. 6). Mennél 
több zab fér egy szálra, annit töltsenek (1595. THÜRZÓ Lev. I. 
161). Nem fér fogára az apostolok tudománya (CZEGL. Japh. 
121). Borom is azon szőlőhegyeken ennyihány ezer akó, kiket 
idebe nem fértethetjük (1644. TörtT. Új f. V. 208). Amennyi 
csak bele fért (MNGy. III. 416). Nem fért b ele a kezem (Nyr. 
XXXII. 456). Ha kosárbo férne bele a hegy? (Nyr. XL. 191). 
Beleférek a fába (MNGy. X. 370). A legkisebbik királyfinak 
sehogy se fért a fejébe ez az egész dolog (Nyr. XXIX. 534). 
Evett osztán Rendes, amennyi a bőrébe fért (MNGy. IX. 308). 
•— P) Nem sok tér bele (Somogy m. MTsz.). Nem tér bele egy 
liter ebbe az üvegbe (Dunántúl, MHat. I. 30). Széles az ökröm 
szarva, nem tér az istálómba (Békés m. MTsz.). Nem tér a 
b ű ribe (Zilah vid. MTsz., Torda NyFüz. XXXII. 38). Sehogy 
se tért a féjibe az embernek, hogy az ü fiai ojan mihasznák 
vónának (Bihar m. MTsz.). 

H a r m a d i k c s o p o r t . 

gyűl*) 
f i n n : a) saáskeá siihen kokousi sita syömaán Szúnyo

gok gyűltek oda azt megenni3 Kans. I. 169 [ hánen siihen nu-
kuttuansa kokountui koko jonkko hiiriá hánen ympárillensá 
'mialatt ő ott elaludt, egész sereg egér gyűlt köréje3 Sat. III. 

*) Vö. c s u v a s : aT. éirhdk éiúé-puélazan fdf püygnat 
uramá :a mikor s. közeledni kezd, a leány gyülekezik az 
ucczára3 MÉSZÁROS : CsuvNGy. II. 91. 
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38- — £3) onpa táhán ke'rtynyt, kuolijat on kaikki ide gyűltek, 
mind meg van dögölve3 uo. 103. — f) tan ne oli sillaikaa 
repo ja karhukin keraytyneet 'azalatt összejöttek itt a róka meg 
a medve isc Sat. III. 24 { sülien keraytyi nyt myös kaikki 
maukin hovi-váki koolle 'most összegyűlt ott mind a többi 
udvari nép is' uo. I. 180 | tyttaret keráytyvat lianen ympdril-
leen síiken ca leányok összegyűlnek ott körülötte' uo. II. 
126 | no tulee rahvasta, joka haaralta keráytyy linnoille cno 
jön a nép, minden irányból gyülekezik a várba' uo. I. 58. 

l a p p : S. tjáhkanin tasá cde församlade sig her' WIK-
LÜND, Lárobok 96 | suomies áikien Svíriesne Újén coqnkanommq 
kjürhkse Valamikor Svédországban templomba gyülekeztek' HÁL. 
III. 16 !| N. ko te SÍI oei fatti onddal, ko kuokte cuoűe coagganik 
outa sadjai cwie sich nicht fangen lásst, bis paar hundert 
sind versammelt auf ein und derselben stelle' rkuin hanta ei 
saa ennen, kuin sataa kaksi kokountuu y h t e e n p a i k k a a n ' 
FELLM. II. 295 j nu son kocoi olbmuit oednam a la cokkanaddat 
poradet 'akkor megparancsolá, hogy a sokaság megtelepednék a 
földön' FELLM. II. Mát. XV. 35 || K. a Isus valtij vlhkis sü 
Kajjafe, soirmiis páppe, k o z conkdettis kirj-kíd' i parrsamuz 
camazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, 
hol az írástudók és a vének összegyűltek vala' (KÁR.) GEN. UF. 
I. Mát. XXVI. 57. 

m o r d v i n : E. páromét vese ve t a r k as vi r c csie ver-
sammelten sich allé an einem ort in dem walde' PAAS. II. 115 || 
koda net'e pumáéit ve tar kas i lovovii i tarkazost aravt.vit'. 
éeste erd'iks pedazo, seste sumsto vel'artozo ! cwenn diese auf eine 
stelle gesammelt und gezáhlt und an ihren platz gebracht wer-
den, dann hafte die verfluchung, dann kehre sie mit geráusch 
zurück!' uo. 13. 

v o t j á k : pjrjos kuiiliéedn l'ukasko so-k o t i r a ca csere
miszek hangya módjára gyülekeznek köréje' MŰNK. VNpH. 62 | ko 
kotirs pié l'ukaskem cdas mehl sammelt sich (tkp. a liszt gyű
lése) um die mühlsteine' WICHM. II. tm. 81 j bermds eskárim-ka 
kulto-vilá kul'to tukaskoz cha mögénk tekintünk, kévére kéve 
gyülekezzék' PEEV. 19 (id. MŰNK. VotjSz. 35) | kik wr-a kmiú 
a'r-a uljsa so s áldat ne Vukaskl'zj buskeUjoslz rnach zwei oder 
drei jahren sammelten sich die nachbarn bei jenem soldaten' 
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"WIOHM. II. 167 | kuké vuem iii, so kor ka l'ukaskitl'am vozojos 
cals es nacht wurde, sarnmelten sich die vozo's in der (mühl-) 
stube' uo. 134. 

z ű r j é n : a) V. jez sar orde t'sukert'tsasni ca nép össze
gyülekezik a czárnál' FOKOS 56. —• (3) P. vot öksisö bldönms 
bavagan cl l rí a s cíine összegyűltek mindnyájan a bódéhoz' 
JfcoGov: ÜF. II. 64. 

o s z t j á k : É. töi"§m mola-árát uai párdds, ázat s\ ágdm-
mel caz isten a mennyi állatot csali rendel, mindnyájan ott 
vannak összegyülekezve' PÁPAI : ÜF. XV. 43—4. 

v o gu 1: É. atyatasí akw' p a ülné 'összegyűltek egy faluba' 
MŰNK. VogNGy. I. 70 \ %ap vatdn sayá nal-atyate'it ca hajó 
széléhez mindnyájan összegyülekeznek5 uo. II. 81. 

m a g y a r : Az kereztyenek, kik oda gywltenek vala, erzee-
nek labok kozot, mynt ha sok dyznok Ky fytottanak vona.az egy
házból (Érdy-k. 143, 413b, 565b). Gyűlletec ide fiaim (MA.: 
Bibi. I. 46). Ide mindenfelöl gyűl az ember (1635. TörtT. Uj f. 
I. 284). Ide mégis lassan gyűlnek az uraim (1637. uo. 289). 
Gylienek az pispek egyhazának pia ez ara (Virg.-k. 16). Gywlee-
nek hw hozya nagy sok sereghők (Jord.-k. 392). Tizönegy dok
tor és négy seborvosok gyűltek volt hozzám (NÁD. Lev. 61). 
Gyűlénec az álddsnac völgyébe (KÁR. Bibi. I. 391).— Gyakorta 
goiekezykwala ő taneitwaniwal oda (Winkl.-k. 154, Jord.-k. 590). 
Világokat goituan mend ohozia golekézenec (Bécsi-k. 38). Jesus 
él vala a tenger mellet es golekezenek ohozia soc golekezetee 
(Münch.-k. 3.7). A tarka vizi kigyo az ő tsipésével azt tselekszi, 
hogy igen sok viz gyülekezzék az embernek hasába (MISE. 
VKert 624). 

ffVWt 

f i n n : a) siat kerasivdt porsaansa s i i h e n ko.sken r a n-
nall e ca disznók malaczaikat ott a vízesés partján gyűjtötték 
össze3 Kans. I. 158 [ teitá ikdvöidessdni itkernat kyyneleeni kerási 
aitini astiaan 'utánatok való vágyódásomban sírt könnyeimet 
atyám egy edénybe gyűjtötte' Sat. I."2 124. — (3) kokosivat. 
yhteen paikkaan suurelle mdelle 'összegyűjtötték egy 
helyre egy nagy dombon' Kans. I. 125 | ja kissi iwkosi hiiria 
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pankolle 'és a macska egereket gyűjtött a kályhapadkára' 
uo. 213. 

l a p p : K. mayt londanc conk i§e$. odgit sojji volla 'mi-
képen a tyúk az ö fiait egybegyűjti szárnyai alá' (KÁR.) GEN. 
TJF. I. Máté XXIII. 37 ] K. iiejleo köpced ícsant ealajt, iemne 
o V 'ne gyűjtsetek kincset e földön5 (KÁR.) GEN. UF. II. Máté 
VI. 19 | N. oellet celo cokkijukko cednam ala id. FELLM. UO. | K. 
a köpced ícsant ealajt alma 'hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincset mennyországban5 GEN. UF. II. Máté VI. 20 | N. fal, 
cokkijet alcedek oelo albmai id. FELLM. II. U'o. 

v o t j á k : ad? ami intiiaz dié tirem 'der mann sammelte 
seine kleider an seine lagerstelle' WIOHM. II. 62. 

m a g y a r : Menden bűneidet elmedbe gohtoted (Vitk.-k. 
24). A buzat gohetec en curőmbe (Münch.-k. 39). Neegy yeles 
lelky yozagokat gyeythetwnk reea (Erdy-k. 390). Az hol magyar 
volt, mind mellé gyülteté (Mon. írók III. 117). A két jantsár a 
több társait össze gyűjtvén egy piátzra, mintegy ötvenen telének 
(MIKES: TörL. 255). 

N e g y e d i k c s o p o r t . 

megjelenik 

f i n n : samassa ilmestyi se rautainen ruunu sieltá vuoren 
peikon asunnosta sülien 'nyomban megjelent ott az a vas
korona onnan a hegyi manó lakásából5 Sat. I.3 176 j kaikki vaki 
ihmetteli, mista se niin ihana, ihko tuntematoin neitsyt siihen 
oli ilmestynyt 'az egész nép csodálkozott, hogy ez a szép, telje
sen ismeretlen leányka honnan termett oda5 uo. 75 | tuskin 
olikaan sen ennáttányt tehda, kun sulhaisen viereen ilmestyi 
ylen ihana ja kaunis neiti "alig ért rá ezt megtenni, mikor a 
vőlegény mellett egy nagyon bájos és gyönyörűséges leány jelent 
meg5 uo. IV. 70 | kun neljannesti ympari pyöráhti, niin koivu 
ilmestyi lammin rannalle 'mikor negyedszer fordult meg: 
maga körül, hát a tó partján egy nyírfa termett' uo. II. 123 | 
siihen arkku ilmestyi pihalle 'egy láda termett ott az udva
ron5 Kans. II. 125. 

l a p p : a) S. tlje jájjeta óq>ppopon uvote 'ekkor megjelent 
a húga előtt' HAL. II. 50. — (3) te kessát talle tat kine-khárán 
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tün neita ahce outoi 'megjelent a kiné férfi a, leánynak apja 
előtt5 uo. V. 34 | te paredne ai késsatí oiutoi 'aztán a legény is 
mutatkozott előtte5 uo. 179. — Y) gö %' stuore stuqpuo jaihtumq 
tisse 'nagy szoba jelent meg ott5 uo. III. 96 \ pahce vüini 
stüore fiusie jaihtumq, tann lant se '& legény látta, hogy nagy 
marhaistálló jelent meg azon a földön5 uo. | sö llj rnuore-skoahte 
jéh püurie jaihtamq, tann lantije, kusse lij mö°lumq 'fáskamra 
és éléstár jelent meg azon a földön, a hová kimérte5 uo. 97. 

v o t j á k : so izon vagsin muzem-vilá jurt-jer.-no kilddm 
'az ő alvása közben a földön háztelek keletkezett (tkp. jelent 
meg)5 MŰNK. 55 [ kuéo val tiprak tdtcisa vii-vild kildoz ca pej 
ló egyet ugorva a hidon terem5 uo. 62 | Bursin bakatir odig-pol 
tdtcisa vti-dura kildoz 'B. hős egy szökéssel a vízparton terem5 

uo. | sin-agaz jurt jer kilddm 'szeme előtt ház jelentkezett5 

MŰNK. VotjSz. 162 | tarakan jurtád isanan kildoz 'a csótán 
házadban bajjal jelentkezik5 uo. 

v o g u l : K. tokhvé tau pailnat-uit tau néildn 'az ő für
dése közben jelenj meg ott (oda) úgy [ismét]5 MŰNK. VogNGy. 
IV. 381 | sörés-vetdn tau té néüés 'a tenger partjához ím 
oda érkezett (jelentkezett)5 uo. 

m a g y a r : Jelenein te eledbe: apparebo conspectui tuo< 
(Keszth.-k. 26).*) 

emelkedik 
f i n n : a) ja samassa yleni sülien kulta-putki hánestd 

sillalle 'és belőle mindjárt egy arany medvetalpfű nőtt (tkp. 
emelkedett) oda a hídra5 Sat. I.2 64 | yletköön Unna k e shell & 
saarta! 'egy vár emelkedjék a sziget közepén!5 uo. 52 j joka 
luó'on partahalle kunnas kultainen yleni 'minden szirt szélén 
aranyos halom emelkedett5 Kai. IV. 483 | siksikö sindki synnyit, 
tdhdn ilmahan ylenit 'azért születtél-e te is, teremtél (tkp. 
'emelkedtél5) erre a világra5 Kant.3 II. 324 | tuohon kasvoi 
kaunis saari, kaunis kartano yleni, saarelle sorea nurmi,. 
nurmelle korea karja 'ott egy szép sziget támadt (tkp. 'nőtt5), 

*) Vö. még: Annyi ördög kerekedett az udvarra, 
hogy. a csillagok fényét es elvették (MNGy. X. 125). 
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szép birtok termett (tkp. 'emelkedett'), a szigeten pompás pá
zsit, a pázsiton gyönyörű nyáj3 uo. III. 43 (303. 1.). — (3) ka-
tonut on kansa kaunis, nousnut metsd sen sij ahan, kasvannut 
levéd lehto, vilju vitsikko ylennyt vief éhen komean korven 'el-
tünt a szép nép, erdő támadt (tkp. 'emelkedett') annak helyén, 
széles liget nőtt, barátságtalan harasztos keletkezett (tkp. 'emel
kedett') a pompás vadon mellett' uo. III. 25 | alkoi pojan mieli 
raskaaksi kdydd ja suru nousta sydameen ca fiúnak kezdett 
a szíve nehéz lenni s bánat támadni szívében' Sat. IV. 54 •( 
rainta Hed el le nousi kahvipannuna 'egy fejődézsa terem a 
tűzhelyen kávéforralóként' Kans. II. 106 j nouset koivuksi no-
rolle, tahikká lehto hon lepáksi 'mint nyírfa nősz a völgyben 
vagy mint égerfa a ligetben' Kai. XXVIII. 203. — y) é s z t : 
vezi kergib jokke 'das wasser steigt im bache' WIED. EGr. 
343. — S) é s z t : se kuju touzis téma vaimu ette cdieses bild 
erhob sich vor'seinem geiste' uo. 346 | rídlemine touzis nende 
vah ele 'ein streit erhob sieh zwischen innen' uo. 

F o t j á k : mi-ke no kuuiom, duinns kil'oz, mi viius bad'-pu 
d£u£áuoz cwenn wir sterben, bleibt .die welt (zurück) und über 
uns (unserem grabe) wáchst (tkp. emelkedik) eine weide' WIOHM. 

I. d. 312 1 mu-virá gu$am saékddz, sundües vordam gazanzd 
kegit pupnered s&ra-ug, siéü-klnli cidatdk 'a dombon kinőtt 
virágot, a napnak fölnevelt kedvesét bizony megtöri a hideg 
dér, nem tűrhetvén az őszi hideget' MŰNK. VNpH. cl. 22. 

s&ületik, támad 

f i n n : a.) sülien lintuja sikesi, kasvoi paljo peiposia 'ott 
madarak születtek, sok erdei pinty támadt' (tkp. 'nőtt'j Kant.3 

I. 91 [ parempi olisin olltit syntymdttd, kasvamatta, ilmahan 
sikedmdttd, maalle idlle tdytymáttd 'jobb lett volna nem szület
nem, föl nem nőnöm, a világra nem születnem, erre a földre 
nem jutnom' Kai. XXXV. 279, Kant.3 I. 46. — (B) molempihin 
r ei sihins a syntyi ndd,ta kidta-rinta 'mindkét czombján egy 
aranymellű nyest támadt' Kai. XX. 277 | niin syntyy henki 
siihen 'hát élet támad benne' Sat. II. 2 | poika sillóin heitti 
vesiastian taas jdlellensd ja siitá syntyi niin avea járvi Pahasen 
eteen, ett 'ei hdn pddssyt mihinkdán ?a fiú akkor egy vizes 
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edényt dobott ismét maga mögé és ebből oly széles tó támadt a 
gonosz előtt, hogy nem tudott sehová sem menni' Sat. I.2 151 | 
siina kun laulun latiloi vaan, niin heti syntyikin lumpi tan-
huelle, sülien suuria kaloja. uimaan, pimiá pirsliamaan cott 
pedig mikor éneket énekelt, hát rögtön egy kis tó támadt a 
baromfiudvaron, abban nagy halak uszkározni, kicsik szökdé
cselni' Sat. I. 3 | tuolV on syntynyt Jumala, . . . . kev.on heiná-
huone e s en, sorajouhen soimen p a a h a n fott született az isten 
a ló szénásházánál, a símaszőrű jászla végén3 Kant.3 III. 21 | 
mistá rneille tahii syntyi, uusi táhti taivahalle 'honnan ter
mett nekünk a csillag, az új csillag, [ide] az égre' uo. | paikalla 
syntyi tuosta sülé p ai ka He kauppapuoti 'abból nyomban egy 
bolt támadt azon a helyen' Sat. IV. 52 | seppo lauloi laulun, 
niin samassa syntyi saari kes k im erei le fa kovács aztán 
dalolt egy dalt, hát nyomban egy sziget támadt a tenger köze
pén' uo. I. 5 | s a a r e e n syntyi asunto ca szigeten lakás támadt' 
uo. 91 || é s z t : sündis koidu ette, viletsuze polve sisse cer 
wurde vor morgenröte, im elend geboren' W Ü D . EGr. 345. 

m o r d v i n : E. ko zon tsatsneé komul(a)vUa, kozon kasneé 
bojar-avlca? Suron, Ravon tona bolias, S., B. tona tsamas, 
l'eüJce tarltas, natsko tar Has, tsej-p aliú e s, kal'-kur in es, 
l'efííe tarksas, natsko tar/cas cwo ist der hopfen geboren, wo 
ist die herrin aufgewachsen ? an jener seite der Sura, Wolga, 
an jenem abhange der S., W., an einem feuchten, an einem 
nassen ort, in dem riede, in dem weidengebüsch, an einem 
feuchten, an einem nassen ort' PAAS. I. 74. Chrest. 35 | budim, 
avakaj, paksas caci norovin kis tete oskskeút' sirgavtiti fwenn 
du, mütterchen des getreides wegen, das auf dem felde erzeugt 
wird, diese opferhandlung veranstaltet hast' PAAS. I. 174 | a ulin 
saco od coraks, saco-ulin avakaj poks vir gunskas aso kilejneks 
c[haj nem születtem volna fiatal fiúnak, születném anyuskám a 
nagy erdőbe fehér nyírfának' EEGTTLV : NyK. V. 112 |j M, vir4 
sats, viri kasis, meki viri af tdlgi 'es wurde im walde geboren, 
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald' AHLQV. 
MMGr. 143. 

c s e r e m i s z : kP. sim kozla pundases socso ulam ca 
sötét fenyves mélyében születtem' GEN. SUS. Aik. VII. 72 j 
n§ll ik arkas socso n§ll ik pu-seygdm cdie auf einundvierzig 
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bergen wachsenden einundvierzig báume' uo. 52 j| nyK. koi-
la'es sa'rsS 'ein geborener wiesentscheremisse5 (tkp. 'fenyvesben 
született') RAMSTEDT 56 [| kCzar. acan ítuyu p akcas e sH zd ik 
kuyu koftöstat socSlden 'in dem grossen garten des vaters wuchs 
ein grosser kohlkopf PORKKA 41 ] gVSr-söreman ayan fiujesSzd 
kud-tormakan tumS socSlden 'ara ende des mit rasen bewaehse-
nen feldes wuchs ein sechsgezweigte eiehe' uo. 35 j ajar poksS-
mSn ümbalanzS ola coma socSlden 'auf dem starke froste 
wurde ein buntes füllen geboren5 uo. 40 | kuezd kornS őüres 
éoces 'eine birka wáohst am wege5 uo. 45 | kSckén lekma terzH 
tumer otes socSn 'ein schlitten zur abreise, im eichenhaine ení-
stand er' d. 138. 

z ű r j é n : V. mevot s étiig tsuzi, gen-iéuman § 'én ott 
születtem a tollas kosárban' FOKOS 116 j muMik ggrig kostiis 
babal§n gen-iéuman as tsuzis pi pev kuéa 'mialatt az ember 
szántott, az asszonynak a tollas kosarában egy hüvelykujj nagy
ságú (tkp. hosszúságú) fiú született5 uo. 

o s z t j á k : É. yundsi uulfiashy iay yoza simds ior-neyyoi 
anda tiudl 'a nagy folyó ági népnél ilyen erős ember sohasem 
születik5 PÁPAY: UF. XV. 159 || AK coida-pa íégM, togui éttittetna 
tégei söt yöt tívöt, togui sőt yöt tlvöt 'wahrlich, wie er hier-' 
her und dahin blickt, hier entstanden hundert háuser, da ent-
standen hundert háuser' PATK. II. 138 [ söt yöt, ar-yöt küttépa 
tu yötet tlvöt 'initten unter den hundert háusern, unter vielen 
háusern wuchs sein haus auf uo. j D. yotan tdka kerkidet, 
tágan a éne tör tivídet wo er schwer hinfiel, an der stelle. ent-
stand ein grosser see' uo. 4.*) 

v o g u l : E. tq,rém-man telem ndyk-nor cégi tájon nőtt 
vörösfenyő-gerenda' MŰNK. VogNGy. II. 68 [ ümé telem ur-pumd 
'hegyen termett hegyi füve' uo. I. 156 j vömé telem vör-jiwd 
'erdőben termett erdei fája' uo. [ vörén telem vor pil-yalil alilén 
'erdőben termett erdei bogyó úti táplálékával éldegélj5 III. 15 | 
q,jtan telem qjta^pil-yiilél ti lawáslém 'réten termett réti bogyó 

*) Vö.: KK. iuv-sotay piretna ána voő öt ép na (loc. v. 
lat.?) tarém kur meceda yojem vörmot? 'was für ein mann mit 
starken beingelenken ist am ende jener stadt geboren?' PATK. 
11. 22, 24, 82. 
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úti eleséget rendeltem ím5 II. 18 \\ as tüle mir ti téls 's ekkor 
•ott népség keletkezett' IV. 410 | K. alé-k'watél maunép kiválét 
tau telest 'valahonnan szép ház*ak kerültek (támadtak) oda' IV. 
383 [ vettan ani vömé janit paywná téli 'arczán, hogy tálat 
lehetne belőle, készíteni, oly nagy dudorodás támad5 III. 403 | 
étypritán ani vámé janit paywná téli 'tarkóján, hogy tálat 
lehetne belőle készíteni, oly nagy dudorodás támad' uo.*) I K. 
qlé-kr~wqtél maunéy kwdlét tau télest 'valahonnan szép házak 
kerültek (támadtak) oda' IV. 383. 

m a g y a r : a) Ismerek egy olyan kántort, aki kécczer 
születik a világra oszt igen sok felesége van (kakas) (Nyr. 
XVI. 137). — [3) Kevejt hiya, hogy oda nem vesztém nyakamat, 
mert senki sem támada melém (HELT. : Mes. 236). A Conrad 
császár nagy néppel támada mellé (HELT. : Krón. 23). Ártatlan 
ügyemet tekints meg, hatalmaddal támadgy mellém (MOLNÁKA.: 
Bibi. V. 25). — Arczúl támad az igazságra (PÁZM.: Préd. 
711). A ki kémélletlenűl nyelveskedik, arra sok nyelv támad 
(FAL. UE. 481). Anne balgatagsagba tamattanac 'in tantum 
vesanice prorupuerunt' (Bécsi-k. 82). Az farkas fi támad anyára 
(DEOSI: Adag. 337). Minnyáion a szakálos Budára tcimadánac 
(HELT.: Krón. 32). Ffyak támadnak hé attyokra (Jord.-k. 383). 

s&ül,, létrehoz 

f i n n : a) sin ne synnytti Jumala, páni Luoja poikuensa 
vihviláisille s aroille, kakar oille kylmenneille 'ott szülte az 
isten, hozta világra (tkp. tette le) a teremtő fiacskáját a (sasos) 
sáson, a kihűlt ganajon' Kant.3 III. 21 || alá synnytá riitaa 
vdlillemme 'ne támassz pert közöttünk3 BUDENZ : FNy.3 111. 
-— (3) mene portto poikemmaksi, tulen lautta tuonnemmaksi, . . . . 
sinne portto poikimahan, tulen lautta lapsimahanl 'menj, te 
szajha, félróbb [innen], odább, te tűzre való kurva, . . . . ott 

*) Vö. ána vámé janit paywná é§pritán lamyati 'csésze 
készítésére alkalmas nagyságú dudorodvány dagad föl tarkóján' 
MŰNK. VogNGy. III. 423 j tája várné janit paywná véltan 
lam/ati 'merőkanál készítésére alkalmas nagy dudorodvány dagad 
föl arczán' uo. 
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kölykezni, te szajha, meggyerekezni, te tűzre való kurva!5 Kai. 
L. 187. — Y ) észt- : kuhu höpi hukuteleb, sin na surma sigiteleb 
-wohin er einen schlag fallen lásst, da bringt er tod hervor* 
WIBD. EGr. 345. 

m a g y a r : a) A mit ránk szül a jó és bal szerentse, egy
aránt vegyük (FAL.'UE. III. 30). A világi szerencse három fele, 
egyikét az idő szüli r e án k és az mellyre véletlenül akadunk 
(FAL. SZE. 542). — p) Az én kutyám megkölijkezett kettőt a 
szalmába (VIKÁK, A magy. népkölt. remekei II. 116). — f) 
A fellegekig érő fa hegyére költött szép éneklő aranytollú ma-

• dár fiókáit (Nyr. XXIX. 537). 

nő, terem*) 

f i n n : a) kylviin siementa maahan, vaan mitá siihen 
kasvaa, sen syövát metsán lintuset 'magot vetek a földbe, hanem 
a mi ott nő (terem), azt megeszik az erdei madárkák3 Sat. III. 
75 | kasvaa heillá huuhtaan siihen ruista cterem nekik ott 
az irtásföldön rozs5 Kans. I. 62 | kasvoi... .katajahan kaunis 
marja, tuomehen hyvd heelmá 'termett a gyalogfenyőn szép 
bogyó, a zelniczón jó gyümölcs5 Kai. II. 41 | se siitá kariksi 
kasvoi, loihe Ino'oksi merehen caz aztán zátonynyá lett a tenger
ben, szirtté nőtt5 uo. XLIIL 121 \pihalle kasvoi semmoinen 
puu caz udvaron olyan fa nőtt5 Sat. I.3 101 [ tástá kasvoi hánelle 
sarvet paáhán "ettől szarv nőtt a fejére5 uo. 31 | metsolle 
taasen kasvoi hopea sulka purstoon caz erdészfajdnak megint 

*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl. 
k a r á c s a j : bír t'aláj gíl k'etk''ennen soyrá gahirún-süjekni 

üssüné ifirdiq bükként ta bir él keelip ga.u'rún-süjekní üssüne 
ornalrándi cnach einigen jahren wuchs gras auf dem schulter-
bein und es kam eine gemeinde und liess sich auf dem schulter-
beine nieder5 (bit- 'endigen, spriessen, wachsen5) PEÖHLE : KSz. 
X. 283. 

k u m ü k : ekibiz de bir edik b auy a bitken gul edik cwir 
beidé waren eins; wir waren rosen, die im garten wachsen5 

NÉMET: Kiáz. XII. d. 12 j bauya biter samursak 'der knoblauch 
wáchst in dem garten5 uo. d. 55. 

u f a i - t a t á r : iké barmok ár as §na it uismaj 'két ujj 
közé hús nem nő5 PBŐHLE : NyK. XXXVIII. 92. 
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ezüst toll nőtt a farkán' uo. 152 | niihin kasvaa nahkasiivet 
jalkain välille '(azokra) bőrszárny no a lábak közé' Kans. I, 
281 || é s z t : kasvab tiiki lima ja, sammalt 'schlämm und moos 
wächst in den teich hinein' AHRENS 73.*) — ß) kasvoi tuohon 
kaunis saari, nuori saari siunautui**) 'szép sziget támadt ott, 
fiatal sziget termett ott' Kant.3 III, 1. 

m o r d v i n : E. к ózon kasnes bajar-avka? 'wo ist die 
herrin aufgewachsen?' PAAS. I. 74. Chrest. 35 j| M. viri sats, 
viri kasis, meki viri af tälgi 'es wurde im walde" geboren, 
wuchs im walde, kriecht nicht zurück in den wald' AHLQV. 

MMGr. 143. 
c s e r e m i s z : kP. kural kajme kas kor ne s ik ia s toßdlyo 

kuskdlden caus der furche zwischen dem aufgepflügten streifen 
erhob sich ein jähriges bäumchen' GEN. SUS. Aik. VII. 69 j 
kCzar. Osdt ßüddn ümbalan£§ kusm§ sudet huikeiden 'auf dem 
ö$8t-üu$se wuchs ein gras und schoss empor' PORKKA 55, 37. 

m a g y a r : a) Ha megkened annak a fejnek az arcúját, 
mindjárt od an Ó az egész teste (MNGy. X. 383). — ß) Tudom, 
hogy ez idén az káposzta oda az földre igen kevés termett 
(1600. LevT. II. 146). Zsivány bírátok is, tudom, azt a percet 
•megátkozza, melyben e világra termett (TOMPA: Huszárkaland). 
A ló akkorra alája termett (Bakony vid. Nyr. XXXVII. 186). — 
Lóra termett, T s épre, к a p á r a termett (Kisv. Adag. 7). 
Inkább ásóhoz kapához termettetel (BAL. Cslsk. 471). — Oda 
terem rejtekéből ekkor a bús remete (KisrS. Tátika II. é.). Egy 
ugrással odatermett (ABONYI : A mi nótáink II. 15). Egy iramo
dással a pitvarba terem (ARANY: Családi kör). Képzeletem 
szárnyán oda visszatértnek (Toldi Sz. VI 18). Meglepetve kérdé: 
az égből estek-e, vagy honnan teremtek ily váratlan ide (Murány 
ostr. IV.). Se kérdett se hallott — a szobába terme (Rózsa és 
Ibolya). Tetőtől talpig ércbe öltözött alak, hasonló idvezült atyád-

*) "Vö. még: et ei enam naeste-rovi seie ilma siginekse 
'damit nicht mehr weiberraub -hier in der weit gedeihe5 uo. 
343 H s e möte tärkas mu m ele 'dieser gedanke erhob sich in 
meinem herzen' uo. 

**) siimaa 'áld, teremt5 ige első jelentésében is lativussal 
áll; pl. siihen pappi siuna'avi 'ott megáldja a pap5 Kant.3 

III. 108. 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1H. 13 
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hoz, termett ele'jök (Hamlet). Ha érkeznek nagyot nyerít, rá 
termők (t. i. a lóra) (PETŐFI : Hírős város . . .). 

növel (nevel), teremt, támas&t*) 

f i n n : a) siihen loi lohi-apajai coda lazaczháló húzó 
helyet teremtett' Kai: I. 272 | luopi luotoja mer éhen Szirteket 
teremt a tengerbe' uo. 277 | elkösi sinci ikáná luoko lasta luon-
notointa, . . , .isotointa allé ilman! csoha se teremts az ég alatt 
természetellenes, atyátlan gyermeket!' uo. XXXIV. 56 | luo, 
Ukko, merelle myrsky! 'támassz, Ukko, a tengeren vihart! ' ' 
Kant.3 III. 27 || é s z t : kui ta sinna on loodud fwenn er für 
den ort geschaffen ist' AHRENS II. 73 | aratás lötust téma sii-
dames e cer erweckte hoffnung in seinem herzen' WIED. EGr. 
343. — (3) luopi luotoja mer ehe n, kasvatti sala-karia laivan 
laskema-siaksi, merimiesten pcián menoksi 'szigeteket teremt a 
tengerben, titkos zátonyokat támaszt hajónak kikötő-helyül, ten
gerészeknek életük elpusztítására' Kai. I. 277 || é s z t : kasvatan 
kazu koííi ?ich vergrössere den gewinn im sacke' WIED. 
EGr. 343. 

c s e r e m i s z : kCzar. t§pn aza'tSm me kwstdsna fíiit j li
mai a'n cdein kind erzogen wir unter dem wasser POEKKA 14. 

m a g y a r : a) My okaert tamaztaa zent Ferenczot eellyen 
módon ydonek ívtolso rezeeben ez vylagra (Érdy-k. 567b). 
A sidoságbeli királyoknac orszagoc tamasztatik élőnkbe (HELT. : 
Bibi. 1. f2). Nehéz két úrnak szolgálni, kit bizony az Kd jó 
it életér e támaszthatok (LevT. II. 216). Az phariséusok Chris-
tust és keresztelő Jánost egymásra támisztJiatnác, elveszthetnéc, 
azon igyekeznec (MOLNÁE A. Scult. 50). Zent Petorre tamazta 
a népet (Debr.-k. 19(3). Nem égy s két ellenséget támazték Sám
bár r a (CZEGL. : Japh. 175). Im írtam Kassára Forgáeh uram
nak, hogy . . . . az vármegyéket is reátok ne támassza (1607. 
TörtT. Új f. I. 430). — p) Teremts oda engemet . . . (KIBFS. 

*) Yö. a m i s e r - t a t á r b a n : uf allada kaj§m bdr %ddaj§m, 
nik jarattai) bzzni denjaya co Álla, du mein einziger gott, 
warum hast du uns in diese welt geschaffen?' PAAS. SUS. Aik. 
XIX,. 289. 
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Kes. Szer. 135. d.). 0 azokat egyszerre szemünk elé teremti 
{GREG. ShakP. 334). Erre a menyecske felkap;a az ecetes korsót 
s úgy a tinók k ö z é teremti, hogy mind miszlikbe megy (MNGy. 
III. 356). TJb b ét e fentem a tensarat [a városba], akar a 
vasaskocsi (Göcsej, MTsz.). — 0 daterémték a hátad közepi re 
(Veszprém m. MTsz.). Úgy o dateremtlek a falhó, hogy a sze
med is szikrázik belé (Csallóköz MTsz.). Úgy főt hő teremtette 
hogy csak nyekkent belé! (uo ). 

gyökeredzik 

f i n n : sen oli juuret juurruteltu yheksán sylen syváhán 
"annak gyökerei kilencz Ölnyi mélységben voltak gyökeredzve' 
Kai. XLII. 143 j siihen juvret juurruteltu yheksán sylen syva
hán, yksi juuri maa-emáhán, toinen vesi-vi ert ehes e n, 
kolmas on kotimakehen coda vannak gyökeredzve a gyökerek 
kilencz ölnjá melységbe, az egyik gyökér az anyaföldbe, a másik 
a víz ösvényébe, a harmadik a ház halmába5 uo. XXXIX. 18 || 
é s z t : jiirdus ma s is s e cer wurzelte in der erde' WIED. 
EGr. 343. 

m a g y a r : Mivel azért a nyomorúságok szenvedése illy ha
talmas az irgalmasságnak belénk gyökér eztetésére, emberré okára 
lenni az isten fia (PÁZSI. Préd. 442). 

hajt, sarjad 

f i n n : a) alkoipa veitsenpaa vesota, vesat lehtia lykátá, 
vesosi vesaista kuusi, kultalehen kunki pá.dhan ^elkezdett a kés 
vége sarjadni, a hajtások leveleket hajtani, hat kis hajtást haj
tott, mindenik végén arany levelet' Kant.3 III. 21. — (3) é s z t : 
hundi hámba idanegu cmöge er [der zahnschmerz] in dem 
zahn des wolfes keimen' WIED. EGr. 343. 

szaporodik, növekszik 

f i n n : ni pirun suussa se maa eneni ja samalla táska 
kanssa eneni suupieliin cés az ördög szájában növekedett a 
föld és egyszersmind a kín is növekedett szája szegletében' 
Kans. I. 291. 

13* 
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m o r d v i n : E. vasijast, rastast kardon-xen! 'möchten 
sie fohlen, möchten sie sieh in dem stalle vermehren !' PAAS. 
II. 18 j budim, avakaj, kardajs rastl Jíil!d"in kis ieie oskskení 
sirgavtík, éesté, avinen, mondák, konazomkrostke mon íejan, alov 
suk pra mon maksan cwenn du, mütterchen, des viehs wegen, 
das auf dem hofe sich vermehrt, diese opferhandlung veran-
staltet hast, dann werde ich auch, mütterchen, an meiner stirn 
das kreuzes zeichen machen, eine verbeugung machen!' PAAS. 
I. 174. ,'• • 

c s e r e m i s z : kP. Patám fíokten ol§kes ertak kande sáska• 
poéalSn*) cam Patám fluss auf einer grünen wiese • schossen allé 
blauen blumen üppig auf G-EN. SUS. Aik. VII. 73. 

válto&Uz 

f i n n : muutu petraksi metsálle Változzál vad rén
szarvassá az erdőbe3 Sat. I.a 65 \ jos siipeni allé kirpuksi muu-
tut, niin ma sinut vien cha szárnyam alá bolhává változol, akkor 
elviszlek' uo. III. 58 | niinpa muutu kirpuksi kylkeeni, niin 
ma sinut vien Változzál hát bolhává oldalamon, akkor elviszlek5 

• 

uo. J muuttuivat murut hyviksi, kappalehet kaunoisiksi: . . . mi 
munassa kirjavaista, ne táhiksi taiv ah allé ca morzsák jókká 
változtak, a darabok szépekké, . . . a mi a tojásban tarka, az az 
égen csillagokká'- Kai. I. 231.**) 

változtat 

f i n n : Syöjátár muutti hanet lampaaksi metsádn 'bo
szorkány (a sárkány anyja) őt az erdőbe(n) juhvá változtatta' 
Sat. L3 59. 

c s e r e m i s z : kP. «ik satdste kockám, jiiam, pdtarem», 
manse osal, fiüt pundaéke puren kajen, ftüt afíam süőralten luk-

*) nyK. pasas Vimmelnd werden, stark zunehmen' (BAMST.); 
kP. posem 'elszaporodik; sich vermehren', 'reichlich wachsen'; 
posalam 'aufblühen' (GEN.). 

**) Vö. m a g y a r : Vigyük hátráb Tapolcsáu felé, hadd 
nyugodjék csak mit is, s változzék onnan ide az szolgáló ezer 
egymásután (BERCS. Lev. 333). 
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.t§n, fíüt afía lifdmas§nf W mland§mbalan, aj-aj aftap ! man-
teyece, süayden lom§zanden...! cwenn das übel, das gesagt hat : 
«In einem augenblick werde ich sie auffressen und aussaufen», 
zum boden des wassers untertauchen, die wassermutter ver-
nichtend, sie auf diese erde [hinaufziehend], ohne o weh! zu 
rufen, sie zu kohle verwandeln oder zu asche verbrennen . . .! ' 
GEN. S Ü S . Aik. VII. 53. 

f i n n : a) rupea siná hongaksi tcihán, mind rupean kuu-
seksi clégy te itt erdei fenyővé, én jegenyefenyővé leszek' Sat. 
I.2 149 — (3) se poika paasi kuninkaaksi sinne morsiamensa 
valtakunt a an cez a fiú lett ott király menyasszonya biro
dalmában' uo. II. 111. 

l a p p : S. autsen kuh wdr an alemie satta, puárdba skutti1 

varraka 'mielőtt a helységben zivatar támad, jobban siessünk 
(gyorsan)' HÁL. II. 116 \ jü purhvie sattáma icse lant se "már 
legelő (tkp. rénzuzmó) nőtt a maguk országában' uo. 112 | te 
kalhka saddat akta stúrra varré tunü kas kai cekkor egy nagy 
hegy lesz kettőtök között' uo. V. 160 || N. de li akta niéida gussa-
vagge, ja de das a sattai ir'ge maice ai cein mádchen war ein-
mal kuhhirtin, sie bekam einen freier im walde' QVIGST. ,28 | 
de sattai stuora bákas ja spiddestaibme dan ciéko-b aVkai ces 
wurde dórt eme grosse hitze und schmerz' uo. 38 ] toppi 
sattai ibmilmcettum toarrum cott borzasztó viaskodás támadt' 
FELLM. II. 327 1 igo lak tat ólmai saddam, saddam vela adnami, 
kutti pukta fást ruöktut vallji min (mija) adnami 1 ces ist noch 
nicht der mann geboren, geboren auf unserer erde, welcher die 
beute zurück nach unserem lande bringt?' uo. 203. 

c s e r e m i s z : nyK. ki'őes ma'ygd Un, sü'es ka'l'a fer 
hatte (tkp. n e k i . . . lett) geschwülste am halse und an der hand' 
EAMSTEDT 77. 

vo t j á k : kobi-p ide s B kiw-ks gibi luoz, so'kigibi med luoz 
táui! \venn auf dem boden der kellé «der pilz» sich bildet, 
dann überfalle «der pilz» diesen menschen!' WICHM. I. bm. 15a. 

m a g y a r : Azon ydoben leen ez vylagraMoyses(Joiá..-k. 
728). Ennye esztendőben lón ez világra (VALK. Gen. 4). Attya-
naJc temetése után lot ez világra (VER. Verb. 347). Te akar a-
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tódból lettem e világra (EÓNYI: HRom. 20). —• Ekkor lehúzza 
a papucsát, belerúgja a hajóba s lessz bel éj e egy aranylót 
mindenféle portékával telisteli (MNGy. VII. 536). Hát kénköves 
tó lőtt a helyre (MNGy. I. 373). 

Ö t ö d i k c s o p o r t . 

tes&? csinál 

f i n n ; a) mitas táhán laitat ? '"mit csinálsz itt?' Kans. 
I. 143 | saunaan laitatti lámpimát vedet 'a fürdőházban meleg 
vizet készíttetett' uo. 34 j niin hárká laittaa ensin itsensá 
pihtipuolis e en, sarvet oveen páin 'hát az ökör az ajtófélfá
nál helyezkedik el (tkp. csinálja magát), szarvai az ajtó felé5 

Kans. I. 191. — p) hanta kun oli valmis, laati siihen pienosen 
pirtin cmikor a gödör készen volt, egy kis kunyhót épített oda' 
Sat. I.2 128 | laatii linnoillensa pidot suuret 'nagy vendég
séget csap várában' uo. 55.*) — 7) mind táhan kaupungin 
portille toimitan nyt kauppapuodin cén most kereskedést csi
nálok itt, a város kapujánál' uo. IV. 52. — 6) ja sitten pesá 
sitté varustettiin kivi-r aunioon cés aztán fészket készítettek 
neki a kőrakásba' uo. 222. — s) menkaat pojat katso-maan, 
mikd tupa tuohon tehty on 'menjetek, fiúk megnézni, micsoda 
ház van oda építve' Kans. I. 144 j tekivdt maján siihen ha-
vuista 'ott fenyőágból kunyhót csinált5 Sat.. L* 9 | sitten mennyt 
mies linnun pyydyksid tekemáán metsdán 'aztán ment az. 
ember madárkelepczét csinálni az erdőben' Kans. I. 11 j teki 
vuoreen kolon 'a hegybe üreget csinált5 Sat. I.2 144 | mies teki 
maan sis dán kuopan 'az ember vermet csinált a földbe' Kans.. 
I. 21 | kylkeen teki terdksisellá nokallansa suuren loukon 'olda
lába aczél csőrével nagy rést csinált' Sat. L* 4 [ muudan korppi 
teki nevan r annál le pesánsá 'egy holló a mocsár partjára 
rakta fészkét' Kans. I. 245 | siná et saa tehdd pesdd ni a ah a n 
ollenkaan 'te nem rakhatsz fészket sehol a földön' uo. 5 I teki 

*) Vö.: merelle laatiutui saari ca tengeren sziget 
támadt (tkp. csinálódott)' Sat. I.a 5. 
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valkean lammitelldkseen sülien "tüzet rakott ott, hogy mele
gedjék5 Sat. I."2 93 | teki tnlen r ant as elle 'tüzet rakott a par
ton' Kai. XLIX. 131 || kettu teki itsensd kuolleeksi tien viereen 
ca róka döglöttnek tette magát az út szélén5 uo. 42 || kun 
jumala teki ma allé eláimet ja ihmisen cmikor isten az álla
tokat és az embert a földön teremtette5 Kans. I. 172 J teki 
tuonne pienen poian, latoi lapsensa vakaisen heinille, 
hevoisen luoksi, sora.jouhen soimen pdahan 'kis fiút szült 
(tkp. csinált) ott, ártatlan gyermeket szült (tkp. rakott) a szé
nán, a lónál, a szépszőrű jászla végén' Kai. L. 333 || é s z t : 
senna sab sild tehtama cdort wird eine brücke gemacht 
werden5 WIED. EGr. 587 j tegi hirmust vere-valamist senna 
Pctika cer richtete in dem orte ein grosses blutbad an' 
no. 345 — 6. — £) é s z t : senna val'mista nieile soma-aeg 
'dórt bereite uns mahlzeit5 uo. 346. — YJ) é s z t : lói oma 
leri ülés Unna álla 'er schlug sein láger auf vor der stadt5 

uo. 344. 
l a p p : a) B« te son tolöu tahkd tankká s a d'd'a i 'hát tüzet 

rakott azon a helyen' HAL. V. 39 ] N. rcen'ga Imi . . . . dakkam 
stúora dola goátiai 'der knecht hatte ein grosses feuer im 
zelte angemacht5

 QVIGSTAD 18 | mi takkap tasa kolbma viste 
^csináljunk itt három hajlékot' (KÁR.) FELLM. II. Mát. XVII. 4. — 
fi) S. laki tau tolöu köte kurrai mau stures, ahte köhte puli 
'ezen tüzet a sátor mellé oly nagyra csinálta, hogy a sátor 
megégett5 HAL. V. 10. —• 7) tlje tassa aktem kuotiem tarejajin 
(tarejajijjin) 'aztán ott egy sátrat csináltak (építettek)5 uo. II. 
80. —• 8) tihte püuiurie ?ZV toihtlkqmmd j ör ets e (j 0 ar ets e) 
cez a puvrie nem földre van építve (csinálva)5 uo. 96. — s) 
K. tann kolle 0 V mun seadam iccan cierkev 'ezen kősziklán 
építem fel az én Anyaszentegyházamat' GEN. UF. I. Mát. 
XVI. 18. 

m o r d v i n : E. vana bu iezen iejems néske fiire! 'sieh, 
hier sollte man einen bienengarten einrichten !5 PAAS. II. 93 | 
t'ejize kudont ékamonzo, i ustuma cavs ejzenze 'er erbaute das 
haus alléin, auch mauerte er einen ofen in diesem auf uo. 
115 | nej poks l'ej piras cinemé jpizi iejé can der quelle eines 
grossen baches machte der marder, das wilde tierchen [sich] 
ein nest5 uo. I. 68 | ieji'vlin pizé' pizé luga lanks cich möchte 
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auf der grünen mein nest bauen' uo. 88 | üejivl'in pizé mon 
poks p aksine s, mon poks p a ksine s, urna me £ines cich 
möchte auf dem grossen felde mein nest bauen, auf dem 
grossen felde, in der grenzfurche, zwischen den ackerfeldchen5 

uo. 86 f tejivtin pizé' supa'von kardajs, sapa'von kardajs 
kardas lat (a') alov kar das latfaj alov, kono'k zéfd'a larjks 
cich möchte auf dem hofe des reichen mannes mein nest bauen, 
auf dem hofe des reichen mannes, in dem schuppen auf dem 
hofe, in dem schuppen auf dem hofe, auf einer stange an dem 
firste' uo. j.| M. preazjnsa tis yaksarga piza 'auf seinem kopfe 
machte eine ente ihr nest' AHLQV. MMGr. 111 [ tilen piza, tilen 
vasta otsu iuma preas, tuma-tar atti, otsu ved tjrvas cich 
würdé ein nest machen, ich würde eine stelle auf eine grosse 
eiche machen, auf einem eichenzweig am rande eines grossen 
wassers' uo. 132. 

c s e r e m i s z : nyK. amas aes, okú aes, trufíaes 
pisánimn-don§ krest90m

 3stas kelés can die tűre, in das fensíer 
und in den schorristein muss man aus distelnadeln kreuze ma
chen' KAMST. 199 j kP. tumdna caska fíujes p§éas§m §sta 'die 
eule baut ihr nest auf dem gipfel einer birke5 GEN. SUS. Aik. 
VII. 34 | kCzar. kürtnd-küfiar ümb alán si-resetkam §st§s§m 
fauf die eiserne brücke macht' ich einen eisernen gatterzaun' 
PORKKA d. 124. 

v o t j á k : MU. ton tani kesmekt'os vaisa miuste tubisa 
t a t s i musir lestisa da'sa cbringe kufen her, sammle deinen 
honig ein und braue dann hier met' WICHM. II. 56. 

z ű r j é n : V. nied nin, séta, vefáas-kg gí'ik vojgn menam 
§sin ul§ pu-ísuker cnos, hozzá adom, ha egy éjjel alatt az én 
ablakom alá kertet (facsoportot) csinál' FOKOS 80. 

o s z t j á k : É. lon'ddt latti tvraina yaddt uer'sdydn ra ludak 
vedlőhelyére házat csináltak' PÁPAY: UF. XV. 42'|| AK. yőt-
/őnén-vésa noy nörém verőt cer machte oben bei der dach-
öffnung eine pritsohe' PATK. II. 140. 

v o g u l : a) "Ei. v őrén varém vör-alásém akiv' jánpa janin 
jq,ntél am yüm unttilém ' e r d ő b e készített erdei vadászszerszá
momba egy idegű ideges íjjat helyezek én, férfiú' MŰNK. VogNGy. 
IV..238 | vitén varém vit alsémné vörnél va'ilém vőr-yar yum-
müs yq>jaivé Vízbe készített vízi fogó szerszámomba erdőből alá-
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szállott erdei bika ugyan mikép juthat bele' IV. 239. — (3) vát 
norpá norin pora kivotlán sernél uj tinin piti pit'ayti c& har-
mincz gerendából való tutaj közepébe fekete állatból való drága 
fészket szerkeszt fészekké össze' uo. 211. 

m a g y a r : Csinájatok ide reggere ajan aranyas palatát, 
hogy még a kiráj is csudájára járjon (Nyr. XXXII. 403). Hamu
jutka Jancsi az udvarra csináltatott egy vas üligóriát a fele
séginek (MNGy. VII. 418). 

épít 

f i n n : a) mitás te, veliseni, táhan rakennatte 'mit épittek 
ide, testvéreim?' Kans. I. 143 | siihen kirkko tehtáköhön, kap-
peli rakettakohon roda templomot csináljanak, kápolnát építse
nek!' Kant.3 III. 28 (274. 1.) | haahdet ránt ah an rakensi 'hajó
kat épített a parton' uo. III. 52 (318. 1.) | jo tein merehen sillan, 
aian aalloill e rakensin cmár csináltam a tengerbe hidat, a 
hullámokra építettem kerítést' uo. III. 47 (312. 1.) •— (3) ja pakeni-
vat kauas salolle, johon kyhasivát itsellensá huoneet 'és messzire 
a berekbe mentek, a hol maguknak házakat tákoltak össze' Sat. 
I.2 120. — Y) é s z t : ma ehitazin metsa enesele maja cich erbaute 
mir im walde ein haus' WIED. EGr. 343 | ehitas omale maja 
metsa cerbaute sich ein haus im walde5 AHRENS II. 73. 

l a p p : N. tam lássa ala mon tatom rakkadet cezen kő
sziklán építem fel az én Anyaszentegyházamat' (KÁR.) FELLM. 
Máté XVI. 18. 

m o r d v i n : E. us ko zo n Kazán strojaii ? cwo erbaut 
sich Kazanj auf?' PAAS. Chrest. 28 [ us hozón ossos vatskaiij 
'wo errichtet sich Kazanj?' uo. | vaj póké vir hun eh a s stro-
jakinos, vaj glus vir hun éh as vachahsnos cinmitten eines gros-
sen waldes ward es erbaut, inmitten eines öden waldes ward 
es errichtet5 PAAS. I. 70 | teji.ée hudoni skamonzo; i ustuma cavé 
ejzenze ~er erbaute das haus alléin; auch mauerte er einen 
ofen in diesem auf PAAS. II. 115. 

v o g u l : E. ti tq,rmét-sip tutit üseris énné pánti' totné-
men jui-palt tü üsejálimén cebbe az istenek nyaka magasságú 
váracskaba, miután majd a földdel egyenlővé hordtuk, oda 
fogunk mi majd várost alapítani5 MŰNK. VogNGy. II. 188. 

m a g y a r : Mér építették a templomot a falu végire a 
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pécsöliek? (NyF. XL. 43). Olyan templomot épít a kapu elébe 
(MNGy. I. 390). Ha az apám levelit, amit születésem előtt adott, 
ki nem aggyátok, akkor ide égy templomot építték (Nyr. XV. 570). 

választ 

m o r d v i n : E. avul! kockado, l'el'akaj, Het'líe tar kas, latko 
pías, ved'iú cudíme tarkines, a pando konas, pando pras, 
a varman tokamo tarkines: glad' tar kin es Xetakaj, piíé 
luga polanas, mázé luga poXanas! ewahlt ihn [einen platz] 
nicht, brüderchen, an einem feuchten ort in einer schlucht, an 
einem ort, wo das wasser strömt, nicht auf des hügels stirn, 
auf des hügels haupt, nicht an einem ort, wo wind blást: an 
einem ebenen ort, brüderchen, auf einer grünen wiese, auf 
einer schönen wiese!' PAAS. I. 208. 

gyújt, fűt*) 

f i n n : a) viritti**) pesán eteen páreistá pienoisen tuhn 
ca fészek előtt gyujtószilánkokból kis tüzet gerjesztett' Sat. IV. 
17. •— (3) ottivat sitté muurin takaa, mistd löysivat, pareita ja 
sytyttivát niistd pienen tulen pesan eteen lattialle cvettek 
aztán, a hol találtak, a fal mögül gyujtószilánkot és ezekből 
gyújtottak tüzet a fészek előtt, a padlón5 uo. | kettu . . . sytyttli-
nyt valkean siihenjuurikkakokoon ca róka tüzet gyújtott 

*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl. 
k u m ü k : sewukka ot jaktlrma i n der kálte zünde kein 

feuer an' NÉMETH: KSZ. XII. km. 218. 
u f a i - t a t á r : bu ajaj isjena kájtsa, yatgne mié ka jákkan 

ikán 'mikor ez a bácsi hazaért, felesége éppen tüzelt volt a ke-
menczében' PEÖHLE: NyK. XXXVIII. 104. 

k a z á n i - t a t á r : pickd jayarak bir cfűts be jobban a 
kályhába' BÁLINT II. 73 | munca jak- "a fürdőbe befűt' uo. 

**) Eredeti 'feszít, kifeszít' jelentésében szintén lativussal; 
pl. mies sille tielle viritti ansan hánelle caz ember azon az: 
úton tőrt állított (tkp. feszített) neki' Sat. III. 33 J mies oli 
linnun paulan metsdán virittányt raz ember madárkelepczét 
feszített ki az erdőben' uo. 77. 
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ott a kalarábérakásba5 Kans. I. 65 || é s z t : armastust südame 
sisse sítiama 'liebe im herzen entzünden5 WIED. EGr. 345.*) 

l a p p : a) S. ciwdnin tölop kirhkü-tahhcai 'tüzet gyújtottak 
a templom tetején5 HAL. V. 105. — (3) S. te kalhkai son tolöcau 
ptdlehtit müra(n) vullai ckis tüzet akart gyújtani egy fa alatt' 
uo. 94 j| N. dolla dasa buöllatuvvut 'ott tüzet gyújtani' FRIIS 9. 

c s e r e m i s z : kCzar. izi kur'Sk umb al anz§ izi tulSm 
oltaldm 'auf einem kleinen berge zündete ich ein kleines feuer 
PORKKA 44 || kP. kufiaze moúgas olta 'das weib heizt die bade-
stube' GEN. SUS. Aik. VII. 8 \ pünjö fiujes- tul§m>oltaldm 'auf 
der fichte gipfel zündete ich ein feuer' uo. 68. 

v o t j á k : G. ta'brs so kunoka korkaze estmj kutsks 
'darauf í'ángt der wirt an die stube zu heizen' WIOHM. II. 132. 

z ű r j é n : va vilö pestini "vízre tüzet gyújtani ( = hiába
valót cselekedni)' WIED. ÜF. II. km. 40. 

o s z t j á k : KK. t'uv sotan piretna dr-nátmap Tarén tüt 
to% te-edöt cdarnach zündete er da vielzüngiges (Tarén) feuer 
an' PATK. II. 82. 

m a g y a r : a) Lésza nevű faluban egy házban emberek re
kedvén, r e áj o k gyújtották (Mon. TME. VI. 470). Rátok gyú-
tom a házsat (MNGy. IX. 517). — (3) Befűtött a kemencébe. 

H a t o d i k c s o p o r t . 

elvész, eltűnik 

f i n n : mies meni merehen, allé aaltojen katosi 'az ember 
a tengerbe ment, eltűnt a hullámok alatt' Kant.3 III. 77 | joko-
han tuo nyt sille tiellens á morsiameni katosi? már is el
veszett azon az útján most menyasszonyom?' Sat. II. 104 | 
süld pakinalla katosi hiiri maan sisddn taaskin cezzel a be
széddel az egér újra eltűnt a földbe5 uo. 108 | se katosi yht'ak-
kid metsáán 'az egyszerre eltűnt az erdőben5 uo. I. 182 | 
sanoi kiitokset parantajaüeen, joka katosi nyt metsddn eroten 
hdnestd 'hálát mondott meggyógyítójának, a ki most eltűnt az 
erdőben elválva tőle5 uo. II. 175 |j (déli Hámé) sittem^mi'ás 

*) Vö. puhusid tuld tuppa 'sie fachten feuer an in der 
stube5 uo. 345. 
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ka'tos sia hem^pa'ikka a(n) 'aztán az ember eltűnt azon a 
helyen' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131 || kun ne tyttösi ka
tosi ? 'hova veszett leányod ?' Kai. XXXIV. 207 | mist' oli osat-
tomalta kaksi vanhinta, kaonnut, poika suuréhen sotahan, 
-tytt'ó tietámdttömihin 'közülök, tőlem szerencsétlentől, el
veszett a két legnagyobbik, a fiú nagy csatában, a leány ki 
tudja hol5 uo. XXXIV. 199 j sanoi . . . . pdivdn saaneheksi, kuun 
tuonne kaonneheksi Pohjolan kivim dk éhen, vaaran vaskisen 
sisdhan 'azt mondta, hogy a nap odakerült, a hold oda
veszett Pohjola kőhalmába, rézhegysége belsejébe' uo. XLIX, 
107 | heitti sen lattian álla olevaan syvadn hautaan, johon 
tamá katosi ja kuoli 'a padló alatt levő mély gödörbe dobta őt, 
a hova az odaveszett és meghalt' Sat. IV. 36 | morsian virtaan 
katosi 'a menyasszony a folyóba veszett' uo. II. 116 [ joka 
luo dolta lai'neisin katosi 'a ki a szirtről a hullámokba 
veszett' uo. I.a 114 || é s z t : löm kadus metsa 'das tier verlor 
. sich im walde' WIED. EGr. 343. 

l a p p : S. te li akta stürra lahpa, man vullai son canai, 
ja katui tasa 'ott volt egy nagy sziklaüreg, amely alá bújt és 
a melyben eltűnt' HAL. V. 49 | te lijin td mdnd kalitom etnama 
sisia 'ezek a gyermekek eltűntek a föld alá' uo. 28 j te katuikan 
söi talle khammdri 'eltűntek a szobában' uo. 79. 

c s e r e m i s z : kP. m o s jomSc, seske 1 'wo bist du geblie-
ben, schwiegertochter?' GEN. STJ'S. Aik. VII. 38 | kande sáska 
Ion g es jom§é-mo ? 'bist unter den blauen blumen du ver-
schwunden ?' uo. 72 | t§ sintfalse (§)ska socsem uzar • caskar 
Iong es jom§ld§s 'so auch mein eignes liebchen im jungen 
birkenwáldchen ging verloren' uo. 77 ( parnastet ido si söryas 
\mod§ld§mas (3er e s jomSlden 'der silberne reif am fmgerlein, 
auf dem spielplatz ging er dir verloren' d. 29 j lüygal kosmo 
lünge kum§£em uzar caskar köryes jom§ld§s 'mein birkenrind-
chen, welches blasend ich herumging, im jungen birkenwáld
chen ging verloren' d. 98. 

v o t j á k : ket'sjos o'lo kft8% bjrjM'am 'die hasén waren 
wer weiss wohin verschwunden' WICHM. II. 128 | korka téuimol'o 
kad' píré, o'lo kitsi birs (kezjt korka pire) 'geht in die stube 
hinein, (gross) wie ein schober, verschwindet — wer weiss wohin 
(die kálte strömt in die stube heréin)' uo. tm. 388. 
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o s z t j á k : É. ukn' udtdi tnibi ponyvás si értdinda pidgs, 
jada uoliiis codébb [a part felé], a hol eltűnt, piros rozs kez
dett nőni' PÁPAY : UF. XV. 85 | sof§mpuy'dn yada uolnű, swj-a 
seda uandiia ca czérnagombolyagod, a hol megáll, aztán oda
nézz" uo. 8. 

v o g u l : K. pes k'gm lém női jiwét k'u t i patérs 'őskori 
ember lőtte nyíl a fák mögé tűnt el' MŰNK. VogNGy. I \ . 397 | 
É. am sam-s aj n é patvénüm-ke, nan éa'itnüivan, jeywnüwan cha 
én elvesznék (tkp. szem mögé tűnnék el), ti örülnétek, tánczol-
nátok' no. 140. 

élves&t*) 

f i n n : sülien Kaukoni kaotan virrest'.ni viikommaksi 
'Kalikómat [most már] itt hagyom (tkp. ""elveszítem') versemből egy 
időre' Kai. XXX. 495. — é s z t : selle kautasin jöke cdas ver
lor ich im bach' AHRENS II. 73 | kautazin kaera-koti t é-p eal e 
clch verlor den hafersack auf dem wege' WIED. EGr. 343. 

l a p p : S. mennet acc' anne suomies cienneste mü ktdlie 
rin?ik b uhcedVt^mab llep matiné tann ciennéj e karviehtomma 
cmég el fogsz menni, [hogy] egy kis tóban megkeresd arany
gyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem' HAL. III. 132 | jéh 
lattie* karvielitíjin tiiitie samien párnite tan skoaken sl%se "és a 
parasztok a lapp fiúkat elvesztették [szem elől] az erdőben' uo. 
12 || N. moece caűa vagjol ja soejbes moeccai lappá? ( = nallo) 
ces wandert durch den wald und verliert den schweif im walde? 
( = ein nadel)' FRIIS 115. 

v o t j á k : konijosü utjtem kttsjks kaigorod pala ceich-
hörnchen verlor er [durch kartenspiel] irgendwo in der gegend 
von Kaigorod' WICHM. II. 129. 

z ű r j é n : V. silis kntisni juualni, kitté § vokjasse vostis 
síje 'kezdték tőle kérdezni, [hogy] hová tette (tkp. veszítette) a 
testvéreit' FOKOS 12G. 

v o g u l : É. tül yoidl üstipéstá caztán valahová elvesz
tette [szem elől]' MŰNK. VogNGy. I. 12. 

m a g y a r : A nádor ispán meg monda, hogy meg vtkozet 
volna a tator ckal és hogy oda vesztette volna, minden népét 

"*) L. még az elveszt, elpusztít, megöl igék alatt. 
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(HELT. Erón. 55). Holofernes minden az előtt vett dicséretes győ
zedelmet oda vesztette (MA.: SB. 22). Szamárát-is oda vesztette 
(CZEGL. Japh. G0). A lovas haddal nem subsistálhattam, mert ha 
megindétott volna, o d avesztettem volna őket (BERCS. Lev. 525). 
Egyetlen egy hazugsággal oda veszti ember minden hitelét (FAL. 
UE. 392). — Még tatám a fo pénzt is b elévesztettem, nem hogy 
nyereségem lett-vólna cetiam de sorté venis in dubium' (PPBL). 

eltéved, eltéveszt 

f i n n : a) sepá eksyi sinne metsáan yksi chát ő eltévedt 
ott az erdőben' Kans. I. 231 | nytpitüá, ukkoseni, meidán tárná 
lammas tarppaa, jött1 ei vas'a katraasta metsáan eksy 
cmost nekünk, öregem, meg kell ölnünk ezt a bárányt, hogy 
ezentúl el ne tévedjen a nyájból az erdőbe' Sat. I.a 59—60 | 
ennenkuin oli jo korpeen eksynyt 'mielőtt már eltévedt az 
erdőben' uo. IV. 149 | sattuipa hauki uiskentelemaan siitá ran-
nitse, niin eksyi kivién lomii n ehát éppen egy csuka úszkált 
ott a part mentén, hát eltéved a kövek hasadékaiban5 uo. I. 
114 || é s z t : eksis pőzastiku cer verirrte sich im walde' WIED. 
EGr. 343. — (3) isá tuumasi, ettá viedá tyttárensá metsáan 
syddnmaahan ja eksyttáá ne sinne caz atya azt gondolta, hogy 
elviszi leányait az erdőbe, a kellős közepébe és ott el hagyja 
őket tévedni' Kans. II. 1. 

l a p p : cajáni tan sko akije ^eltévedt az erdőben' HAL. 
III. 106. 

v o t j á k : venik tijani vetllni-no tála jiromim cnyirvesszőt 
jöttünk mi törni és eltévedtünk az erdőben' MŰNK. VNpH. 81. 

elbúvik, elrejtőzik*) 

l a p p : S. sö láttien konoka setti • jicse alámvcistie, aecie1 

mennet ciekadiH p°<dtskuécén, alámuci piálase cekkor a madár-

*) A f i n n a peittáá cfed, takar', pistüá 'szúr, beszúr, be
dug' igék reflexiv alakjait szokta ilyen jelentésben használni; 
pl. a)hukka taas Jiougan murtoon peitáysi ca farkas megint a 
széltörte fenyőgalyhalmazba bújt' Sat. III. 18. — (3) vortimo kiven 
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király elküldött emberei közül néhányat, hogy menjenek, bújja
nak a medve emberei mellé' HAL. III. 41. 

m o r d v i n : E. vana ne sis^eiíi kostort ne alov kekéí! 
'nézd, az alá a hét farakás alá bújj!' PAAS. Chr. 8 | kafé^igat 
rhenel! jo&ov, pel tidalov keksnit' 'a héják az égboltozaton 
elbújnak a felhők mögé' uo. | toné kekss kucka ekses cselbst 
verbarg er sich hinter einem tümpel' PAAS. II . 93 | soné koúik-
aksalov kekss 'selbst verbarg sie sich unter der kleinen bank 
an der tür' uo. 92 J éiéim-prasa Kafazs kékéé sishíi koétirRniji, 
poé 'der siebenköpfige Karjas versteckte sich unter diesen 
scheiterhaufen' uo. 136 | soné ugolc líeksé 'selbst verbarg er 
sich in einer ecke' uo. 94. 

c s e r e m i s z : nyK. i ma'r§ éd'hn S9ry9skd 'ein mann 
verbarg sich im wald' RAMSTEDT 130 j) kCzar. pa't§r lia't k§n, 
p§l seyja'k ot s§l §'l'§ 'wenn du stark wárest, würdest du dich 
nicht hinter den wolken verbergen" PORKKA 1 j olaca-ftulaca 
cdfidfá fiaraé fiufierleódn ar§a-fi ü t a é s§l§ koőeé; izi lapka sem 
pizd pird fiufierleédn toskalo§é jümalan éSlSn kodes; nemnan 
kocsaé jiiéas kinőd-singalzS küfíar jümalan édlSn kodes 'das 
bunte huhn vor dem bősen habicht in der spreuscheune sich 
verbergend weilt; der kleine, niedrige schwarze hund vor dem 
bősen wolfe sich unter der treppe versteckend bleibt; die spei-
sen und getránke, die wir geniessen sollen, bleiben unter der 
diele verborgen' uo. d. 143. 

v o t j á k : tála vatkám 'elrejtőzött az erdőben' MŰNK. 
YNpH. 68 j kuar u l s uatskem 'unter die blátter hat er sich 
versteckt' WICHM. I. d. 449. 

z ű r j é n : V. kitís e-ne d'éebéan? 'hová bújsz e l? ' FOKOS 
84 | agimist mij nekod sijes oz nögjav, gebsis préstől ulé' lát
ván, hogy senki őt észre nem veszi, elrejtőzött az oltár alá' 
POPOV 21. 

allé pistáksen 'a hölgymenyét a kő alá bújik' uo. 4 | itse 
pistákse v es akk oon "maga elbúvik a fiatal erdőbe' uo. II. 
125—6 | taaskin pistihe metsaan 'megint elbújt az erdőben' 
uo. III. 6 | kettu pistáysi piiloon juurikan allé 'a róka elrejtő
zött a gyökérnövény alá' Kans. I. 26 | kun naki miesten tule-
van, pistáytyi tyhjáán tynnyriin 'mikor látta, hogy az 
emberek jönnek, elrejtőzött egy üres hordóba' Sat. II. 170. 
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o s z t j á k : É. -yáydefi silna sl %anema/ ca lépcső szólén 
ott rejtőzködjél el!' PÁPAY: UF. XV. 11 J toda oysar yanemgs 
'ott a róka elrejtőzött5 uo. 107 | kuddS mey'k'-eui iemdy yul 
(svrt-)oy % o £ a toyo i yanemds ca középső erdei manóleány a 
csukafejben rejtőzködött el' uo. 66—7 | ittam pám-%orbi-yoi mur 
uHpina yanemds cmost Füforma ember a nép mögé elrejtőzött' 
uo. 123 | nvy tam mou9nna yanádwman oldi neyyoi bimm7 
cte ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy!' uo. 10 |1 AK. 
ín néy juy tanöt, kör-c enc a yanadöt 'die frau trat hinein und" 
versteckte sich hinter dem ofen' PATK. II. 142. 

v o g u l : a) É. maii já-síintkicén pd perémti, tü tujtyati ckis 
folyótorkolaton befelé fordul, ott elrejtőzik' MŰNK. VogNGy. II. 
89 | K. üs-qglné élé té tuitk(ats ca város végén elrejtőzött' uo. 
238 | T. nou-cis-ti qnú-si s é n ű-töjtkrqtén 'te kedves, rejtőzzél 
el ezen fenyő m ö g é l ' u o . IV. 363 — (3) K. vosam-kiné qlé-né-
ser vuj tus ' r u h á m b a valamiféle állat bújt' MŰNK. VogNyjár. 
198 — f) EL. túli jiw sajin am liinnentidm 'rejtő fa m ö g é 
búvok el én ólálkodva rájuk' uo. 115. 

m a g y a r : a) E boldog by nos hatul kerule, es az zek a la 
buee (Nagysz.-k. 166). Es legottan ordog bűnek beleié (Weszpr.-k. 
49). Ördög búuek Ő bel eh (Debr.-k. 6)." Az kisded génnek annya-
hoz fwtameek es palasttya alaa bwiueek (Érdy-k. 426). Az tivuis-
kek kwzibe buth (Virg.-k. 31). Az ordog buuec az 6 louaba 
(Tel.-k. 111). Nem búvom, nem royiozem valami szegeiéibe 
(MA.: Scult. 1029). — (3) így lészen dolgod akárhol légy, és 
különben nem találod, akárhova reytezzél is (PÁZM. RT. 165). 
Az utakat fosztó lovasoktól hova fusson, minemo helybe retozzék 
(TitkRózs. 121). A róka, midőn a darásoknak sokasága reá támad, 
szoros szájú lyukba rejtezik elSttok (MISK. VKert 157). 

rejt 

f i n n : a) kukkokötki*) hánet köyh eniins a 'a kakas el
rejtette őt tolla közé' Sat. III. 58 j kerta kun oli kaunis paiva, 

*) peittád cdecken, bedecken, überdecken ; verbüllen, be-
mánteln, verdecken. verbergen, .verhehlen stb.' (ERWAST) igével 
is; pl. süld aikaa poian otti piilosfansa ja kantoi vihantaan 
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niin rótta katki kontrahdit rdystáan allé maahan 'egyszer, 
mikor egy szép nap volt, a patkány a szerződést az eresz alá, 
a földbe rejtette' Kans. I. 211 [ katki kirjeen kirjan allé 'el-
rejté a levelet a könyv alá5 BUDENZ: FNy.3 108. — (3) é s z t : 
katab palge kastenarma 'er versteckt sein antlitz in einem 
taustreifen5 WIED. EGr. 343. 

l a p p : a) S. éhper le akta manna mau lé sija (ta étne) 
md.hhcai vurhkim 'az éhper olyan gyermek, a melyet ezeknek 
az anyjuk az erdőben elrejtett5 HAL. V. 43 j N. tas las olme 
rikka oelo lagas, mi lm p elddui vurkkijuvvum 'das reich der 
hímmel ist gleich einem schatze, der auf einem acker verbor-
gen war5 FELLM. II. Máté XIII. 44. — P) S. céhkd taite callara 
sisa ca pinczébe bújtatta őket1 HAL. V. 28 | N. ciekkalada ddid 
manaid, muttwnit gari vuollai, muttomit badi vuollai 'sie 
versteckte die kinder, einige unter holzschüsseln, einige unter 
eisernen töpfen5 QVIGST. 20 || N. coggali dan juöUge-russasés sun 
oaddem-rimsides vuollai cer steckte sie unter seine zerlumpten 
betten am fussende des bettes5 uo. 39. 

m o r d v i n : E. k'o zo keksik, od'irvakaj, veska polinet Svo 
hast du, junge frau, deinen kleinen gatten versteckt?' PAAS. I. 
6 || M. od kud sed-alu Filá keéiza 'unter dem fussboden der 
neuen hütte verbarg Philipp ihn' AHLQV. MMGr. 129. 

z ű r j é n : V. kitté e-n§ loe tene d'éebni? 'hová rejtselek 
téged' FOKOS 84. 

o s z t j á k : AK. nuyat /ota lukimetem 'wo werde ich dich 
verstecken?' PATK. II. 116. 

v o g u l : E. yj)tat sam-s aj né tujtitd 'valahová, aho l szem 
nem látja (tkp. 'szem mögé5) rejtsd el5 MŰNK. VogNGy. IV. 415. 

vainioon, jo hon peitti valkean kiven allé 'akkor a fiút kivette 
rejtekéből és a zöld mezőre vitte, a hol egy fehér kő alá rej
tette' Sat. I.3 90 | neuvoivat sepolle, kuhun oli lipas peitettynd 
'útbaigazították a kovácsot, hogy hova van rejtve a láda' uo. 4 I 
siind on lipas hiekkaan peitettynd 'ott van a láda a homokba 
rejtve' uo. j leskiakka hanen peittdd sangyn allé 'az özvegy
asszony az ágy alá rejti őt' Kans. II. 101 | repo otti ja peitti 
sen suden suolet vatsansa allé 'a róka vette a farkas belét és 
a hasa alá rejtette5 uo. I. 21 || é s z t : vahest peidab pilvetije 
'bald verbirgt er es in den wolken5 WIED. EGr. 344. 

Nyelvtudományi Közleméniek. YLIU. 1* 
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m a g y a r : Ha az féld meg nyit volna, legottan oda rey-
tete volna w magát (Virg.-k. 42). Gőrogul tezauros, hova ember 
valami drága marhat reyt (RMNy. II. 48). Nyúl szivu tanítók 
féltekben az igasságot véka alá rejtik (MISK. VKert 175). 

H e t e d i k c s o p o r t . 

elpusztul,*) odavesz1) 

f i n n : a) lintu havisi hdkddn, kun paljo huonetta lammi-
tettiin 'a madár elpusztult a széngőzben, mivel nagyon fűtötték 
a szobát5 Kans. II. 59 | osta leipdd, muuten me ndlkddn hávi-
ámm,e Végy kenyeret, másképp éhen veszünk' uo. 32. •— p) ei 
ole hukkunut vet éhen, kuollut poika puolikkohon 'nem ve
szett a fiú a vizbe, nem halt meg a hordóban3 Kai. XXXI. 
129 ] perkele hukkni veteen 'az ördög a vizbe veszett5 Sat. I.2 

145 | sanottiinpa miehen hukkuneen mereen 'azt mondták, 
hogy az ember beleveszett a tengerbe' BÜDENZ: FNy.2 123 j kol-
mas osa vaked hukkui tule en 'a sereg harmadrésze a tűzbe ve
szett' Kans. II. 114 || (déli Hámé) e'nne(n) hukku yhlen talon ka'rja 
me'ttddn 'egyszer egy tanya nyája odaveszett az erdőbe' KAN-
NISTO : Suomi III. j . XX. 131. — *f) löydt veikkosi verevdn ku-
jahan ktikistunehen,5) kartanolle kaatunehen 'megtalálod piros
pozsgás bátyádat a sikátorban elpusztulva, az udvaron elesve' 
Kai. XXII. 372. —• §) anna kdyd kdyrdsarven... .ilman suohon 
sortumatta^) chadd járjon a görbeszarvú úgy, hogy ne vesszen 
a mocsárba' uo. XXXII. 295 | en ma silloin suohon sorru, 
enkd kaau kankahalle, korpien kotisioille, variksien vainiolle, kun 
sorrun sota-tiloille, vaivun vaino-tanterille 'akkor nem mo
csárba veszek, sem a homokos mocsárra esem, a hollók tanyá
jára, a varjúk mezejére, ha a csatatéren veszek el, a harcz-
mezőn rogyok össze' uo. XXXVI. 25 | kaivotielle kaatukohon, 
sotkutielle sortukohon 'rogyjon össze a kút ösvényén, pusz-

x) Vö. é s z t : ta apardas tele 'er verunglückte auf der 
reise' WIED. EGr. 343. 

2) L. még az elvész igénél. 
3) kukistaa l edön t , lever, leront, elpusztít ' (SZINNYEI). 
4) sortuu ' lenyomódik, elnyomódik; ledül, lerogy, leroskad, 

e lpusz tu l ; elreked (hang)' (SZINNYEI). 
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tuljon el a mosóúton!' uo. XXXVI. 55 j lopat siskosi siveán 
sotku-tielle sortunehen, vanha korttu kainalossa 'megtalálod 
szelíd húgocskádat a mosó úton elpusztulva, hóna alatt régi 
sulyka' uo. XXII. 280. 

m a g y a r : Megtérjen, mert ide vesz az gyalogja (BERCS. 
Lev. 319). Az én "polgáraimban Sziidi János és Macskássi Fe
renc z vesztenek oda (1603. THÜEZÓ Lev. II. 88). Az a rossz 
Dankovits is szintén oda vésze (1630. Tört. Tár Új f." II. 496). 
Féltem is, mind oda vesztek feleségek seggihez vágyódásért az 
áruló kurva fiak (1661. uo. I. 215). Sibón gyermekkel, szolgákkal 
együtt veszett oda No. lő asszony és leány is no. 5 (1660. uo. 
I. 197). Tyzony egy wezzoth oda bennyk (1553. LevT. I. 133). 
Már bizonyosra tartották, hogy o d aveszett a király (MNGy. X. 
21). Még te is odaveszel (uo. IX. 225). Mintsem odavesszen 
idegen országba, inkább én magam pusztítom el (uo. III. 340). 
Oda veszvén minden arany marhája, az pórság közé (1667. 
Tört. Tár Új f. II. 462). Én elkerülöm asztalát, mert kevés ebéd 
az, melyben belém nem vész (1641. uo. VIII. 570). Szálán 
holnap eret is vágatok, s kedden Isten velem levén haza megyek, 
ha belém vesznek is, mert szintén elfárasztottak (1629. uo. II. 
492). Ha meliek [a szerződést] meg nem állana, iozagaig bele 
vezen (RMNy. II. 23). Hogy a, Dunán enynyiszer való által járá
sában bele nem tud veszni (1625. Tört. T. Új f. II. 371). Az 
Duna fel szakait, két széna szekér veszett bele mind lovastul 
(1558. uo. XII. 97). Húzzatok ki, mert beleveszek [a kútbaJ 
(MNGy. VII. 546). Bele vész az tengerbe (MOLNÁR A. Bibi. 
I. 61). Akkinek van juó emberé, nem vlész tuóba a kendéré (NyF. 
XXXIV. 111), Az Ur Isten oltalmaza meg, hogy bele nem veszek 
az Dunába az nagy zajnak miatta (1560. Tört. T. Új f. XII. 
104). Az vízbe is több veszett 9 száznál (1683. uo. III. 475). 
Borbély Péter papucscsa sárba veszött (MonTME. I. 19). A szá
mára beleveszett a sárba (Nyr. XV. 144). Utjának czélja 
annyiszor vesz ködbe az ő s a mi szemeink előtt is (BEÖTHY: 
Széppr. II. 343). 

(meg)hal 

f i n n : a) niin korppi luuli, jotta se on kuollut siih en 
chát a holló azt hitte, hogy az ott meghalt5 Kans. I. 248 | hán 

14* 
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kun menee iiestd poikki, niin sülien tdytyy kuolla fha ö az 
úton átmegy, akkor ott meg kell halnia' uo. 216 | töytási 
sieltd, mutta kaula jái lattian rakoon ja siihen se kuoli cel 
akart onnan rohanni, de a nyaka a padlórésbe akadt és ott 
megdöglött' no. 129 j ja niin pdási hanhi tynnöristd, juhon 
sen muutoin olisi tdytynyt kuolla cés így szabadult ki a lúd a 
hordóból, melyben különben meg kellett volna döglenie' uo. 
24G j poika kuoli v eteen ca fiú vízbe halt' BUDENZ : FNy.3 99 j 
lintu oli hdkddn kuollut ca madár megfulladt a széngőzben' 
Kans. II. 64 | han kuoli maantielle rő meghalt az ország
úton' SET. SKL.3 62 | kun oli ruuna kuollut metsddn "mikor 
a herélt ló az erdőben megdöglött' Kans. I. 120 | aik' on kdyd 
katsomahan, joko Kullervo kaiosi, kuoli poika hirsipuuhun 
'ideje elmenni megnézni, hogy elpusztult-e már K., meghalt-e a 
fiú az akasztófán5 Kai. XXXI. 180 | kuolkohon kuja-rikoille 'hal-
jon meg a sikátor szemetjén' uo. XXXVI. 43 | suden akka kolme 
poikaa saapi, vaan itse kuolee lapsi-vuote es en 'a farkas fele
ségének három kölyke születik, de maga meghal gyermekágy
ban' Sat. III. 28 | se kuoli siihen kdsiin 'meghalt ott a keze 
közt' Kans. I. 160 ] lintu kuoli liian surman, surmahan s a-
nattomahan, nimen tietdmditömdhdn ca madár szörnyű 
halált halt, olyan halált, a mire nincs szó, a minek a nevét 
nem tudni' Kai. XXXIV. 216 | kun sind sotahan kuolet cha 
meghalsz a csatában' uo. XXXVI. 38 | somap' on sotahan 
kuolla, kivunis miekan kalskehe s en •dicső meghalni a csatá
ban, szép a kardcsörgésben' uo. 31 j lie kuollut kovin v Huh un, 
vainko leivein puuttehesen? ca nagy hidegtől halt-e meg, 
vagy kenyérhiány miatt?' uo. 221 | minun pitdá lahted kansaa 
johdattamaan lampimddn maahan, jotta eivat kuole tanne 
viluun cnekem meleg országba kell vezetnem a népet, hogy 
ne fagyjanak meg itt a hidegben' Kans. I. 252 j ndlkadn 
kuolen, syödd ei ole mitdan céhen halok, nincs mit ennem' uo, 
I. 255 | kun ostit kissan, niin ndlkadn me tdssd kuolemme 
cha macskát vettél, akkor itt éhen halunk3 uo. II. 32. — p) 
siihen se poika töllösikin cabba bele is halt az a fiú' Kans. 
II. 91. — i) siihen surmansa sukesi, kuolemansa kohtaeli cott 
szerezte meg vesztét, találta meg halálát' Kai. XXXVI. 341 |[ 
se jo surmansa sukesi, kuolemansa kohtaeli kosken k u o h uu n 
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k o v ah a 71, palavahan p y ö r t e h e s e n caz már vesztét meg
szerezte, a halálát megtalálta a zuhatag erős hullámverésében, 
sistergő örvényében' uo. XXXV. 333. — S) é s z t : tahab Unna 
surra, oma r ahv a s e cer will in der stadt sterben, bei seinen 
angehörigen' WIED. EGr. 345 | surid ennemine ndlga, kui et 
nemad seda tegíd fsie starben eher hunger, als sie das tatén' 
uo. 658 | suri na lg a, rőugese 'er starb hungers, an den 
blattern' uo. 345 | töve, havadé kát te surema can der krank-
heit, den wunden sterben' uo. 551 ( suri hava cer starb an 
der wunde' uo. 345. 

l a p p : a) N. das a sori jami rdort starb er QVIGST. 40 [ 
de dat rúossat galbmojen aelge yaiudnam góade ja jabme dokkó 
7no3ccai cda erfroren die russen und fanden das zelt nicht 
wieder und starben dórt in der einöde' uo. 32 j oajdna rjevvan 
jabmam goeres-luod' ala 'látja, hogy egy róka holtan fekszik a 
szánúton' Finis 6 j de son dagai•jeéas jabmen goeres-luod' ala 
chát halottnak tette magát a szánúton3 uo. | S. ainat jü varüti, 
ahte son ihkej) le japmani tan jawrai chanem már sejtették, 
hogy talán belehalt a tóba' HAL. V. 52 | so jami tat ohnaj si s a 
stöbu 'aztán meghalt az az ember bent a szobában' uo. 64 j 
talliá hvjitskop kuutie ciehtie jdmV tannak sidmma sivalks 'hát 
csakugyan meg kellett a kígyónak ugyanabban a hasadékban 
halnia' uo. II. 43 [| N. de nokka spaita goike, ja de saítan 
7nonge goit n m Vg a i jabmet liska ces ist cloch bald verzehrt und 
dann werde ich dennoch hungers sterben' QVIGST. 27. — [3) E. 
i kié, pukk saikk-cuege suohpjodij peaeeksajest miéire i mqjkjén 
é ac c a rés ímé az egész sereg disznó, nagy magas hegyről 
nyakra-főre a tengerbe rohana és vízbe hala' GEN. UF. I. Máté 
VIII. 32. — Y) K. rimúe proppej ajt vuolla ca róka megdöglött 
a tárházban' (tkp. calá') GEN. UF. II. 77. 

m o r d v i n : E. ve ezemnes kulos tet'anok, omoce ezems 
kulos avanok; kerc p elij kuhé sajiú polat, kijaks javs tuksia-
diú lavss piZe iákat 'egyik lóczán meghalt atyánk, másik lóczán 
meghalt anyánk, bal felé meghalt elvett feleséged, padlat köze
pén ringató bölcsőben zöld (újonnan született) kis gyermeked5 

K:-GTJLY: NyK. V. 87. 
c s e r e m i s z : nyK. /990des kol§s§ flol'dk l m wasser ge-

storbenes tier' EAMST. 60 j fid0ddskd kolSsS tc/e'n so-ikt-o'k 
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cmit dem im wasser gestorbenen ist es genau ebenso5 uo. 206 ! 
s9Tj9 s iesli edem Holcffiúd 'wenn ein mensch im walde stirbt5 

uo. | kCzar. izv kóla kuyw ka(tan e's p§z§rne'n ok ko'ld 'die 
kleine maus wird in der grossen getreidehocke nicht todtge-
drückt5 PORKKA 22 ] ikfize te'tpz-or&as kole'n 'einer war an 
der landzunge des meeres gestorben' 7. 

v o t j á k : vistem vute kmuem 'der narr ertrank5 WICHM. 
II. 79 | vu-murt dart-d'éla kuliz 'a vu-murt meghalt a parton5 

MŰNK. VNpH. 116. 
z ű r j é n : V. taiié§ ne'i§ tsigjgn kulni da k§d'zid§n kin-

mini cnem fogunk itt éhen halni és a hidegben megfagyni3 

FOKOS : Nyr. XLI. 73 | sije bolniUae kul§ma ca kórházban halt 
meg5 uo. 

o s z t j á k : É. tádá yvlda ant rafdl 'itt meghalni nem 
szabad5 PÁPÁT: UF. XV. 101 j s\ xvl'su! i t t halunk!5 uo. 26 | 
put-kordí nalna, ioutlaidn, s e da i %vlhn 'vas nyíllal lő rád és 
itt halsz meg5 uo. 3 | OM yoédyna s eda i yvl'sanan 'az ajtó 
mellett ott meg is haltak [azok]5 uo. 158 ] /ör9n ia% X°^a s^ 
naurem %vl9s-ki, uulftashn ia% rot andám ós, loln 'ha a %.-népnél 
ez a gyermek meghalt volna, a nagy folyóági nép nemzetsége 
[már] nem volna5 uo. 165. 

v o g u l : P. vüüne Hal k'wallesém 'csaknem a vízbe vesz
tem5 MŰNK. VogNyjár. 248. 

m a g y a r : a) Minthogy az gyermekszülő asszonyállatok ide 
is igen holtának.... (1599. THUEZÓ Lev. I. 272). Mindazonáltal 
jól adta az Ur Isten, hogy senki bele nem holt és szekerem, 
lovaim hogy tettességgel oda nem vesztek (1608. uo. II. 205). 
Az többi sokaság az Jordannac szoréttatván, oda holt (ZVON. 
Post. II. 257). Mihelt a vyzben ménének, ottan b eleh halának 
(Debr.-k. 177). Vgyan belé hal ő az mihoz kezd (DECSI: Adag. 
68). Benned ezen az árnyékvilágon semmiféle élő állat nem tud 
teremni, míg valaki b eléd nem hal (MNGy. III. 329). Heródes 
belee holt az gonoz palaznak z érelméében (Érdy-k. 524). 
Belé halz te az álomba: Epimenidem dormis (DECSI: Adag. 
68). Belé hal e titokba az emberi elme (ÉMB. GE. 4). Én két 
tallérba bele nem halok, kiváltom- (1668. LevT. II. 345). Az 
tengerbe belee halának: mortui sünt in aquis (Jord.-k. 377, 
550). Az disznóé az tengerbe halánac (KÁR. Bibi. III. 95), 
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Az Rábába mind nemet s mind magyar sok hala be (1594. 
THURZÓ Lev. I. 110). Kinek akasztófa helye, nem hal a D un áh a 
(DUG. id. MARGALITS, Magy. közm. 301). Akár a Dunába, akár 
a tengerbe halni (uo\). Már nem búsul, mint a Tiszába halt 
ember (uo.). Nem hal v izb e, kinek fel kell akadni (uo.). Nekem 
is volt egy bölcs macskám, a csávába halt vala (KIS-VICZAY 
uo.). Hamvábaholt 'aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen, 
rest' (Csongrád m., Szatmár m., Békés m. MTsz.). — jji) Az 
aranyszőrű bárány bedöglött a kútba (MNGy. X. 106). Muszájj 
az drogba döglött 'kényszert nem tűrünk' (NyFüz. XXXIV. 115). 

elveszt, *) elpusztít, megöl 

f i n n : a) laske, jumalan luoma, irti elaká veteen hukutaf 
'bocsáss el, te istenadta, ne veszíts a vízbe' Sat. II. 188 [ ja 
hanet sitté jdrveen hitkutti cés öt aztán a tóba vesztette' uo. 
I.3 148. — P) kaataos Kaleoan midiét, upota Uvantolaiset, hávitá 
hájyt urohot allé aaltojeu syvien cdöntsd föl Kaleva embereit, 
süllyeszd el Uvantolainent, pusztítsd el a gonosz hősöket a 
mély hullámok alatt' Kai. XLII. 352. — f) kaotti Kalevan poian 
Tuonen must ah an j ok éhen, p ahimp ahan py őrt éhe
sen 'Kaleva fiát Tuoni fekete folyójába, leggonoszabb örvényébe 
vesztette bele' Kai. XIV. 438. — ő) jo on poikasi poloisen kao-
tettu, kuoletettu Tuonen must ah a n j ok eh e n, Manalan iki-
vetehén 'szegény, a fiadat már beleveszítették, beleölték Tuoni 
fekete folyójába, Manala örök vizébe' uo. XV. 187 | itse en nyt 
tiekand. ..., kun ne surmani sukean, kun ne kurja kuoletaime : 
s u uhun uluovan sütősen, karhun kiljuvau k itali a n, vainko 
v a t s a h a n valalian, meren hauin h a mp ahi s in? 'magam sem 
tudom, hol érem meg halálomat, hol fognak megölni engem, 
nyomorultat: az ordító farkas szájában, az üvöltő medve torká
ban, vagy a bálna hasában, a tenger csukájának foga közt 
[pusztulok el]' uo. XXXV. 337. — e) mikáhdn ketun tuoiion 
tappoi cki ütötte agyon ott a rókát' Kans. I. 54 | repo siina 
odottaa, kuhun karhun tappoi 'a róka ott vár, a hol a medvét 
agyonütötte' uo. 168 | tahikká tauilla tapata, surmoa suku katala, 

*) 'Verlieren' jelentésben 1. fönnebb. 
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mi ehet pitkille pihoille, naiset laiiván lattioille Vagy be
tegséggel ölesd meg, gyilkold meg a nyomorult nemzetséget, a 
férfiakat hosszú udvarukon, az asszonyokat akluk padlóján' Kai. 
XLV. 19 j kettu narrasi janista menemáan vaarapaikkaan jcir-
v e en tappamaan itsensa 'a róka elbolondította a nyulat, hogy 
menjen veszedelmes helyre a tóba ölni magát' Kans. I. 89 |] 
(déli Hámé) pa'lvelijü tappo s a'nky yj^ju'apuneen kunin-
haa(n) 'a szolga az ágyban agyonütötte a részeg királyt' KAN-
NISTO : Suomi III. j . XX. 131 | karhu oli e:nnen so'tavalakan 
tappanus^siáhem^jmá'kee(n) ca medve a hadi mént agyonütötte 
azon a dombon' uo. || é s z t : tapavad lapse ara sinna vee 
siss e 'sie werden das kind noch umbringen dórt im wasser' 
AHRENS 73 | paganad on teda ühe sare peale ara tapnud 'heiden-
haben ihn auf einer insel ermordet' WIED. EGr. 345. — £) 
paatettiin lyödd kukko penkkiin "elhatározták, hogy agyonütik 
a kakast a padon' Kans. I. 194. —i\) surmasi hánen niilkaán 
'megölte őt éhséggel' BUDENZ: FNy.2 99. — •8-) é s z t : kiilm 
vötab meid sinna 'die kálte tödtet uns dórt' AHRENS 73. — 
L) é s z t : kajra kül'vie kautab 'den hafer verdirbt sie in der 
saat' WIED. EGr. 343. 

l a p p : a) S. kaddin sü tas a k stáurai 'megölték őt azon 
helyt botokkal' HÁL. VI. 140. — (3) ellam ken ta lakituivwum 
sü Mtan vullai jamehtuwwet 'nem voltak ezek arra rendelve, 
hogy az ő keze alatt (által) ölessenek meg' uo. 56. 

m o r d v i n : E. azo vesnik iejíerem, kozo jomavdjí! 'suche 
meine tochter auf, wo du sie zu grundé gerichtet hast!' PÁAS. 
II. 82. 

z ű r j é n : koinös jukmös dinas vijis ca farkast a lék 
mellett megölte' ROGOV : UF. II. 65. 

o s z t j á k : a) E. k anion seda i pustdsa i uel'sa 'ott 
künn kárt tettek benne, meg is ölték5 PÁPAY: UF. XV. 88 | tam 
tvjana tada at uellapn! 'ezen a helyen ám ölessél meg!' 
uo. 136 | kuddfi iaidl i kim-tal'sa i töda kamm (loc.?) ueVsa 
'a középső bátyját is kihúzták és ott künn meg is ölték' uo. 
89 | met ai men'k'-eui manem mola mouna (loc?) uelhü, sit 
ant %blsem 'hogy a legkisebb erdeimanó-leány engem micsoda 
földön öl meg, azt nem hallottam' uo. 67 [| D. yüs-vét notat 
yüs-vét %ojét var na (loc?) veddjet 'von 25 pfeilen wurden 25 
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mann auf dem platze getödtet' PATK. II. 20. — p) AK. igena 
kim kör cencivet ságar-möy nerimái, tti tánc öténeta torimai 
Vom altén wurde hinter dem ofen ein kalb hervorgezogen und 
vor seinen knien geschlachtet' uo. 10G. 

m a g y a r : a) Louéldőzni kezdée a magyarokat, és mind 
oda őléc okét (HELT. Krón. 56). Bele ölte a vizbe:• aquis 
suffaeavit (KRESZN.). Belé-ölik magokat az vÍzben ( = vízbe) 
{MA. SB. 133). Olaszihan az Károly uramét és Lányai uramét 
úgy verték fel az hajdúk, kiknek fejét vették, kiket hozzájuk es
kettek, kiket az vizbe öltek (1607. Tört. T. Új f. I. 437). Vízbe 
ölték a rákot (MARGALITS, Magy. Közm. 594). Addig űzte, győzte 
(a játékot), míg mindenét belé ölte (FAL. NU. 292). — fi) Hal-
uán Mariánns császár, hogy oda vesztettéc válna az magyaroc 
egész seregét, igen meg iyede (HELT. Krón. 14b). Tehetünk két 
felül való diversiőt neki; hiszen, ha ezt ideszorítjuk s megrontjuk, 
o d a veszthetnénk azt könnyebben (BERCS. Lev. 622). Addig iarék 
vtánna, hog magamat is alig hogy oda 'nem veztém (DECSI : 
Adag. 79). Seregivel az tengerbe vesztettéc (ZVON. Post. I. 59b). 

föláldoz 

o s z t j á k : KK. i%-süyta, noy-süyta-kelep ton% igema jágam-
pelka tabet kumdet árét tas pöjiridem, unt-p élka tábet kumdet 
aret tas vöjiridem 'meinem in eine malitza aus bárén- und 
elentierfellen gekleideten greisen götzen habé ich an der heide-
seite sieben speicher mit zahlreichem pelzwerke geopfert und 
an der waldseite sieben speicher mit zahlreichem pelzwerke ge
opfert' PATK. II. 84. 

meglő 

f i n n : laivalaisia jos mitá tulee, niin minut metsán petona 
am mutaan tán ne s aar e en cha valami hajósok jönnek, akkor 
engem mint erdei vadat lőnek le ezen a szigeten' Sat. I.2 31 | 
jú8 liekin mun mieheni se naurishuuhtaan ammuttu, pitáá 
káydakseni katsomassa rhátha az én férjem van agyonlőve a 
rópairtásban, el kell mennem megnéznem' uo. II. 85 || (Kemi) 
ne ammuit sitá herraa sínné járfheen cők rálőttek arra az 
úrra ott a tónál' CANNELIN ; Suomi III. j . II. 86. 



218 BEKÉ "ÖDÖN. 

fullad, fojt 

f i n n : a) siiná tukektui kauppias huutaessaan veteen 
'ekkor a kereskedő kiabálása közben belefulladt a vízbe5 Sat. 
122 |! kun oisit emo kuluni synnyteltáissá minua. . . . tukahuttanut 
sav uhun "ha édes anyám, akkor a mikor szültél . . . . meg-
fullasztottál volna a füstben' Kai. XXXV. 297. — p) kun löyát 
isosi vanhan saunahan savuttunehen cmikor öreg atyádat a 
fürdőben találtad [a füstben] megfulladva' uo. XXII. 354. — 
y) kuolkohon kupo sylihin, l á a v cihán lákáhtyköhön 'haljon 
meg, kéve az ölében, fulladjon meg az akolban!' uo. XXXVI. 
47 | isoni isoiset ruunat valjaihinsa vaipukohot, lánkihin 
lákáhtyköhöt, kyntöaikana parasna 'atyám nagy herélt lovai a 
hámban rogyjanak össze, a lóigában fulladjanak meg a legjobb 
szántásidőben' Kant.3 III. 29. — ő) hánenpá siiná seisoessa nousi 
virrasta sieltá, jönne hiiri oli uponnut*) viisi komeata ihko 
mustaa hevoista 'hát míg ő ott áll onnan a folyóból, a hova az 
egér belefulladt, öt pompás tiszta fekete ló szállt ki' Sat. II. 
116—7 | tuohon suohon upposi 'abba a mocsárba fulladt' 
Kans. I. 56 j| é s z t : uppus vette 'er ertrank im wasser' WIED. 
EGr. 346 || poika tahallansa njoi lievois-luuskansa tien-ojaan, 
upotti sin ne 'a fiú szándékosan az út árkába hajtotta gebéjét, 
abba belefullasztotta' Sat. I.2 145 | upottakaamme mereen 'fojt
suk a tengerbe' uo. IV. 120 j lienet jáálle játtánynná, uhkuhun 

*) uppoa- ige eredeti jelentése : '(elsüllyed, (el)merül'; pl.: 
tahán on ryytimaahan uponnut kolme kultaista porsasta 
'ebben a kertben elsüllyedt három arany malacz' Kans. II. 117 || 
han olisi menevá tuonne punaisen meren keskella yhteen linnaan, 
ioka on upotettti veden sisaáu 'ő odamenne a Vörös-tenger kö
zepén egy várba, mely a vízbe van süllyesztve' uo. 83 | oletteko 
náhneet semmoista linnaa, joka on upotetta tuonne punaiseen 
mereen, etta pikkuisen harjaa nákyisi sieltá 'láttatok-e olyan 
várat, mely ott van elsüllyesztve a Vörös-tengerben, hogy [csak] 
kis tetőéi látszik ott?' uo. 84 | upotti sakin avantoon 'a zsá
kot a lékbe süllyesztette' Sat. IV. 121 | niin vetehen viskó'otte, 
aaltoihin upottaotte rhát hajítsátok a vízbe, süllyeszszétek a 
hullámok közé' Kai. XL. 327. — Vö. még: kuka sinua sieltá 
nostaa. kun suohon vajoat ? 'ki emel ki téged onnan, ha a 
mocsárba elmerülsz' Kans. I. 242. 
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upottanunna ca jégen hagytad [zsákmányodat], a vizes hóba foj
tottad?' Kai. XLVI. 527 !| é s z t : uputa kaséi-poeg jokke cer-
tránke das katzenjunge im bache5 WIED. EGr. 346.1) 

l a p p : a) K. juhtllgij cdcca 'belefúlt a vízbe' GEN. UF. 
I. 70. — p) tcillia pocínta mosskssistiaji tanna wvassn s éjj e s d 
chát az ember megfulladt a zsákban5 HAL. II. 53. — 7) S. 
stuora Phiere viénti, atte unne Phierece pattnini tann juhkse 
rnagy Péter azt hitte, hogy kis Péterke belefúlt2) (tkp. elmerült) 
a folyóba' uo. III. 155. 

m o r d v i n : a) E. a omboéed'e iéia cactijid'ereé, mejle 
pajms puvasaA) Svenn sie ein anderes mai aber wieder so ge-
báren wircl, dann werde ich sie an der querstange erhángen" 
PAAS. I I . 104. — (3) E . feíán avan bas lavkaé vecak a vaji^) 
tolcak a pali ;der segen der eltern ertrinkt nicht im wasser, 
verbrennt nicht im feuer5 PAAS. II. 78. 

z ű r j é n : a) V. sije veji jue cő a folyóba fúlt' FOKOS, 
Nyr. XLI. 73 || rtdé joma§s veitas juuas ca róka a jomát a 
folyóba fullasztja5 FOKOS 111. — (3) ruű pondas kukante juas 
éuirii ca róka a folyóba kezdi fullasztani a borjút5 uo. 

m a g y a r : a) A vízbe taszította s az bele is nyuvadott 
egyszeribe (MNGy. III. 387). Abba a patakba még nem nyu
vadt bele senki (uo. 328). Belényuvadt a vízbe (Székelyföld 
MTsz.). A méj tengerbe maj b e l ényuvattam (Csíkszentkirály 
MTsz.). — (3) Belé fojlódtak a vizekbe (BOD : Lex. 23). Melly 
sokan vízben ( = vízbe) vesznec, fulladnac (MA.: Scult. 132).5) 

*) Vö. még: sademed kustuzid vette cdie funken erloschen 
im wasser uo. 3i4. 

2) Vö. : S. staluo pa-tuinij tan stüore juhkse caz óriás le
merül t a nagy folyóba5 uo . 51 | joktie icch munne onth kaihcen 
pierákuste, ...tie °occ' vujenit, tie patnenih tan jaurán 'mint-
hogy sajnáltad tőlem a kecskehúst, hát láthatod, ím elsülyedtél 
a tóba5 uo. 39. — Vö. még: tann ciennije fah samii tapp 
skialömup vuqjuodPii 'abba a tóba sülyesztették el a lappok a 
gazembert5 uo . 20 | N. de kaléke vod'd'uode't mierrih 'a ten
gerbe akarják süllyeszteni5 uo. 179. 

3) E. puvams, E . M. povams 'erwürgen5 PAAS. Chrest. 728. sz. 
4) vajatns csinken, untersinken, ertrinken5 PAAS. Chrest. 

1213. sz. ~ finn vajon- 'süllyed, merül5. 
3) Vö. m e g : Es a pisztráng hellyet torkotokra ne 
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Kivel sebje nem birt, az vérbe fúladott (AEANY: Szt. László 
füve\ Bele is fút vóna, ha a két nagyobb lyány ki nem húzza 
(MNGy. IX. 364). Akar ék kalán vizbe fallaggyon • az ember, 
akar a Dunábo (NyFüz. XXXIV. 111). Mindenki belefut á 
tengerbe (Gömör m. Nyr. XIX. 535). Fojtóg Őz b e fúlni (CzF.)c 

Hamvába-fuladt 'aluszékony, alamuszi, élhetetlen, ügyetlen, 
rest' (Szeged, Hódmezővásárhely MTsz.). — 7) Vízbe fojtani 
az ebkölylwket (CzF.). Viz b e fulasztani valakit (CzF.). 

eszik 

é s z t : hunt söi harja ara sin na möisa rohuaja álla a 
farkas megette az ökröt ott az urasági kert alatt' AHEENS II. 73. 

m o r d v i n : E. Motros lavca lankov ejsest furado jarci 
fM. isst auf der bank brotsuppe aus ihnen' PAAS. II. 95.*) 

o s z t j á k : É. ittam eui seda i lísa am'fidtna cmost a 
leányt az ebek ott meg is ették' PÁPAY : UF. XV. 85 j ma 
uul yuidl vazdy ór't-igi uasn.a seda i Illem cén a legöre-
gebbiket a városi fejedelem-öreg városában (ott) eszem majd 
meg' uo. Gl [ kus seda Imi, kus sl olmddá, ielta moudn you, 
turdn nhjyo iojo arí iojdtl cakár ott edd meg, akár ott is ma
radj, hátra [maradt] földed messzi, gyalogos ember [onnét] 
vissza nem jut' uo. 168 | lantén. . .tota leti 'ételed ott évődik 
meg' PÁPAY: Osztj. Népk. Gy. 155 j sáudr pám ül-pampái %oéa 
ra nyúl füvet eszik a fűrakásnál' PÁPAY : UF. XV. 1 || E. saykel 
jenk kuta lillvmel 'hőségük vizében majd elvesztek (tkp. meg-
evődtek)' PÁPAY: ONGy. 41 [ ont-%qri vursl kút a muj nafa 
llltvétel cerdei rénbikavér bőségében majd elvesztek' uo. 177. 

fullyon az istráng (Csúzi: Síp. 178). Mig gégéje k re reá 
nem fojtódik a kőtél (LAND.: ÚjSegits. II. 912). — A vad 
mennél inkáb' verdődik, annál inkáb"1 nyakára fojtya a kö
telet (PÁZM. Préd. 262). Köteleket az ló nyakára foytanák 
(HUSZTI, Aen. 8). Egy fűzfa gúst tekert s nyakamra akarja 
fojtani (MATKÓ: BCsák. 335). Labayra lanczot fuitottak vala 
(Csoma-k. 61). 

*) Vö. E. piée vinas son avanzo simize, tautej p rakás 
sevize czöld borban az anyját megitta, édes kalácsban megette' 
EEGULY: NyK. V. 107.-
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etet, itat, táplál 

f i n n : a) tulkoon siune ákkináiseen huoneesen, mind sinne 
syötán, juotan hánet cjőjjÖn egy idegen házba, ón ott megete
tem, megitatom őt' Sat. I.2 32. — (3) kerran havukká elátti 
hiiriáistuuppaa (hiiriáispöllöá) p esáán ""egyszer a héja egerész
baglyot etetett fészkében' Kans. I. 244. — é s z t : a) mind 
söödeti tupa ich wurde im zimmer gespeist' AHRENS II. 74. — 
P) kas téma toidab neid sinnaf ernáhrt er seine kinder dórt?' 
uo. 73 | kasfa toidab oma lapd senna? ua. WIED. EGr. 346.*) 

megszűnik, végződik, véget ér 

f i n n : a) johon taukossi sillá kertaa heidün puheensa a 
mivel megszűnt ez alkalommal beszédjük5 Sat. IV. 74. —• (3) 
metsün keskessá on niitty, niin sen verájálle oli jalet, vaan 
siihen loppuivatkin caz erdő közepén van egy rét, hát annak 
a kapujáig voltak nyomok, hanem ott véget is értek' uo. I. 150 | 
siihen loppui se nujakka cezzel végződött az a lárma' uo. 169 | 
siihen se juttu sopiikin loppumaan ezzel illik is ennek a tör
ténetnek végződnie' uo. IV. 33 [ siihen loppui hiiren virsi, 
katkesi katin tarina i t t végződött az egér éneke, megszakadt a 
macska története' Kant.3 II. 196 | siihen loppui se tarina cezzel 
véget ért az a történet' Kans. I. 344 [ siihen ne veljeykset 
loppui 'itt vége szakadt a barátságnak' uo. 103 j tárna kun aukaisi 
suunsa, toinen heti työnsikin tulisen rauta-harkon hánelle kulk-
kuun, niin ei vuotellut enaá, loppui siihen 'ez, mikor kinyitotta 
a száját, a másik rögtön belelökte a tüzes nyersvasat a torkába, 
hát nem várt többet, vége lett ott' Sat. I.2 18 | ei ruoka syöden 
lopu, vaan saamattomuuteen nem. az által lesz vége az 
eleségnek, ha megeszik, hanem ha élhetetlen az ember' Sanan-
lask. 910 | (déli Hámé) se loppuu sinne Hi'rsjárv elles^si 
caz [az út] Hirsjárvinél végződik' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 

*) Vö. m o r d v i n : E. cl pas alov tirazan, mon kov 
pas alo kaétoian funter dem sonnen-gotte bin ich (ja) geboren, 
unter dem mond-gotte bin ich (ja) herangewachsen' PAAS. I. 
164 (t'rams, türams, tijams 'ernáhren' Chrest. 1148. sz.). 



222 BEKÉ ÖDÖN. 

131 I! é s z t : lőppesid ára janu kát te csie kamen um vor durst' 
WICHM. EGr. 344. 

v o t j á k : sojos otsi bitmiljam 'azok oda vesztek (tkp. 
véget értek)' MŰNK. "VNym. 5 || otci-ik so vedin-kisno birám ca 
boszorkányasszony odaveszett5 MŰNK. YNpH. 82 | so samen viüak 
das-odig adami vösemz va'Uée vuie pjrjttam no otsi b%r%Uam 'auf 
solche weise gingen allé zwölf mánner mit ihren fudern in's 
wasser hinein und kamen da um5 WICHM. II. 160 | kiska ni 
vue bjremles 'er fürchtet im wasser zu ertrinken' uo. 135 | 
soiin-ik kálik no vue ug bjr ceben darum kommen die leute 
auch nicht im wasser um5 uo. 119. 

o s z t j á k : É. jo%-%asdm arem áAdy sí át sogonA 'abba
hagyott énekem vége itt hadd végződjék3 PÁPAY : ONGy. 259. 

v o g u l : K. kcw a tál k'wqlüát 'hová tűnnek el f MŰNK. 
VogNGy. IV. 378 | É. nay %otál!e kasén xcflés? 'hová tűnt el 
a te kedved' uo. IV. 339 {y^li cenden, vergehen, zunichts wer-
den, hinschwinden' KANNISTO : FUF. Anzeiger VIII. 201). 

N y o l c z a d i k c s o p o r t . 

összerogy, kimerül, eltikkad, elájtil 

f i n n : a) poika teki niin, kannatti toisilla rengillá viisi-
kymmentá korvoa vettá talliin, jotta siihen olivat uupua*) 'a fiú 
úgy tett, a többi béresekkel ötven csöbör vizet hordatott az 
istállóba, úgyhogy attól majdnem kimerültek' Sat. I.3 189 | 
uuvun rasituksiin 'összerogyok a. nyomasztó terhek alatt' 
BUDENZ : FNy.2 99. •— (3) (déli Hámé) kyllá se on k o'r piil la:nt-
tunu 'bizony az [a tehén] összerogyott az erdőben' KANNISTO : 
Suomi III. j . XX. 131. — Y) isoni isoiset ruunat valjaihinsa 
vaipukohot**) lánkihin lákáhtyköhöt, kyntö-aikana parasna 
'atyám nagy herélt lovai a hámban rogyjanak össze, a lóigában 
fulladjanak meg a legjobb szántásidőben' Kant.3 III. 29. — S) 
sinne mieleni tekisi kotihini kuolemahan, maalleni masene-

*) uupu- 'ellankad, kimerül' (SZINN^EI, Finn-m. Szójegyzék). 
**) vaipu- ' 1 . (el)merül, (el)süllyed; 2. (le)hanyatlik, (le)rogy' 

(SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék). 
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makan1) 'arra lenne kedvem, hogy odahaza haljak meg, földe
men rogyjak össze' Kai. X. 480. — s) páástá piiha pintehestá, 
vaimo vatsan vddntehestá, ettei v aiv oihin vajoisi, tushi-
hinsa tummeneisi!*2) Szabadítsd meg a leányt szorultságából, a 
nőt hasfájásától, hogy bajában ki ne merüljön, kínjaiban el ne 
pusztuljon!3 Kai. X. 311. — £) siiná kun ollaan nyt maahan 
nddntymássd3) ihan 'ott mikor most majdnem egészen a földre 
rogynak (a kimerültségtől)5 Sat. II. 17 | oiskohan parasta tappaa 
nalkaan ndantyvaiset eláimemme 'hiszen legjobb lenne meg
ölni az éhségtől eltikkadt (kimerült) állatainkat' uo. III. 22 | 
nálkáhánkö náántyminen, vai ve tehén vaipuminen 'éhen 
kell-e halnom, vagy a vízbe fulladnom (merülnöm)' Kai. VII. 
87 | náantyi nalkaan 'erőtlenül összerogyott az éhség miatt' 
BUDENZ : FNy.2 99. — é s z t : a) minestas ema katte vahele 'sie 
ward ohnmáchtig unter den hánden der mutter' WIED. EGr. 
344. — P) külma katte ára roiduma 'in der kálte schwach 
werden' uo. 345.4) 

l a p p : S. te veidna hárrá, ahte slamai tasa 'hát látja a 
pap, hogy ott összeesett' HAL. V. 70. 

z ű r j é n : V. babáid seííée jgimis da usi 'az asszony ott 
elájult és elesett' FOKOS: Nyr. XLI. 73.5) 

m a g y a r : Nem vesztik evvel nemességeket, megmarad mind 
töve mind gyökere, de o d a roggyan gyámola (FAL. NU. 284). 

elfárad, ellankad 
f i n n : a) en mind sina ikdnd, kuuna kullan valkiana, nuku 

nurjuksen nutulle, vasy varkin turjukselle 'soha, de soha 
életemben el nem alszom egy lusta kabátján, ki nem merülök 

x) masene- 'megszelídül, megfékeződik, megalázódik, meg
törik3 (SZINNVEI, Finn-m. Szótár). 

3) tummene- 'ellankad, elsorvad, elpusztul' (SZINNYEI, Finn-
m. Szótár). 

3) nddnty- ' 1 . kimerül, eleped, eltikkad; 2. meghal' (SZINY-
NYEI, Finn-m. Szójegyzék). 

4) Vö . jöi haigeks veri-tövese ' e r e r k r a n k t e a n de r r u h r ' 
uo. 343. 

5) V ö . pi£ va é § r § putkittíis ' a c sónak a víz k ö z e p é n föl
fordult3 uo. 
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(tkp. 'el nem fáradok') egy czafat rongyán' Kant.3 II. 80 j mú
ltúin nurjuksen nutulle, vasyin várjyn vuotehelle, hurstille 
humalahurjan, viinavillin vaattehille 'elaludtam egy pipogya 
kabátján, ellankadtam (tkp. 'elfáradtam') egy lusta ágyán, egy 
berúgott lepedőjén, egy részeg ruháján' uo. II. 208 || é s z t : . 
vdzisid sügava lume sisse csie ermüdeten im tiefen schnee* 
WIED. EGr. 346. — jj) é s z t : ta nörkus te peale 'er ermattete 
auf dem wege uo. 344. 

m o r d v i n : E. sin •packuci nej i glus tarkas, sezén osinest 
siveksnés, éezén lisminest siéeksnés 'sie gelangten nun an einen 
öden ort, dórt brach ihre achse ab, dórt ermüdete ihr pferd-
chen' PAAS. I. 70. 

c s e r e m i s z : kür. ozan körfd tiak*s§ k3naja (3 a l a n 
orlana ca kazáni íródeák könyvei mellett bajlódik' WICHM. NyK. 
XXXVIII. 222. 

m a g y a r : Belefáradni a kaszálásba, gyűjtésbe,, 
szántásba (CzF.). B el ejáradni a tanulásba, gondolko
dásba (CzF.). Félig étel, félig bánat, mindkettőbe bel efárad 
(VÖRÖSMAKTY : Szegény asszony könyve). — El fáradtac vala 
az nagy bor italba 'erant fatigati a vino' (KÁE. Bibi. I. 497). 

elalszik, elszunnyad, elaltat 

f i n n : a) niin sitten se mies uinuupi kirkkoon chát 
akkor az az ember elalszik a templomban' Kans. II. 90 | Mikko 
uinahti tytön polville 'Miska elszunnyadt a leány térdein* 
Sat. I.2 15. — P) se sülien sikein nukkui 'az ott mélyen el
aludt' Kai. XLI. 165 | lián nukkui valkean viereen sülien 
'ő elaludt ott a tűz mellett' Sat. II. 95 | vuoteelle nukkui 
'elaludt az ágyon' uo. IV. 36 ] nukkui pöyddn ádreen pen-
kille 'elaludt az asztal mellett a padon' uo. 84 ] se siitá 
nukkuu pááta etsittáessa tytö'le syliin 'az aztán, mialatt a fejé
ben kerestek, elalszik a leány ölében' Sat. I.'2 139 ] karhu ja 
susi nukkui taas sikeáan uneen 'a medve és a farkas ismét . 
mély álomba merült1 Kans. I. 335 | nukkui nuoret, nukkui vari-
hat Vainámöisen soitantohon 'ifjú, öreg elalszik Váinámöinen 
zenéjén' Kai. XLII. 79 | neiti n ürme He nukahti 'a leányzó 
elszunnyadt a pázsiton' Kant.3 III. 40 (299. 1.). — 7) nukutteli^ 
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nuivan joukon, vdsytti vden Manalan, nuoret miehet mi ekoil-
lehen, vanhat vasten sauvojansa, keski-ián keihdille 'el
altatta a vad sereget, elbágyasztotta (tkp. kifárasztotta) Manala 
népét, az ifjú embereket a kardokon, az öregeket botjaikon, a 
középkorúakat lándzsáikon' Kai. XV. 230 | tuohon torkka 
torkutteli, sekd nukkuri nukutti ~ott a bóbiskolás elbóbiskoltatta, 
és az álom elaltatta' Kant.3 III. 64. — é s z t : a) neidu uinus 
laente kamberise cdas mádchen entschlief in der kammer 
der wellen5 uo. 346. — (3) senna suigub mes ja hobu cdort 
entschláft mann und ross' WIED. EGr. 345. 

l a p p : a) S. icci ville son kössek tan samma sad'd'ai 
oddd "sohasem aludt többé azon a helyen' HAL. V. 39 | tut amds 
oddaj stöhpi caz idegen a szobában feküdt le' uo. 67. — (5) 
N. lunnto nohköi rileita a s sk ai ca legény elaludt a leány ölé
ben' uo. III. 175. 

hál 

l a p p : N. de oekkedusse rúossat oiuta vaggai cda über-
nachteten die russen in einem tale' QVIGST. 31. 

v o t j á k : jultoskjz suires vilin beromem no analskem keljni 
vuko-korka "dieser reisegefáhrte aber verspátete auf der reise 
und blieb in einer mühlstube über nacht' WTOHM. II. 134 | 
ze'm-ik so saldat so vukoie analskem keljni cin der tat war 
dieser sóidat in derselben mühle über nacht geblieben' uo. j soos-
vuljl'l'am kelmi gure csie legten sich im ofen schlafen' uo. 135. 

m/ugs^ik 

m o r d v i n : E. jakaske, pakaéke, keyks udalov ojmaske 
ceiner der hin und her geht, hinter der tür sich zur ruhe legt* 
( = stock) PAAS. II. 30. 

belevénül 

f i n n : vanheni sanoihin sampo, katoi Louhi luottehisint 

virsihin Vipunen kuoli, Lemminkdinen leikkilöihin cbelevénült a 
szampo a szavakba, Louhi belepusztult a varázsigékbe, Vipunen 
belehalt az énekbe, Lemminkáinen a játékokba' Kai. I. 47. 

m a g y a r : B el ev én-ült a sok csapásba, gondba. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 15 
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elhoiHÚlyosoílik 

m o r d v i n : E. uj ko z on éhé copoü, uj kozon cizé son 
valgi, aráé nej sovams kudineí 'o, \vo die sonne sich verdunkelt, 
o, wo die sonne niedergeht, da wirst du kein haus zum ein-
treten habén5 PAAS. I. 220. 

K i l e n c z e d i k c s o p o r t . 

törilSf s&aJmd, hasad 

f i n n : a) sampo sarkyi lainehisin ca szampo széttört 
a hullámokban" KAL. XLIII. 374 | sarkyi kuoret kulkkuun 'a 
ftojásjhéj eltörött a torkában' Kans. I. 222. — (3) repesi han
takin avantoon 'a farka is elszakadt a lékben5 uo. 58. — 
7) kun on pitanyt süld lailla liikkua, jotta oikein on siihe n 
katketa cmivel oly módon kellett mozognia, hogy szinte egészen 
megszakad belé5 Sat. I.2 166 [ vaikka sinun asioitasi mie ölen 
juossut, ettá sülien ölen katketa matkalla cnoha a te dolgaid
ban futottam, úgy hogy az úton majd megszakadtam ott' Sat. 
II. 197 | hanta katkesi avantoon "a farka elszakadt a lékben' 
Kans. I. 61 j kohta on ruis rutistumassa, kaura maahan katke-
massa 'a rozs mindjárt összenyomódik, a zab szóttörik a földön' 
Kant.3 III. 135 \ ja sitalyyta ei ole karhulla hantád, kun siihen 
puuhun katkesi ok sün 'és azóta nincs a medvének farka, 
hogy elszakadt ott a fán, az ágakon5 Kans. I. 121 j hanta 
kdteeni katkesi 'farka elszakadt a kezemben5 Sat. IV. 95. — 
ő) suosta sita ruvettiin nostamaan, irtonaiset korvat töpsahti 
miehelle kdteen ja ketulle hanta 'aztán kezdték azt kiemelni 
a mocsárból, szabadon levő fülei az ember kezében, farka a 
rókáéban elszakadt' (vö. tupsahtaa 'hirtelen lebben, billen; puf
fan, pattan') Kans. I. 56. — s) (déli Hámé) olis se'ki(n) ka'ljen-
nut to-.nne 'hasadna csak szót az [a csónak] is ott [a tón]' 
KANNISTO: Suomi III. j . XX. 131. — Q vdvysi varilusikan terá 
s u uh un lohketkohon 'vőd föstékes kanalának az éle törjön 
el a szájában' Kant.3 III. 63 [ f e s z t : magú lohkes mátastiku 
'der magén zerbarst auf dem rasenplatz5 WIED. EGr. 344. 
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l a p p : S. te muhtéma ladkanén pára suuhkkan riőö 
vállai hát némelyek porrá zúzódtak a görgeteg alatt' HAL. 
V. 100. 

m o r d v i n : a )E . kav p a n diné s sindirivit pizen koputan 
'kőhalomba beletörnek rézkörmeim5 EEG. NyK. V. 109. — (3) E. 
sin packuct' nej i glus tarkas, sezén osinest siveksnés, se zen 
osinest siveksnés, sezén lisminest éiéeksnés csie gelangen nun an 
einen öden ort, dórt brach ihre achse ab, dórt ermüdete ihr 
pferdchen' PAAS. I. 70. — Y) E. lismen pilg(e) alov tapavtado, 
kolisa alov cavnvtado rihr werdet unter der rosse füssen zer-
treten werden, ihr werdet unter den rádern zerschmettert wer
den" uo. 172 | virin lamo jak'inze, lavw pilgen tsalginze, tsuvio 
alov sin pongit', tsuvt"o alov tsavovii cder wald hat viele wan-
•dernde, viele, die ihn mit den füssen treten, sie werden unter 
die báume geraten, sie werden unter den báumen zerschmettert 
werden' PAAS. Chrest. 25. 

m a g y a r : a) Nem ió néked télben szánkáznod, oda törik 
egy olykor kezed avagy lábod (FortSzer. H3). — Elő nem viheti 
szándékát, belé törik a kése (SzD.: MVir. 18). Beletörött a kése, 
bicskája (CzF.). Mely kerékvágásban van már az mi kerekünk, ha 
hertelen csavarintjuk az rúdját, bizony bel étörik az mi kerekünk 
(BERCS. Lev. 124). Félek, hogy beletörik a fogad (MNGy. IX. 
31). Fut a vezér maga is vesztébe, beletört a gyalázat szivébe 
(ARANY : Török Bálint). — (3) Ne iargaly 16-háton, ha akarod, 
hogy nyakad oda ne szakadgyon ielesben az kék szorű-fele loua-
kon (FortSzer. K2b). Ha ez ellenvetéséé elomolnac, az többinek is 
v'elec eggyűtt oda kell szakadnioc (MOLNÁR A. Scult. 987). Meg
apad az Morva majd, Ócskáinak is kinyilik Ausztriára az útja, 
ha oda is kell szakadni neki, úgy is kevesedik (BERCS. Lev. 451). 
Addig jár a tök a jégre, hogy egyszer oda szakad (SzD.: MVir. 
127). —• Valaki a más ember lovának vermet áss, belé szackad 
onnen lovánac a nyaka (HELT. Mes. 278). Kardgya maroclattya 
félbe szackada (GÖRCS.: Máty. 69). Szakadgyon félbe az én 
tiszteletem (ILLY.: Préd. II. 93). Nem egyhuzomban, egy igában, 
minden félben szakadás nélkül forditottam e könyvet (DEBR. : 
Ker. 31). — Nem szakad markába a dolog 'megszakadás nél
kül dolgozik' (Háromszék m. MTsz.). Jól meggondolják császár 
hatalmát, kivel soha egy koronás király sem tött fel, s ha elkezd

ik 
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ték is, markokba*) szakadt (Tört. T.3 I. 301). — A várossal 
által ellenben szakad a Dunába az édes Olt vize (MIK.: TörL. 
411). Az Viszla száz negyuen ott mély földet kerengvén itt szakad 
az tengerben (SZGSOMB. : Utleír. 49).**) — Beleszokott igyém 
a vashorog a boncába (Dráva mell. MTsz.). Tüske szakatt a 
lábába (uo.). 

széttép, eltör, elszakít, vág 

f i n n : a) Mikko Metsolainen Rovan ruhtoo siihen p aik-
kaan 'Erdei Miska Eopát apróra vágja azon a helyen' Sat. I.3 

14. — $) senki katkaisin kivehen, karahutin kalliohonf 

leipáhan pahan emánnan, pahan vaimon p aistamahan 
cazt is eltörtem egy kövön, szétreccsentettem egy sziklán, go
nosz gazdasszonyom kenyerébe, a rossz asszony sütetébe' KaL 
XXXIII. 95. — 7) venehet v e sille sarjén ca csónakokat össze
töröm a vizeken' Kant.3 III. 52. (319. 1.) — S) kontio se otti 
akan ja sen siihen murensi akan kaikén pikkupalasiksi caz 

.*) Gyakoribb -ban raggal, de azért valószínűleg ez is 
lativus-értékű, vagy legalább is eredetileg az volt (vö. alább a 
szakaszt igénél); pl. Látván azért Luther, hogy itt markában 
szakad, azt mondgya, hogy őtet az fejedelem és világi tisztviselő 
rendek hittak (PÍZM.: Kai. 117). Mar kában szakad Baldiánus-
nak és semmi jelenségét nem adhattya, hogy Lutert isten 6-maga 
hítta (PÁZM. LuthV. 80). De azt sokszor próbáltuk magunkban? 
soha nem nyertünk véle, mindenkor markunkban szakadt 
(ZRÍNYI II. 175). Részessé teszi várt birodalmában, nem hagyván 
szakadni az ágat markában (THALY : Adal. I. 134). Orcza-
pirulással markában szakad íze hímes hazugságának (Csúzi: 
Tromb. 28). Ki látta valaha, hogy ezek erkotsős életnek oly torkos 
prókátori ki-támadtak volna a virtus mellett, hanemha akkor, 
mikor tsak nem markokban szakatt a gonoszság (FAL.: NE. 91). 
Az udvari bölts előbb-áll-el a dologiul, hogy sem markában 
szakadgyanak (FAL.: UE. 421). Még eddig minden ág a ke
zünkben szakadt, mert nem az isten segítségéhez kaptunk (MIK. 
TörL. 243). •— Vö. még: Régi példabeszéd: Körmetlen, fára 
hág; sok ízben sokaknak markokban tört az ág (THALY: Adal. 
II. 203). 

**) Az ilyen kifejezéseket' eredetileg nyilván így értették:. 
az Olt a Dunában szétszakadt. 
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a medve fogta az asszonyt, és kis darabokra törte ott az egész 
asszonyt' Kans. II. 92. — s) se otetaan, pannaan upeelle han-
táán, sin ne revitadn 'azt megfogják, egy csödörnek a farkára 
kötik, ott szétszakítják' uo. 17 | hevonen siihen revitelldan ja 
kaikki syöddan ca lovat ott széttépik és egészen megeszik' uo. 
I . 186. —• C) kun mies on hakannut kaskea, niin on karhu tullut 
siihen ja sanpnut, etta: tdhdn et saa hakata, ettd tárna on 
hdnen pesdnpaikkansa 'mikor az ember irtást vágott, hát oda 
jött a medve és mondta, hogy itt nem vághatsz, hogy ez az ő 
vaczka helye' I. 165. 

m o r d v i n : a) E. ved' sajima, alij t o z o tapama, vedínf 
marto covorama, vedini ejse ejkaksié ekse láma cman muss was-
ser nehmen, das ei darin zerschlagen, es mit dem wasser 
mischen, in diesem wasser das kind baden' PAAS. II. 3. — $) ton 
polat putlk nuvaras, ton iákat éstiik ugol p es rdeine gemahlin 
hánge an einen schiefen baum, dein kind zerschmettere an 
einer ecke' uo. 56 | piíe íakanzo putinée ugol pes cseine klei-
nen kinder zerschlug er an einer ecke5 uo. I. 60. — ?) M-. kerizd 
udjm-v asts preants cer schnitt ihm an der schlafstelle seinen 
kopf ab' AHLQV. MMordwGr. 102. 

z ű r j é n : P. ósis da koinis kenem rtéetinis vÖíislo te'céö 
*der bár und der wolf trennten dem pferde den bauch dórt 
:auf GEN. SUS. Aik. XV r 39. 

o s z t j á k : a) É. toda kanzdm iu% mdritl cott száraz fát 
tördel' PÁPAY: UF. XV. 100. — f3) mur tödd %dt sugatht ca nép 
ott a házat rombolja' uo. 87. — f) men'k'-eui ma seda laidmna 
seudr'sem, seda i x^9Sa manóleányt én ott fejszével összevag
daltam, meg is halt ott' uo. 66. — 8) AK. ninedf-n en mosta 
yajat űtaya, pet peí tag a ja mentceten, panyjt pan%et tag aj d 
mentceten! 'ist euch der mann nicht lieb, so reisset ihm seine 
schenkel ab da, wo seine schenkel sind, zerreisst ihm seine 
schulterblátter da, wo seine schulterblátter sind' PATK. II. 104 j 
pei pet tag a ja menimeden, kur kur tag a ja menimeden, kim 
tagameden "reisset ihm die schenkel ab, dá wo sie- [angewach-
sen] sind, reisset ihm seine béine ab, da, wo sie [angewachsen] 
sind, und werfet ihn hinaus' uo. 142. 

m a g y a r : a) Bele'törik a körmüket az ajtó-félbe PPB1. 
A szerecsen egyenesre rugódva döfi fel a lándzsát s beletöri a 
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hegyét a sisak álladzó gombjába (GÁEDONYI: Egri csillagok 
II. 157*). — P) Az török is elment, az Ur Isten szakaszsza oda 
nyakát (1594. THUEZÓ : Lev. 122). •— Temlechbe zakaztom-
nyákokat, hogha gongyat nem wyselyk (LevT. I. 263). — Az egy
házi szolga kereskedgyéc az néki adatot talentommal hasznossan 
azaz közbe szakasztás nélkül kiálczon (ZVON. : Post I. Előbesz. 6). 
0 felsége practikájokat markokban szakasztotta (RÁKGY. : Lev. 
292). Hol torkodba verte, hol markodba szakasztotta szemtelen 
hazugságidat (FAL.: NU. 250). Kezdett munkádat markodba 
szakaszttyák (SzD.: MVir. 19). Markába szakasztani pergetyűs 
sulykának nyelét (uo). 

osszélapul 

f i n n : itse puuttui pihtilöihin, latsistihe lautasihin, 
cmaga akadt a kelepczébe, lapult össze a deszkák között' Kans. 
I. 23 | itse puuttuikin pihtihinsá, latsistihe lautoihinsa 'maga 
akadt a kelepczéjébe, lapult össze a deszkái között5 Sat. III. 3. 

eltomjml 

f i n n : oikein térd tylsyi hanen nis kai u uhuns a caz él 
teljesen kitompult nyaka csigolyájában5 Sat. IV. 160. 

m a g y a r : Atyáink vétkez ének, ím mint vássik meg bel éj e 
fogk fiaknak (EMK. VI. 83). Az atyác ottéc meg az vad szolot 
és az fiaknac fogoc vásic meg belé (KÁR.: Bibi. II . 123). Ki
csirázott eb-agyara az magyar cipóra, de meg váslik foga bele, 
lészen még oly óra (THALY: Adal. II. 90). 

*) Vö. még: Ezeket sem gyomroskodásból sem a végre nem 
irom, hogy valakinek tormát törjek orra alá (PÁZM. Kai. a2). 
Az órodba lészen törve az a torma, mellyel Arszlánt vesztéd 
(KÓNYI: HRom. 96). 
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T i z e d i k c s o p o r t . 

ég, éget 

f i n n : heittáá Syójattáren raadon palamaan sin ne 'S. 
( = boszorkány) holttestét beledobja, hogy ott elégjen' Sat. II. 
26 | karhu siihen paloi "a medve odaégett5 Kans. I. 40 | étkein 
tuosta miten yli mene, tuohon palát 'azon ugyan sehogy sem 
mégy át, ott megégsz5 no. II. 113 | siiná olkien sekaan paloi-
vat kumpikin 'ott égtek mind a ketten a szalma között5 Sat. II . 
211 [ siiná paloi nyt linnan omistaja liinan sekaan tuhaksi 
cott most a vár tulajdonosa a kender között hamuvá égett' uo. 
55. — é s z t : tule kát te ara pölema 'im feuer verbrennen' 
WIED. EGr. 551 | rided pölesid selga ara 'die kleider ver-
brannten auf dem felde5 uo. 345 || odrad pöllule poletab rdie 
gerste verbrennt sie auf dem felde5 uo. 

m o r d v i n : a) E. íeíán avan baslavkas vecak a vaji, tol-
cak a pali cder segen der eltem ertrinkt nicht im wasser, ver
brennt nicht im feuer5 PAAS. II. 78. — $) jakitere tolnes kurtavi 
grivinem Vörös tűzben megég sörényem5 KEGULY : NyK. V. 109. 

c s e r e m i s z : kP. kue éérat t§m§lye, eWksdr tules jüla 
'feucht ist dein birkenspahn, will nicht im feuer brennen5 GEN. 
SÜS. Aik. VII. 63. 

z ű r j é n : V. miinisni, munisni, vois zev id$id idzas-iega; 
§Mi's rut'é} seiiég d'éik§d'z sotíéisni 'mentek, mentek, jött egy 
nagyon nagy szalmakazal; a róka fölgyújtotta, egészen oda
égtek' FOKOS: Nyr, XLI. 73. 

v o g u l : a) E. vitte voss sépe'im, ulan voss jq,seJim 'fúljak 
meg a vizben, égjek el a tűzben' MŰNK. VogNGy. IV. 413. — 
P) najin paltéstá 'tűzben fölégette5 uo. I. 13 j puniy ütpi ulan 
paltivés 'a szőrös ugatót tűzben égették föl' uo. III. 463 j.P. 
soat pü-yüyán oq,rés poltime ocprésné paltitam 'hét unokáját 
tűzbe rakva, tűzben fölégetjük5" uo. 525 | T. lom ét né nahvé 
poaltésté 'égő lángba rakta5 (tkp. 'égette föl5) uo. IV. 381 | É. 
an vorin katpei nurém-uj-plkivé tari-jiw janj* ulá simán pal-
taicé 'amaz erőszakos kezű erős állatfiacskát a közönséges 
fenyőfa nagy tüze közepébe rakják' uo. III. 391. 

m a g y a r : a) Mindene o d aégett. — Megégett a debreceni 
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csere, bel eégett a gulyás mindene (VIKÁR : A magyar népkölt. 
remekei II. 98). — Körmére égett a gyertya, a tapló, a tekercs 
(MARGALITS, Magy. közmond. 471). En ugyan tehetségemmel, 
valamég körmemre nem ég, itt nem hagyom [Csáktornyát] 
(BÁKF. Lev. I. 107). — fi) 4 pol'uacat égeti tűzbe: comburit 
(Münch.-k. 18). Az tor ónban szaladának, az toron pedig igen 
magas és erős, még is mind addig égettem re áj ok, hogy immár 
mind megagyák vala magokat (1557. Tört. T. Új f. VIII. 394). 

sül, süt 

m o r d v i n : E. vaj sisem skalin ojs p anez, vaj vejksé 
neskeú m e c panez csie ist in der butter von sieben kühen ge-
backen, in dem honig von neun bienenkörben gebacken' 
PAAS. I. 122. 

v o t j á k : Vaúka soa gura kustem, so nil otsi pizem CV. 
őt a kemenczébe dobta, a leány ott megsült' MŰNK. Votj. 
Nyelvm. 13 | niyi gure pizem 'das mádchen wurde im ofen 
gebraten' WIOHM. II. 66. 

m a g y a r : a) Ügyejen ked arra a kolbászra s fazék káposz
tára, nehogy oda síijen (Nyr. XXXII. 49). Héküre süt pogácsa 
csós pogácsa' (hékíí 'forró kő, a melyen előbb tűz égett, kemen-
cze tüzes feneke') Somogy m. MTsz. — Nem hagy a magához 
sülni a gyalázatot (PÁZM.2 Kai. 265). Mindjárt az első szavai
ban beié-sült: prima statim verba prsecidit (PPBI.). Bele 
sült a beszédbe (FAL. Jegyz. 921). — fi) Ha a lsén nem szereti 
a legínt, süttessen a legény az annyávuó pogácsát, abba süttesse 
bele fölapruózva ég galambnak a szüvit (NyFüz. XXXIV. 140). — 
Tüzes vassal liliom bélyegét sütötték hátára (BARNA : lsk. 408). 
M a r hár a bélyeget sütni (CzF.). Homlokára, hátára 
akasztófát sütöttek (CzF.). 

.... • fő, fő® -'•'." .'"' 

f i n n : keitti ohraista olutta . . .pilisén uuen nur téliesen, 
korvon koivuisen sisáhan 'árpasört főzött új kád vályújában, 
nyírfa csöbörben' Kai. XX. 175. 

c s e r e m i s z : a) kCzar. d'díjga derid pö?'dz~ foki ás . . . 
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mun§ kíies 'zwischen der freundin und dem manne kochet sich 
gar ein ei5 PORKKA 47. — P) nyK. ik pades solten . . . k§nam 
kerdes cwenn er vermag sie in einem topfe zu kochen' KAMST. 
209 | kCzar. tumdnefd kalp akes et solőaUhn cin der schale 
eines eichenzapfens kochte ich ihn' PORKKA d. 105. 

v o t j á k : ton tani kesmektps vaisa muists tubisa t'atsi 
musir leétisa da'éa 'bringe kufen her, sammle deinen honig ein 
und braue dann hier met' WICHM. II. 56. 

o s z t j á k : a) KK. vos yadoy teda ene püda tég matajet 
cfür die mahlzeit der stadtbevölkerung wurden sie (die renn-
tiere) in einem grossen késsel gekocht' PATK. 94 | É. udé-dr)nd@ 
uunzmdn i pelgdl putna mollémdn ca keskeny állú lazaczunk 
egyik felét a fazékban főzzük meg' uo. 138. — p) É. nvn Isi 
kaudrlen seda cte is főlsz itten' PÁPAY: UF. XV. 13 || í soyal 
jputna (loc?) kaudr'sdllí ca [tokhal] másik felét üstben meg
főzte' uo. 103. 

v o g u l : E. után ponsáslaln 'főzd meg tűzön" MŰNK. 
VogNGy. I. 151. 

fagy 
f i n n : a) orja suistui suin lumehen, pdin paleutui*) p a k-

ka s éhen 'a szolga szájjal a hóba esett, fejjel a fagyba fagyott' 
Kant.3 III. 26 (268. 1.). — (3) karhu meni ja piti hdntddnsa, 
láhteessá, niin kauan ettá se jadtyi sinne a medve ment és 
farkát a forrásban tartotta addig, mig odafagyott' Kans. I. 35 | 
ja sitten jadtyi hanta s i i h e n kiinni cés; azután odafagyott a 
farka5 uo. 42 I niin sen hanta katkesi, kim jadtyi sinne aven-
taan 'hát a farka, mikor odafagyott a lékbe, elszakadt' uo. 
40 | kun kettu luuli hdnndn hyvasti kiinni jddtyneen av antoon, 
niin meni Ilmolaan /mikor a róka azt vélte, hogy a [farkas] 
farka jól belefagyott a lékbe, hát elment Umolába' uo. 55. -— 
f) kuin ölette pahat} tdhdn kylmdmme, kuclemme kaikki 'mivel 
rosszak vagytok, ide fagyunk, halunk mindnyájan' uo. 184 | 
siitd ja hanta kylmi av antoon hdnelld 'aztán már belefagyott 
a farka a lékbe* uo. 49 | kylmi hdnndstd sülien av antoon 

*) Alapszava pala- 'ég'. Vö. tulipalo pakkanen /rettenetes 
fagy' (tulipalo 'tűzvész, égés') Kans. I. 55. 
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jddhan 'farkánál fogva odafagyott a lékbe, a jégbe' uo. 102. j 
kouko piti siind hantád, jotta se kylmettyi kaivoon 'a medve 
ott tartotta a farkát, hogy az odafagyott a kútba3 uo. 46 [[ 
é s z t : senna külmetati paVju inimezi 'dórt erfroren viele men-
schen3 WIED. EGr. 344 [ vezi on külmand töbrise 'das wasser 
ist im zuber gefroren3 uo. 344. — §) oisko uhkuhun uponnut, 
meren jáüll e jahmettynyt*) ca vizes hóba merült-e, a tenger 
jegén fagyott-e meg' Kai. XV. 69. 

l a p p : a) S. puoltaja cahkse tánnie kaltejisnie tann kuhkiep, 
kussekq, sieipie, julekie kilemi faste tann kalteji s s e a medve 
addig ült a forrásban, a míg farka, lába erősen belefagyott a 
forrásba' HAL. III. 31 | tasak ko kalemé piejai sá-ipé cahcé-
prutnin sisa 'a míg a farka belefagyott a (vizes) kútba3 uo. V. 
116 | N. de jes jottal rjevan dast bura, dassaci go guovcast 
scejbe galbmo galdo sisa 'a róka meg ott körülötte járkált ide-
oda, míg a medve farka belefagyott a kútba3 FRIIS 6 j de leije 
dat rúossat galbmom muóttagan sisa ja jabmam dokkó Ma wa-
ren die russen im schnee erfroren und dórt gestorben' QVIGST. 
32 j poares varé lei kalámun kcahte-s ad'd'ai caz öregember 
megfagyott a sátorhelyen3 HAL. III. 172 || Spiééce lm galbmom 
ja gárram goátte-s adj ai 'Sp. ist erfroren und erstarrt auf dem 
zeltplatze' QVIGST. 2 1 . — (3) S. te sa kölü jdmi taita m éheit a 
'aztán megfagyott az erdőkben' HAL. V. 137 || te ai kölü jdmi 
tan to'lövum mohhkai cezen üldözés közben megfagyott a 
stallu uo. 122. 

m o r d v i n : M. képtéré áindas antsimati 'dér bastkorb 
fror im eisloche ein' AHLQV. MMGr. 118/9. 

v o t j á k : Vestd-nil pel'az azves igi: kában a kmmeim. j& 
'Vestá-leány fülében ezüst fülbevaló: az asztagba fagyott jég' 
MŰNK. VNpH. tm. 111 j ta kisno-murt kionles l'ukmdsd kinmam 
bízza adjisa, kiondz karnandniz zúgni kutkdm cez az asszony a 
farkasnak lékbe fagyott farkát látván, a farkast ütni kezdte 
vederhordó rúdjával' p. 126. 

z ű r j é n : P. bözls kinmöm jukmös berdas a fark oda
fagyott a lékhez' EOGOV: UF. II. 65. 

*) jdhmettyy c l . megfagy; 2. megalszik3 (SZINNYET, Finn-m. 
szójegyzék). 
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m a g y a r : A fejem odafagyott a jéghöz (Nyr. XXXIL 
456). S a menyasszony az ablakba, odafagyott az ajaka (VIKÁR: 
A magyar népkölt. remekei II. 118). Sárga sarkantyús csizmája 
lábára van fagyva (uo. 118). O neky ruhay testééhez ees az 
sebokhőz ragattanak es fagytanak vala (Winkl.-k. 204). Ki al 
vala a nagh hidegre, es vizes ruhát magahoz hagga vala fagnia 
(Nád.-k. 84). Belefagyott az szó 'elállt a szava, bennerekedt; 
elhűlt' (Nyr. XLII. 298). B elefaggott, mint a fehérvári béka a 
kocsonyába (CzF.). A fiatal ember érezte, hogy halálveríték gyön
gyözik a homlokán s oda is fagy a bőrére (MÓRICZ ZSIGMOND: 
Nyugat VII. 613). A' hazugság aj kamra ne faggyon, ha vala
miben a' sinóron kivűl találnék vágni (SZEGEDI JÁNOS/ Nagy-
Szárnyú Saskeselyö 18; id. Nyr. XLII. 162). Vér éb e fagyott*) 
ruháját zeni testéről levonyák (MAROSVÁSÁRHELI G. Evang. 307).**) 

fagyaszt 

f i n n : kylmi veitikán venehen, Ahin laivan lainehille 
ca kópénak a csónakját, Ahtinak a hajóját a hullámokra fa
gyasztja5 Kai. XXX. 171 | kylmá veitikán venonen, pursi lieto 
Lemminkáisen s elv áll e meren s eláll e, ulapalle auke-
allef 'fagyaszd a kópé csónakját, a könnyűvérű Lemminkáinen 
dereglyéjét a sima tengersíkra, a nyílt tengerre P uo. 133 | kylmá 
kattilat tulelle, hiilet uunin li etos elle, káét naisen taiki-
nahan, poika neitosen p ov éhen, uiarihin uuhen maitot 

v ats ahan hevosen varsa! 'fagyaszd a katlant a tűzre, a pa
razsat a kemencze kis tűzhelyére, a nők kezét a tésztába, a fiút 

*) Ma már elhomályosult e kifejezésmód eredeti jelentése, 
s azt mondják: vérbefagyba. 

**) De -ben raggal is; pl. Azon vérben fagyva tétetek el 
(KER. Pród. 428). Vérben fagiuan fekszik teste (BáthBúcs. 3). 
Ver eeb en fogywan halwa fekzyk (Erdy-k. 628, Nagysz.-k. 86). 
— A -ben rag azonban bizonyára ezekben is lativus-értékű, 
mivel a régi írások nem tesznek külömbséget a -ban -ben és 
-ba -be használata között. Az élő nyelvben u. i. a -ba -be rag 
lett általános mind lativusi, mind locativusi értelemben, s már
most, minthogy a hol? kérdésre felelő -ban -ben is -ba -be-nek 
hangzott, egészen összekeveredett a két rag írása, s olyankor is 
írtak gyakran -ban -ben-t, mikor a határozó hová? kérdésre felelt. 
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a leány keblébe, a tejet a juh tögyébe, a csikót a ló hasába!' 
'no. 273. 

c s e r e m i s z : kP. erfSm i jdmalan k§lm§ktat csie lassen 
den knaben unter dem eise gefrieren5 GEN. SUS. Aik. VII. 43. 

olvad, olvas&t 

f i n n : luuli Tuhkimo Muuritsan miehinensa sin ne nyt 
sulavan cazt hitte, hogy T. M. embereivel együtt most ott el
olvad' Sat. II. 35—6. 

c s e r e m i s z : kCzar. t§i pa't§r lia't k§n, kece's ot su'lS 
§'l§ 'wenn du stark wárest, würdest du nicht im sonnenschein 
schmelzen' POEKKA 1. 

o s z t j á k : E. oysar tümm' noyáiú tutna (loc.?) Ivlta 
pitsdll ca róka a hozott húst a tűznél olvasztani kezdte' PÁPAY : 
ÜF. XV. 101. 

m a g y a r : Ide váltig olvad a hő (1599. THUEZÓ Lev. 273). 

forr, forrad, forraszt 

m a g y a r : Soha alkalmatlanabb időben nem esett volna, az 
Kd távolléte mint mostan, ugyan rám forr az sok galiba egy
nehány helyről (1668. LevT. II. 254). Torkára forr néked 
•elegyített bora (KÓNYI : HEom. 201). Tettének zsirja torkára 
forrott (MARÖALITS, Magy. Közm. 261). Torkára forrott a hun
cutság (Uo.). ;— Corinthiai érc nem egyéb, hanem mindenféléből 
az olvasztó kemencében egybeforrott bányászna (FAL. NU. 
263). Leghottan egybe f orr a danák hw czontyay es talpay 
(Jord.-k. 714, Erdy-k. 322b). — Ez édesíti egymáshoz a szomszéd
ságot,'ez köti össze a szíveket, ez foglalja és forrasztja 
egybe a felebaráti szeretetet (FAL.: NU. 307). 

T i z e n e g y e d i k c s o p o r t . 

megrothad " ^ . 
f i n n : a) kettii ajoi hevosen suohon, ja se sin né kúoli ja 

markáni*) cróka a lovat a mocsárba hajtotta, s az ott megdög-

:) markáne- 'rothad5 (SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék). 
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lőtt és elrothadt5 Kans. I. 56. — P) (déli Hámé) ne lalio*) 
l áj ad (n) "azok (a házak) összedűltek5 (tkp. 'rakásba korhadtak') 
KANNISTO : Suomi III. j . XX. 131. — é s z t : a) sagu sa po-
zastiku pendimaje cmögest du im gestráuch verrotten' WIED. 
EGr. 344. — (3) sagu sa ragastiku raipenema cmögest du im 
dickicht verfaulen5 uo. 345. — 7) vili mádaneb pollu p eji l e 
cdas getreide verfault auf dem felde5 uo. 344. 

megpenészedik 

é s z t : hatt'ita ize oma raha-koti kőrva 'verschimmele 
selbst neben deinem geldsacke' WIED. EGr. 343. 

elhervad 

é s z t : a) senna lil'l'ike ndrtsizin cdort welkte ich blüm-
chen5 WIED. EGr. 344. — (3) kürika otsa kolletama cauf dem 
hügel dahinwelken5 uo. 343. 

szárad;, szárít 

f i n n : aj emántá juuston leipoi ja panee hulaan rakoon 
laudan páálle kuivamaan ulko-i Imaan ca gazdaasszony sajtot 
készített és a sarokhasadékba teszi deszkára, hogy a külső leve
gőn száradjon5 Kans. I. 97 | rupeisi hyppdámáan selasta: kun 
on tervattu, kan ei pádse, karvat tarttui, kuivi kiinni siih en 
selkaán l e akarna ugrani a hátáról: [de] mivel be van kát-
rányozva, nem bír, a szőre ráragadt, rászáradt a hátára5 uo. 
341 || é s z t : kel! kuivab suhu ráie zunge vertrocknet im munde5 

WIED. 344. •— (3) áld, veliseni, mene, siellá koiraat tapetaan, 
naaraat jdtetddn, liha hdapaistiksi, ja nahka orrelle kuivamaan 
cne menj, testvérkém, ott agyonütik a hímeket, [csak] a nősté
nyeket hagyják meg, húsukat lakodalmi pecsenyének, bőrüket a 
gerendán megszárítani5 uo. 192 | pavut kuivutti paVolle, her-
nehet kukostukselle ca babot hüvelyére szárította, a borsót 
virágjára5 Kant.3 III. 6. — Y) é s z t : nizud nurmele náftsitah 
cden weizen macht sie verdorren auf dem felde5 uo. 

*) lahoa- 'korhad' (SZINNYEI, Finn-m. Szójegyzék). 
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c s e r e m i s z : a) kCzar. twd§ p el e'n 9 st koske'n pizdn 'sie 
trocknete an ihrem körper fest5 POEKKA 7. — (3) fiozaka pun-
daseiet kostalhn 'in der ofennische trocknete ich ihn' uo. 
d. 105. 

v o g u l : É, %oti yum vérttés, matat tü ti tqswés 'amelyik 
ember kibírta, az a maga földjén, ott ért szárazra (tkp. oda 
száradt)' MŰNK. VogNGy. I. 72. 

m a g y a r : Odaszárad. Rászárad, rászárít. — Ki-derül a 
te napod-is és ugyan tsak arra szárad a gyalázat, a ki gyalá
zott (FAL. SZE. 538). Ennek is má a lába szárába száratt az 
esze (NyFüz. XXXVII. 58). Oldala csőntjához száradt a lelke 
(CzF.). 

as&ite 

m a g y a r : . Úgy látom édes fiam hogy a vén ember m éllé 
•aszol te is, mert cifrálkodni kezdd (1625. Tört. T. Uj f. II. 377). 
Ugyan hozzá aszót az lelke (DEOSI: Adag. 43). A rosszriü, 
kihez mihez már hozzá aszott természetek, az istenes jóságoknak 
gyakorlására beszélleni (FAL.: NÜ. 252). Úgy szivekhez aszott 
némely különös vétkek, hogy dicsekedve fitogatják (FAL. : UE. 447). 

alzad, ragad 

f i n n : a) sin ne puuttui pursinensa cott megakadt csónak
jával' Kai. L. 507 | puuttui luotohon lujasti 'megakadt a kő
szirten erősen' uo. XLIII. 128 | lángét puuttui lánkilöihin, 
vemmel vempelen nenáhan ca lóiga beleakadt a lóigába, ló-
járom a lójárom végibe' Kai. III. 95 | mind en kehtaa kaikkeen 
pyytöön puuttua cnem vehetem magam rá, hogy minden 
hálóba beleakadjak' Kans. I. 263 [ saynájá ei puutu kuin hyvin 
vahvaan ja harvaan v erkko on 'az őn csak igen erős és ritka 
hálóba akad bele' uo. jegyz. | itse puuttui pihtihinsá 'maga 
akadt a fogójába' uo. 33 j itse kaunis Kaukomieli puuttunut 
haravan piihin 'maga a szép Messzivágyó akadt a gereblye-
fogba' Kai. XV. 269 | maot puuttui onkehensa, v akdhánscb 
kyyt vihaiset 'férgek akadtak horgára, mérges kígyók kampójára' 
uo. XXVII. 171 | vai on puihin puuttununna 'vagy fákra ra
gadt [a tej]' uo. XXXII. 191. •— p) mind pistin hántani kaivoon, 
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-ja s iihen tarttui noin paljot kalat 'farkamat a kútba dugtam 
és azon ragadt rajt annyi hal' Kans. I. 46 | aura tarttui kan
ta on 'az eke beleakadt a fatőkébe' uo. 73 | tarttui aisa aisan 
p d a h d n, rahe r ahk eh en takistui 'beleakadt a szánrúd a 
szánrúd végibe, összeakadt a szíj a szíjba' Kai. III. 93 | karhun 
kapáié tarttui rakoon 'a medve mancsa a résben fogva ma
radt' Kans. I. 70 | vaan tarttui ansaan jalastansa 'hanem 
lábánál fogva bennakadt a tőrben5 Sat. III. 33 | kenká tarttui 
terv a a n 'czipője beleragadt a kátrányba' uo. I. 76 | ja haapa-
nan pááhán oli tarttunut hiilia 'és a vadrucza fejére szén ra
gadt' Kans. I. 10 | mind pistán hántani avantoon, niin se tarttuu 
joka karvan nenddn kala siitd, kun mind veddn ylös 'én a 
farkam a lékbe dugom, hát minden szál szőre végére hal akad 
onnan, mikor fölhúzom' uo. 63 || tarttui jalkaan ketulle 'bele-
fogódzott a róka lábába' uo. I. 26 ] siitd seppo Ilmarinen tarttui 
t u k k a h a n urosta 'I. kovács aztán üstökön ragadta a hőst' 
Kai. XL. 137 j kiiskipd oli tarttunut lohen pyrstöön 'a sérincz 
belefogódzott a lazacz farkába' Kans. I. 262 j tarttuvat tove-
riinsa kásin 'megragadják kezükkel társukat' Sat. II. 86. — 
7) kouko otti ketun jalkaan ja veti 'a medve megragadta a 
róka lábát és húzta' Kans. I. 46. — 8) é s z t : kurku hakkama 
'in der kehle stecken bleiben' WIED. Wb. | pigi hakkab sormede 
kii Ige 'pech bleibt an den fingéra, kiében' WIED. EGr. 554. 

l a p p : a) S. te ma mon talle, jáhka, kihcucican tasa? 
'azt hiszed, hogy én most majd ebbe beleakadok?' HAL. V. 118. 
— P) ku karnak tabéráni ta'réven sisa 'mikor a czipő beleakadt 
a kátrányba' uo. V. 187 j tihte kuutie taparanáma kirkid-swalks 
rez a kígyó odaszorult egy kőhasadékba' uo. II. 42. || N. te tará-
vanih (v. veuttaih) m a n n uj h aktán eábbarin 'és ekkor odaragadt 
a holdhoz az edénynyel' HAL. III. 181 | albma-olbmo galdoi 
bigjim soejbam ja guölek darvanegje dasa 'az emberek kútjába 
tettem a farkam és a halak rajta akadtak' (darvvanet 'an etw. 
haften bleiben') FEIIS 6. — 7) S. te teáhpui iec mánnui 'ekkor 
odaragadt a holdhoz' uo. I. 78 | te tahpui ehca mánnui aktán 
tareve-kouhpocin 'ekkor odaragadt a holdhoz az edénynyel együtt' 
HAL. NyK. XXII. 314. — 8) K. a kitti ji paséan 'kézbe nem 
ragad' GENETZ : UF. I. 71. — s) N. vimag de fatti guofca 
scejbai 'végre megfogta a róka farkát' FRIIS 8. 
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m o r d v i n : E. iurmado iurmas jaM, ko z o é d'a k a poygi 
'es geht von gefángniss zu gefángniss, es bteibt nirgends stecken 
PAAS. II. 63 j scipecs a poygii smst ponast 'ihr haar bleibt 
nicht zwischen der zange stecken' PAAS. I. 112. 

c s e r e m i s z : kCzar. ftaslina't iwyak sil'mzd . . . ana' fi el e'n 
pi'séd! 'so mögé auch Wassilis herz an Anna hangén !5 PORKKA. 
31 | kP. laftras piédn kolen fer blieb im kot kiében und starb' 
GENETZ : SUS. Aik. VII. 16 | kises kutko piZes «cdie ameise 
bleibt im harz kiében' uo. 48 || bngen, os talySd'es piias töcat, 
sim talyS'des pizdlalda 'er sieht zu und indem er nach dem 
weissen füllen hascht, fasst er das schwarze' uo. 15 I ongen 
soya, soy-at, os tayas piZas töca 'er steht und sieht zu, steht 
und versucht den weissen bock zu fassen' uo. j os kömbe s 
pizas töca 'er versucht die weisse gans zu fassen' uo. | aftaőSn 
ci£es§ze kuco 'sie fasst die brust ihrer mutter' uo. 32. 

v o t j á k : a) vija suram murt 'hurokba akadt ember' 
MŰNK. VNpH. 55. — p) kik sika-vtújoslen vjlaz limi ug ku'd'dzd 
(sjkal-éuir) 'zwei brúder, an denen der schnee nicht haftet 
(die kuhhörner)' WIOHM. II. tm. 376. — i) volit hadiár viuie 
limi uz tu'kta (skáu-sur) 'der schnee bleibt nicht auf dem 
glatten horn (das kuhhorn)' uo. tm. 215. — ö) mo'ú-ke zek 
lujsal, pitém éer% no ei sedjljsal cwenn ich das grösste wáre, 
müsste ich mich nicht hinter der wolke verbergen' WICHM. 
I. d. 447. 

z ü r j e n : a) k§ni ne s§d ponjis ? pojtsgs kost§ sibcl§ma 
'wo ist denn der schwarze hund ? — in einem spalt im zaun 
blieb er stecken' WICHM. SÜS. Aik. XXI3. 40. — p) V. med-
b§rja sirkejse mii-k§ sed§ma 'az utolsó hurokba valami 
akadt5 FOKOS 38. 

o s z t j á k : a) E. téus malai sí tayarldsdn? 'tunguz, miért 
akadtál ott meg?' PÁPAY: UP. XV. 47 | idy'k yoéa an' tayar-
liiüm 'jégben sem akadsz meg' uo. 70 | i d y k'n a an' tayarlnisdt 
'vízben nem akadtak meg5 uo. 62. — (3) noyoé-laid% korddtna 
ta%n&s 'a fölfelé álló "vasakba akadt [az]' uo. 55. — 7) ioyo-
yahm kurdi toyo-ymidmdds 'az ott hagyott lába oda ragadt 
hozzá' úo. 174 | oysar pozi yoza i iasl toyo yvnds 'a róka 
farkához az egyik keze odaragadt' uo. 101. 

v o g u l : a) É. ünléné m a n at ta%ni, lütné mán at yani 
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'ülő helyén nincs nyugta, álló helyén nincs maradása5 MŰNK. 
VogNGy. I. 82 | yapyá-tawné a'inaspinél taimatém "állánál fogva 
fönn volt akadva egy nyárfaágon' uo. 15 | T. lapta tau-asén 
nuy-touméyts ca levél fönnakadt az ágon5 MŰNK. VogNyjár. 273 f 
É. am supémtél tq,tápémné ta'ileim 'ingemmel a ládámba 
akadok5 uo. 9 | %oti aul nl-ke tarapi-ke anémné ha bármi 
vidékbeli nő belém akad5 VogNGy. IV. 6 j aú mét-né, kunér, taiv 
laildn taHmats rama béresnő, a szegény, megakadt az ő lábá
ban5 uo. 32. — p) kérd ayivtásén tü yanuwés cvasa a kőbe oda
akadt5 uo. II. 303 j mansi yum lüw pés-p ö% a n tü yanujés ca 
mánysi ember a ló csipőjéhez odaragadt5 uo. I. 73 | ti sát lü 
yoti yumin latnát tori kai Un yanvje'it: mir-susné yum taio 
voss q,li 'ezen hét ló, a melyik embernek a hivására a kezéhez 
ragad, az hadd legyen világügyelő férfivá5 uo. II. 116. 

m a g y a r : a) Een nyelwem ragada een y ney mh e z 
(Keszth.-k. 39). A mitől féltél, a ragad tereád (HELT. Bibi. 
I. aaaa). Áldozza meg az iuhnac minden kouérit, melly az béli
hoz ragadot (KÁR. Bibi. I. 89). Mi ragadt az embernek seggire, 
hanem csak szarbincsok (SalMark. 14). Igen nagy volt a sár, 
egyszer b e l eragadt a félcsizmám (MNGy. I. 459). 0 d aragadt a 
fába mind az egész ujja (MNGy. X. 189). Az araneipe oda 
vót ragadva a szurokba (MNGy. IX. 82). A templom elejit 
teleöntötte szurokkal, hogy majd beleragad az a szépség (uo. 92). 
Akinek testihö hozzá iér, arra ragad d seb (Nyr. VII. 181). — 
fi) Az kevnyvek akadanak az horogba (Dom.-k. 95). Absolon 
fára akada (PÁZM. Préd. 1109). Ligetes erdőkön messzére hala
dott: de a maga haján egy fára akadott (THALY : Adal. II. 200). 
Hozza el neki azt a galyat, aki a kalapjába (? -ban) leg
először megakad (MNGy. IX. 80). 

bepis&kolódiJe 

f i n n : ja ryvettyi pad viiliin 'és a feje tejfölös lett5 

(tkp. 'bepiszkolódott a tejfölbe5) Kans. I. 45 j ryvetti itsensd 
sitten viiliin kaikki 'aztán egészen bepiszkolta magát tejföl
lel5 63. 

m o r d v i n : E. lamo varnes gadavipulinem 'sok gödörbe 
bepiszkolódik farkam5 BEGULY : NyK. V. 109. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLUI. l o 
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megmerevedih 

é s z t : senna ttivike tarreta 'dórt erstarrte ich táubchen' 
WIED. EGr. 345. 

v o g u l : E. elém-^qlés jol-pöséli, la'ilaya, katdyd tü-pösei' 
( = kartei) cha az ember meghal, keze-lába megmered5 MŰNK. 
VogNGy. IV. 423 | K. krölem nout tq,u karti 'a holttest (hús) 
megmerevedik5 VogNyjár. 200. 

B) A z a b l a t i v u s i s z e r k e z e t e k . * ) 

Az ablativusi szerkezetek, bár nem oly változatosak, mint* 
a lativusiak, mégis elég nagy számmal vannak. Négy főcsoportra 
lehet őket osztani. 

Az elsőbe a következő igék tartoznak: szerez, kerít; vesz, 
vásárol; választ, kiszemel; eljegyez; akar; kap; lop; szed, 
gyűjt; fog, halász, horgász; vág, nyes, szakít, tép, tör; kidönt, 
földönt; agyonüt, megöl; lő, czéloz; koptat, rothad, korhad, ég, 
éget; olvaszt; eszik, iszik, itat. Ezek mellett az ablativus kétség
kívül azt fejezi ki, hogy a cselekvéssel együtt jár az illető tárgy
nak a cselekvés helyéről való eltávolítása. 

A második csoport már kevesebb igét foglal magában: 
keres, talál, találkozik, akad. Ezekben is benn van már az el
vivés fogalma. 

A harmadik csoport igéi a következők: észrevesz, megismer, 
megtud, tanul, olvas; lát, néz, látszik, süt, ragyog, fénylik, meg
villan, hall, hallgat, hallatszik. 

Végre a negyediké: beszél, kiált, énekel, kér, kérdez, menny
dörög; szúr, döf, rúg, üt, harczol. 

E két utolsó igecsoport mellett az ablativus azt a helyet 
jelöli, a hol az ige alanya van, mikor a cselekvés történik, s a 
cselekvés ezen a helyen kívül álló tárgyat érint. 

*) Irodalom : BUDENZ : Finn nyelvtan3 107; SETALA : Suom. 
kiél. lauseoppi3 6 1 ; Suomi II. j . XVI. 57; CANNELIN: Suomi 
III. j . II. 86; KANNISTO: Suomi III. j . XX. 128; SJÖGEÉN : Liv. 
Gramm. 259; WIED. EhstGr. 342; MISTELI: Zeitschr. für Völ-
kerpsyeh. u. Sprachw. XVI. 441 ; FOKOS: NyK. XXXVI. 239; 
SIMONYI: MHat. I. 32. 
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E l s ő c s o p o r t . 

s&ereé, kerít 

f i n n : a) matkatoverin taaskin taytyi kylasta hankkia 
ruokaa 'az útitársnak megint kellett a faluból ételt szerezni' 
Sat. IV. 68. •— (3) mist ás tuommoisen joukon mateita váánsit 
'honnan kerítettél ennyi menyhalat?5 Kans. I. 54. 

m o r d v i n : M. art, dobivak kostjvik kepter 'geh, schaffe 
irgendwoher einen bastkorb' AHLQV. MMordwGr. 118. 

o s z t j á k : a) E. nemd se Itt a sitmal 'nevét innét vette5 

PÁPAY : ONGy. 107. — (3) KK. nemay ürt jim nemet yoi yoté-
möt ? 'der namhafte held, wie (tkp. 'honnan') gewann er sich 
seinen schönen namen?5 PATK. II. 22. 

v o g u l : K. tfotél táutém kentén ? 'honnan szerezted (tkp. 
'van szerezve5) sapkád5 -MŰNK. VogNyjár. 226. 

m a g y a r : a) Nekem kénig nincs honnan szereznem (1554. 
Tört. T. Uj f. VIII. 532). Ha kegyelmed v al ah onnét szilvára 
árusokat szerezhetne árvaiakat, vagy két feles szilvánk van, igen 
megköszönném kegyelmednek (1624. uo. I. 493). — (3) Kerítünk 
v al ah onnét égy szép nagy halat (MNGy. IX. 539). 

. vesz *) 

f i n n : a)han otti sieltii kyytihevosen 'ő vett ott póstalovat 
(előfogatot)5 Kans. II. 30 | ja se tyttö-parka joutui kuninkaan 

*) A - t ö r ö k - t a t á r nyelvekben is; pl. 
o s z m á n - t ö r ö k : ne istersin alám sana car s édan 'bár

mit akarsz, megveszem a bazárból5 KUNOS : OszmNGy. II. 330 | 
bir Tjijer aldém pazardan 'májat vettem a vásárból5 uo. 363. 

u f a i - t a t á r : kaján álden ? 'honnan vetted?5 PRÖHLE : 
NyK. XXXVIII. 93. * 

m i s e r - t a t á r : bazár din alján dslijamndn urta-bilda-
masi tar kilgan 'an mernem pferdegeschirr, das auf dem bazár 
gekauft ist, ist der miítlere querriemen in der herabhángenden 
zierde zu schmal5 PAAS. SÜS. Aik. XIX3. d. 85 ] kasán din' 
alyan iltdr-bürkdyn?y an§y kddras§n nig(á) ajlánddrddy ? 'die 
kráusel an deiner lammfellsmütze, die in Kasán gekauft ist, 
warum hast du sie gedreht5 uo. 62. 1. 

16* 
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puutarhaan ilman kasitta, ja si elta otettiin kiinni 'és az a sze
gény leány a király kertjébe jutott kéz nélkül, és ott megfogták* 
no. 13 | ota talosta evcista Végy a házból útravalót' BUDENZ : 
FNy.2 140 | vaimon poika meni ja otti mets astá náreisia keppia 
caz asszony fia elment és szerzett az erdőben fenyőbotokat' Eans. 
I. 178 j otti haran heinikosta, aurán pellon pientarelta 
caz ökröt vette a legelőről, az ekét a szántóföld mesgyéjéröT 
Kai. XLII. 151 | työnnán kuuta ottamahan, talia tavottamahan 
ahomailta aukeilta, leveiltá lehtomailta, korkeilta korvi-
keilta, mataloilta haavikoilta, kultaisilta ku asikoilt a, 
hopeisilta saloilia "küldöm [őket] kövérséget szerezni, faggyút 
keresni a sík mezőkön, széles ligetekben, a magas erdőkben, az 
alacsony nyárjasokban, az aranyos fenyvesekben, az ezüstös 
berkekben5 uo. XXXII. 41 \ ota vitsa viiako sta, koivu korven 
no t kel ni osta 'végy egy vesszőt a berekben, egy nyírfát az 
erdő hajlásában' uo. XXXIIL 109. — f3) . k i rkos ta ölen otettu, 
kappelista kahvaeltu 'a templomban fogtak meg, a kápolná
ban ragadtak meg' Kant.:i III. 22. 

l a p p : S. kustöm tailiá kakkom walti'? 'hol fogom el
venni?' HAL. II. 43 | koste kalhkan monno tü ijan valltet? 'hon
nan vegyelek [ki] tégedet éjjel?' uo. V. 53 | K. ko,st ton rimn 
vaildi/ tájt kosk kuoJLlijt2 'hol vetted, te róka, ezen szárított 
halakat' GEN. UF. I. 77. 

c s e r e m i s z : kP. indes er-fdllan indes @üt m uc as k§ é 
üődrdm nal§n ckilencz fiának leányt vévén kilencz vízen túlról* 
GEN. SÜS. Aik. VII. 57. 

k a z á n i - t a t á r : (Jurtkuli) zajiqlardin iték aldim cin 
Uralsk kaufte ich mir stiefel5 PAAS. KSZ. III. 51. 

c s u v a s : aU. p al ar D an nidr'i jaBalazéih ilúdú ? ca vásá
ron micsoda holmikat vettél?' MÉSZÁROS, CsuvNGy. II. 417 [ aT. 
sifdn allgrol ís§B§rkk§r pií vinnie, yjé pazarDan ilniné p"dldsUd-
'a ti kezetekben lévő ostortok nagyon vékony, hadd tudjuk meg, 
melyik vásárban vettétek' uo. 149 j aT. tsdmÉdrúén Iliid sur 
javlek, %drr\né ŰGa pdMrhd 'Szimbirszkben vett fehér kendő, a 
széle aranyos pántlikával beszegve' uo. 98 | aT. samarDanna 
ilhd sár§ laza 'Számárában vett sárga ló' uo. 147. -— Vö. aü. 
'étan űjé'hn kü uksana? 'honnan pakoltad fel ezt a pénzt?' 
(tijs- 'megrak, [terhet] föl- v. berak' PAAS.) UO. 420. 
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v o t j á k : B. k ab akté b'astem kwiú vedra vina 'aus der 
scbenke kaufte er drei eimer branntwein' WICHM. II. 107. 

z ű r j é n : V. kié pe taje (tája) bőét is misku-kuféihe? 
'honnan vette ez hátbőrüket ?' FOKOS 58 | V. me og viun ne-
kit'fse, a me kié-ke iéuk§ren boéta d'éríga rén nem megyek se
hova, hanem én valahonnan egy esomó(val) pénzt kapok majd5 

no. 122 | jözlön mij eé-kö abu, sömin kitié boétan 'wenn du 
einmal dem fremden nicht zugeben hast, wo bekommst du dann 
selbst?' LYTKIN 34 I P. kié síja ceri bostöm 'honnan vette ő a 
halat?' EOGOV: ÜF. II. 65. 

o s z t j á k : AK. yüdem sőt sojeyen tümdépteta vágay nlr, 
vagan m% mari yoíe védem 'von wo nehme ich [gleich] teuere 
stiefel und teuere gewánder um euere 300 mann zu kleiden' 
PATK. II. 22 | E. ual iijdm niijna seltta uulnjsem caz öregeb
bik fiamnak onnét vettem feleséget' PÁPAY: ÜF. XV. 151 | ma 
iapm yoltéa ujsem ? caz én bátyámat honnét vettem?' uo, 63 | 
ÁK. aipa yni noyt'ot'umdöt iögol lö/ívet jny adimöt 'der jüngere 
mann stand auf, nahm aus dem holzlager (eigtl. ecke) hinter 
dem herde ein holzstück' PATK. II. 44 | AK. t'ada, yüdem yiii 
mitnat ei yötivet nétjat veje! 'vatérchen, uns drei mánnern 
nimm frauen aus einem hause!' 154 J AK. unt Ivet ei tapa 
vejöt, urivet ei tapa vejöt 'aus dem walde nahm er einen 
holzspan, aus dem kiefernhaine nahm er einen holzspan' 136 | 
AK. késajivet vejai nova not-sem-tagat 'er nahm aus seiner 
tasche das weisse handtuch' 126.*) 

vásárol**) 

f i n n : osta sielta ostamia, pojallesi puolahattu! 'vásárolj 
ott vásárolnivalót, a fiadnak lengyelsapkát!' Kant.3 II . 148 j osti 
sielta ratsináisen, . . . . osti sielta sussunaisen 'vásárolt ott 
ingecskét, . . . . vásá ro l t ott derekas ruhácskát' 214 | annoin vie-
lákin sinusta solen suuren minjállesi, saatu saksan kaupungista, 
ulkomaalta ostettuna 'adtam még érted menyednek egy nagy 

*) De ugyanott locativussal is : AK. man kés aj emna 
nova not-sem-tágat veje 'nimm aus meiner tasche ein weisses 
handtuch!'. 

**) L. fönnebb vesz alatt is. 
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csatot is, a melyet német városból kaptak, külföldön vásároltak' 
III . 63 j viinat ostin Wiipurista, oluet omilta mailt a 'a 
pálinkát Viborgban vettem, a sört saját földünkön' I. 154 j 
ostin lakin Helsingista 'vettem sapkát Helsingforsban5 ÖET. 
SKL.3 61 j mind laksin taas Löytölastá jauhoja ostamaan 
'elmentem ismét L.-ben lisztet venni' Kans. II. 37 I han lakéi 
ostamaan apteekista rohtoja 'elment orvosságot venni a pa
tikában5 uo. 50 || (Koillis-Satakunta) se on otanu' viljaa Jám-
sásta 'az gabonát vett Jámsáben5 SETALA: Suomi I I . - j . XVI. 
56 | se oli menossa kaupungista tavaraa ostaan 'most ment 
el a városba árút venni' uo. | | é s z t : ma ostsin sed turult 
'ich kaufte es auf dem.markte' WIED. EGr. 346. 

l a p p : S. sö acőij tuhte parnie mennet marhneste vPnep 
oastet 'a legénynek el kellett mennie a vásáron pálinkát venni' 
HAL. III. 76 [ kv? tihte parnie marhneste pö°tij, sö lij omtumq, 
marhneste ömesse ai\ maitie accijin prüuresne utnet cmikor 
a legény a vásárról megjött, a vásáron különféle holmikat vett 
a lakodalomra (tkp. melyeket a lakodalmon bírni fogtak)5 uo. [ 
suomies aikien lij vilnop ivaradpmma ogstumma marhneste 
'egyszer oda volt pálinkát vásárolni a vásáron5 uo. 164. 

v o g u l : É. kimer, nap ti-yarip-ut yoti s címnél jouiás--
lén? 'szegényke, te micsoda vidékről vásároltál ilyesmit' MŰNK. 
VogNGy. IV. 338. 

választ, kiszemel 

f i n n : Tuhkamo silloin valitsi kauniimmat siivet sieltd 
talteensa 'Hamupipőke akkor kiválasztotta ott a legszebb szár
nyakat5 Sat. I.2 36 | sieltd vaattehet valitse 'válassz ott ruhát' 
Kant.15 III. 87. 

m o r d v i n : E. nej kosto sajiti, éesk putiti, vaj kosto var-
cik, sez(é) uskik! cnun, woher du ihn genommen hast, dahin 
versetze ihn (zurück), o, woher da ihn ausersehen hast, dahin 
bringe ihn (zurück)!' PAAS. I. 74. 

eljegyez 

f i n n : «mista sie kihlasith) — umetsasta mie kihla-
siffli) '«hol jegyezted el?» — «Az erdőben jegyeztem el»5 Sat. 
II. 101. 



FINNUGOR HATÁROZÓS SZERKEZETEK. 2 4 7 

akar 

f i n n : jos tahót venettd t a alt d fha csónakot akarsz itten5 

Kai. XVI. 238. 

kap 

f i n n : idailii kdyn tietelemássd, mi std työtd, ruok'aa saisin 
citt járok tudakolva, hol kapnék munkát, ételt' Sat. II. 84 | 
mi std nyt saadaan neula chol kapunk most t ű t ? ' Kans. II. 
238 i katsohan nyt, mitd mind Hiidestd sain cnézd csak, mit 
kaptam a pokolban' Sat. IV. 191 } isd olisi ristittdnyt poikansa, 
vaan ei saanut kummia sülé kaupungista caz atya megkeresz
teltette volna a fiát, de nem kapott neki a városban komát' uo. 
II. 152 | saivat siitdjoesta yhden hauvin cfogtak ott a folyó
ban egy csukát' Kans. II. 32 | ja akka sai kaloja verkoista, 
ja ukko sai Untuja metsdstd %s az öregasszony fogott a háló
ban halat, s az öreg ember madarat fogott az erdőben' uo. 
57*) || é s z t : párást ep ole sealt mitte iiht vdhemat tilka scidud 
'nachher hat man von dórt nicht einen kleinsten tropfen be-
kommen' AVIED. EGr. 412.**) 

l a p p : S. iécin ecd almaca tété, koste son ríhkui occui 
cnem tudták a többi emberek, honnan kapta a vagyonát' HALÁSZ 
V. 78 | kostes vdlléjam kulit W uggumí chol kaptad testvérem 
a halakat?' uo. 116. 

m o r d v i n : E. nej kosto sajik, sesk putik, vaj kosto 
vartik, sez(é) uslíik! "nun woher ihn genommen hast, dahin 
versetze ihn [zurück], o. woher du ihn ausersehen hast, dahin 
bringe ihn [zurück]!' PAAS. I. 74. 

m a g y a r : Kérdi a leányt, h o n n a n kapta azt az arany
pénzt (MNGy. X. 243). Útnak indult egy felé, maga se tvdva 

*) saavuttaa 'elér' szintén ablativussal jár ; pl. vield ma 
sinut sieltdkin saavutanl cén téged még ott is elérlek!' 
Sat. L* .1.3. 

**) Vö.: -se kun sai kynsiin kissa lattianraosta ropata 
karhun korvan, karha sdikdhti 'mikor a macska körme közé 
kaparinthatta a padlórésben a medve fülét, a medve megijedt' 
Kans. I. 131. 
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merre felé, ha valamerről szolgálatba kapna (Nyr. XXXVII. 
370). Há elindultam, ha anyát kaphatnék valamerről (uo. 
XXXII. 402). 

lop 

f in-n : Matti, joka, árvasi pirun káyneen niitá síelt a 
varastamassa, meni metsaün 'Matyi, a ki azt hitte, hogy az 
ördög járt ott lopni, az erdőbe ment' Sat. IV. 173 | menivát 
kaikki kotiinsa eivátká sen kovemmin enáá káyneet Matin rii-
hestá eloja varastamassa rmind hazamentek, és nem jártak 
többé Matyi csürjében gabonát lopni' uo. 174 | minun isáni 
Unna sta on hedelmiá káynyt varastamasa "atyám várában járt 
gyümölcsöt lopni' BUDENZ : FNy."2 131. 

l a p p : S. tü llj olmáj tan suolátam uksa kiecies 'az 
ember ezt ellopta az ajtóvégből' HAL. 1.82 j sűlat taté áihtest 
'lop ezen éléstárból' uo. V. 118 | te vite S3més áiktn répe le 
küht (piwtám) sűlátam almáéi kár rési st 'egyszer a róka 
halakat lopott az emberek szánjából5 uo. 116. 

m o r d v i n : E. koda bu {este salamat gujiű oj? 'wie 
könnte man hieraus scblangenbutter stehlen?5 PAAS. II. 121 j| 
M. salazá kosta? otsu p aké ásta, sokama-v at sta 'woher 
stahl er ihn? von dem grossen acker, von cler pflügestelle' 
AHLQV. MMordwGr. 128. 

v o g u l : E. am né-mat-yotél at tídmentásém 'nem loptam 
én sehonnan sem5 MŰNK. IV. 330 | kan yotél-uilt tülmentém 
qlnán ! 'ezek a te valahonnan lopott pénzeid!5 uo. 

m a g y a r : Némelyek azt beszélik, hogy . . . . Pápára akar 
menni, és onnét rabolni (1602. THUEZÓ Lev. II. 28). 

s&éé, yyűjt*) 

f i n n : a) Anni.... lakú . . . . omenoita ottamahan, páhkámia 
poimimahan, emonsa omena m a a sta, oman taaton t ar h a s e st a 
'Anna elment almát szedni, diót gyűjteni anyja almaföldjén, 

*) A k a z á n i -1 a t á rban is: bar sin, susi tirádán jilák 
jij 'eredj, szedj ama környéken epret5 {jij- 'gyűjt') BÁLINT 1. 45. 
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atyja kertjében' Kani,8 III. 65 j tyttö poivúi marjoja mets ast á 
ra leány bogyót szed az erdőben' SET. SKL.3 61 j karhu ja susi 

ja kettu ja janis poimi kan ka alt a marjoja a medve, farkas, 
róka meg a nyúl bogyót szedett a homokos mezőn' Kans. I. 30 J 
poimin m a alt a mansikoita, alt a vaaran vaapukoita 'szamoczát 
szedtem a földön, málnát a hegy alján' Kai. XXXV. 221 
poimi kyynelet mer est a 'összegyűjtötte a tengerben a könnye
ket' uo. XLI. 259 ( niinpá kuulla neljánnellá poimi kultia me-
reltd, hopeoita lainehilta 'hát a negyedik hónapban ara
nyat szedett a tengeren, ezüstöt a hullámokon' uo. XXXVIí. 
38. -— P) noukkia talia naho ista 'faggyút szedni a bőrökből' 
Kans. I. 221. — 7) luut korjasi lumesta 'összeszedte a cson
tokat a hóban' Kan i 3 III. 28 (274. L). — 8) láksin hanhien 
kokuhun, kirjasiipien kisuhan, kuolasuien korjdohon Saksan s al
mi It a syviltd, ulapoilta aukeilta 'mentem ludakat gyűjteni, 
tarkaszárnyúak játszóhelyére, nyálas szájúakat szerezni (szedni) 
Németország mély tengerszorosánál, nyilt tengerén' Kai. XVIII. 
134 | hyppási itse viimein ja kokosi kalat tieltá 'végre maga 
ugrott le s összegyűjtötte a halakat az úton' Kans. I. 35. — 
s) no siitd repo kerdsi ne kalat ti el t a 'no aztán a róka össze
gyűjtötte az úton azokat a halakat' uo. 60. 

v o t j á k : so-berd surás-kuzais corigzá oktini kutkám 'az
után az út hosszában a halat össze kezdte gyűjteni' MŰNK. 
VNpH. 125. 

m a g y a r : Szedett*) a kerbű égy nagy rakás körtét, ká
posztát még almát (MNGy. IX. 361). A szekeret innét s túl 
szedte össze, egyik kereket, másik rudat, harmadik tengelyt adott 
(uo. III. 352). 

fog,**) halás&, horgász 

f i n n : a) laksin lohta pyytámáhán, kuujoa kueltamahan 
Turnén must ast a joesta, syvástá sara-ojast a 'elindultam 

*) A magyar szed ige eredeti jelentése: 'carpo', ebből fej
lődött a 'lego, colligo' értelme. 

**) Vö. a c s u va sban : aT. küskezéÚ9n ydfzené sat ájdn-
úién titrgmer 'a koskiheliek leányait kert alatt fogtuk meg' 
MÉSZÁROS : CsuvNGy. II. 63. 
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lizaczot fogni, ivás idején kövér tavi lazaczot halászni Tuoni 
fekete folyójában, mély sasos patakjában' Kai. XVIII. 113 j tyion 
hauin tuolta pyyddn cazt a csukát ott kifogom' Sat. I.2 48 j 
menepd, Mikko tuolta lanimista kalaa pyydd ^ e n j hát, 
Miska, fogj hát halat ott a tavacskában' Sat. L3 21 j pyytad 
kolmanneksi hirvedn suuren hauin Tuonelan joesta 'harmad
szorra a rémséges nagy csukát kifogja Tuonela folyójábüT Kai., 
XIX. tart. — P) haroi lapscnsa láhtee stá "fölhalászta gyer
mekét a forrásból' Sat. I.2 118 | diti silloin juoksi hátáán, ja 
haroi lapsensa l ahte est a, ennenknn takehtua enndtti caz anya 
akkor sietve odafutott és kifogta (tkp. felhalászta) gyermekét a 
forrásból, mielőtt belefulladt volna' Sat. I.3 118. — y) tuolta 
mind niitd avannosta hánnálláni Upposin rott halásztam őket 
a lékben farkammal' Kans. I. 87. — S) mind ongin hdnnálláni 
Ilmoilan akkojan láhteestd cén farkammal horgásztam L 
asszonyainak forrásában' uo. 35 j hánnállá avannosta ongitin 
'farkammal horgásztam a lékben' uo. lö t . 

l a p p : S. kuste tatne tditie küHite 'hol [halásztadj te 
ezeket a halakat' HAL. III. 31 | K. mon valdem, sijd galdijes^ 
vuokkum, sejbinam vuokkum cén [hol] vettem: a falu lékjéből 
kihorgásztam, farkammal horgásztam' GEN. UF. I. 77. 

m o r d v i n : M. da vaga, kalndt kundan. — kosta kun-
daíí csieh, ich habé fische gefangen. — Woher fingst du?' 
AHLQV. MMordwGr. 118. 

v o t j á k : corig mon su r i s kutili rén a patakban fogtam 
halat' MŰNK. VotjSz. 208. 

z ű r j é n : me hoznám jukmösis vugravi céu farkammal 
a jéglékből horgásztam' ROGOV: UF. II. 65. 

v o g u l : T. ti tőnél kr'ol a léslés tkét kvl kwir-japtet a 
nalüs, jíw-japtél nahís fha ezen tóból halat fogtak, a halat 
nem tisztították vaskéssel, fakéssel tisztították' MŰNK. VogNGy. 
IV. 408. 

m a g y a r : a) Kérdezték, hogy honnan fogta. Azt mondta, 
&f m hídon egy egész ló'sereget űztek keresztül, onnan fogta 
(MNGy. X. 408—9). — p) A tenger hői fát halásztak (uo. 
III. 407). 
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vág, nyes, sza7eíty tép, tör*) 

f i n n : a) hakkoan metisen haavan metisellá kirveheliá, 
metiselta matt ah alt a, kultaiselta künn ah alt a cegy kedves 
(tkp. mézes) nyárfát vágok egy kedves fejszével a kedves dom
bon, az aranyos halmon' Kant.3 II. 352 ] sitten vaimonpoika 
hakkasi vuor esta petajátá 'akkor az asszonyfia fenyőt vágott 
a hegyen' Kans. I. 178. — (3) leikkasi sielta kuormallisen 
koivun vitsoja Vágott ott egy szekérre való nyírfavesszőt' Sat. 
IV. 169 | no, otetaan leppápölkky, leikataan metsástá cno, 
vesznek egy égerfatőkéfc, vágnak az erdőben' II. 2 | leikkoa 
lehosta koivu, ota vitsa viiakosta Vágj nyírfát a ligetben, 
végy egy vesszőt a berekben' Kai. XXXII. 305. — 7) orava oli 
mennyt kuuseen ja karsinut kapyja sielta ca mókus a fenyőre 
ment és ott tobozokat nyesett' Kans. I. 3. — S) karhu saa 
revdistá sen puun pois ti el t a ca medve azt a fát kitépheti az 
úton' uo. •— s) tempói kartan kankahalta ckirántott a ho
mokos mezőn egy husángot' Kai. L. 107. — C) vief on muitaki 
sanoja, ongelmoita oppimia, tie-o h e st a tempomia. kaner v 0 ista 
katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiá, páastá hei-
nán hieromia, raitiolta ratkomia Van még más szó is, bűvös 
szó, a mit tanultam, az útszélen szakítottam, a hangás mezőben 
tördeltem, a bozótban téptem, tőhajtásokról hoztam, a fű végé
ről dörzsöltem, a falu útján fejtettem föl' Kai. I. 51. — TJ) mies 
jjieni, uros vahainen hongan rannalta hotasi, puun pitkan 
petájikosta ca kis ember, a piczi hős egy fenyőt rántott ki 
a parton, egy hosszú fát a fenyvesben' uo. XLVIII. 1.61. — 
&) taittoi vastan varvikosta, lempi-vastasen lehosta Vesszőt 
tört a csalitban, csinos vesszőcskét a ligetben' uo. XVIII. 295. — 
1) no menee karhu kiiymaán vitsaa, kun murtaa sielta suuren 
petáján cno, a medve megy vesszőért, mikor ott nagy fenyőt tör' 

*) A t ö r ö k nyelvekben is; pl. 
m i s e r - t a t á r : kar (a) urmannar d a 11 kajSn kistdm eh 

jullarya majákká 'in dem dunkeln wald íallte ich eine birke 
zum wegzeichen an der grossen landstrasse' PAAS SUS. Aik. 
XIX3. 185. 

c s u v a s : aT. sátrán ttlma tatrem kárenza fa kertből 
almát szakítottam felnyujtózkodva' MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 148. 
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Kans. I 184. — v.) sitten oli sárjetty kyyhkysen pestist a manat 
"azután összetörték a galamb fészkében a tojásokat' 9. 

v o g u l : K. ros ménéi sairépam sedrén pöt maris méné 
páti, mqns möt(l) sairépam szirén pöl' ros méné páti 'orosz 
földről vágott fehér forgács vogul földre esik, vogul földön vá
gott fehér forgács orosz földre esik' (== levél) MŰNK. VogNGy. 
IV. 400. 

m a g y a r : a) Vágják le azt a két fát onnat (MNGy. X. 
113). — P) Az ökör megengedte, hogy szakasszon egy ezüst virágot 
az erdőből (31).—f) A rézerdöríí tör egy rézgalyat (NyF. 
XVI. 55). 

teidönt, földönt 
f i n n : kaasi sitten mufén hongan metsástá 'aztán az 

erdőben kidöntött egy nagy erdei fenyőt' Sat. I.2 20 | no miná 
sinulle en anna tytartani, ennenkan menet, kaikki puut tastá 
vuomasta kaadat 'no én nem adom neked leányom, míg el 
nem mégy s ki nem döntesz minden fát ebben az öbölben' 
37 | kaatoi kattilat tulelta 'íöldöntötte az üstöket a tűzön' 
Kai. XIII. 131. 

ayt/oniit, megöl 

f i n n : nyt on karhu pirtissá, menkáa tappamaan karhu 
sieltá 'most a medve a kunyhóban van, menjetek, üssétek ott 
agyon' Kans. I. 31 ] tappakaamme muudan maho tanhuelta! 
'üssünk agyon néhány meddő tehenet az istállóban!' Sat. I.2 23. 

lő, c&éloz 

f i n n : a) han rupeaa táhtaámáán sitá oravaa puusta cő 
czélba kezdi venni a mókust a fán' Kans. II. 116.— p) minápá 
ammun tuon kiekin tuosta 'hát én lelövöm onnan azt a sirályt' 
Sat. I.2 94 | ampui yhta teyrtá si elta koivusta 'lelőtt egy 
nyírfajdot ott a nyírfán' uo. 181 | ammu tuo Hiiden poika t u olt a 
hongan látvágtál 'lődd le azt a pokol fajzatját onnan az 
erdei fenyő tetejéről!' uo. 187 | ammu vainen, poikaseni, tuo 
hukka puun juurelta! 'lődd meg csak, fiacskám, azt a farkast 
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a fa tövénél5 uo. | ammu joutsenet joelta, vesi-linnut vierte-
hilta! löjj a folyón hattyúkat, az örvényeken vízi madarakat!5 

Kai. XIV. 455 | lahtee itsellensd syödd metsasta ampumaan 
"elindul magának ennivalót lőni az erdőben' Kai. XXXVI. tart. | 
ampui peiposet pih alta, rastahaiset r auniolta 'pintyőkéket 
lőtt az udvaron, rigókat a kőrakáson' Kant.3 I. 228 ] ammunko 
joutsén en joelta, virr alta viherván linnun ? lelőjem- e a 
folyón, a zöldes madarat a folyamon?' II. 154. 

m a g y a r : Kérdik, honnat lőtt annyi vadat; 6 azt 
mondja, hogy itt az erdőben(\) lőtte őket (MNGy. X. 211). 

koptat, rothad, korhad, ég, éget 

f i n n : a) puolen kynnysta kulutti helevilla helmoillansa, 
puolen hirtta paánsá padit a sileilld silkillánsd 'fél küszöböt el
koptatott ragyogó ruhaszególyével, fél gerendát feje fölött sima 
selyemkendőjéveP Kai. L. 9. — p) alta lattiat lahovi, padit a 
peite markanevi ca padló alul elkorhad, a takaró fölül elrothad' 
Kai. XLV. 189. — 7) kirkon li kelta v. Idheltd paloi talo 
ca templomhoz közel leégett egy ház' BUDENZ: FNy.2 110. 

z ű r j é n : seséa vil pirtem jöz pondis zugédlini i sotni 
assis vaz idöljasnise (jenjasnise) bi diaié cazután az újonnan 
megkeresztelt nép kezdte összetörni és elégetni a maga régi 
bálványait (isteneit) mindenütt' POPOV 5. 

olvaszt 

v o t j á k : tulis hindi saras vilié limijdz durdn-kd suntiz: 
so ara valds-nan udaltoz cha a nap tavaszszal az úton a havat 
oldalvást olvasztja: abban az esztendőben a nyári vetés [dúsan] 
fog teremni' MŰNK. VNH. bab. 41 . 

eszik 

f i n n : koira sillaikaa s'ói hdneti takaa puuropytyn tyh-
jdksi 'a katya ezalatt mögötte teljesen kiette a kásásputtonyt' 
Sat. III . 65 j lintuin pitád syödd marját pois ti el t a ja repid 
puolukan lehtid ja kanarvia ca madaraknak az útról le kell 
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enniök a bogyókat és tépni áfonyaleveleket és hangát' Kans. 
I. 1 | joka karpaloita söi suolta ca ki foltos áfonyát evett a 
mocsáron' uo. 258 | syöpi heindt hettehestá ca füvet eszi a 
fertőn3 Kai. XX. 45 | elkdd, poikaseni, ma a sta syö'kö, syökdá 
latvast a cne egyetek, fiaim, a földről, hanem egyetek [a len] 
csúcsáról' Sat. II. 96 | saat syödd urpia puusta ja puolukat 
ma a sta 'ehetsz a fán rügyet s a földön áfonyát' Kans. I. 4 | 
kukás rupeaa kuu siko sta syömaán kápyja cki fog a fenyves.-
ben tobozt enni' uo. 3 | sind saat syödd petajan latv oi sta 
neuloja cte tű[levele]ket ehetsz a fenyők csúcsán' uo. 4 | jos 
mind ennen maalle pddsen, niin mind syön lapsen ja lampaan 
talo sta cha én előbb jutok a szárazra, akkor én megeszem a 
gyermeket és a juhot az udvarházban' uo. 260 | kuka nyt on 
syönyt sen suden siitd kiukaalta cki ette meg most azt a 
farkast ott a tűzhelyen' uo. 30. 

l a p p : S. te poröi muhtem repi tan puoites stihkeu tat 
sdjjés chát valami róka megette azt a kövér falatot azon a 
helyen' HAL. NyK. XXII. 315 || N. jus Adam jah Éva eh Un 
borram ddte vadngduövum muorest, de %b lim bárget dán lussóg 
cwenn Adam und Eva vom verbotenen báume nicht gegessen 
hátten, würde ich nicht so schwer arbeiten' QVIGST. SUS. Aik. 
III. 47. 

c s e r e m i s z : kCzar. twő§n s ey g a'c r§'@§z laska't söre't 
cdlt ko'ckSn pStare'n chinter ihrem racken frass der fuchs alles, 
sowohl die nudeln als milch, auf POEKKA: SUS. Aik. XIII. 10. 

v o t j á k : cutf gorib peres kisno luditi vetleno, otis visak 
jüez éid (sarló) eegy sánta, púpos asszony megy a mezőn át s 
ott minden gabonát megeszik (sarló)' MŰNK. VotjNyt. tm. 47. 

z ű r j é n : V. rut'é petas, vii p o s-v otdrz i é sojas dzik sers§ 
ca róka kimegy, a pitvarból megeszi a vajat, éppen a közepót' 
FOKOS 63. 

iszik, itat 

f i n n : a) vetdysi darimmáiseen aittaansa heti, mist a 
eldvdtd vettd paratakseen joisi 'visszavonult a legszélső élés
kamrájába, hogy ott eleven[ítő] vizet igyék, hogy meggyógyul
jon' Sat. II. 197 \ juo kelleristáni kaikén viinan cidd meg 
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a pinczémben a pálinkát mind5 uo. 41. — (3) elkohönp'on veik-
koseni siná ilmoisna ikeiná juottako sota-oritta rannalta m e-
rellis eltei cbátyácskám ne itasson világóletiben hadimént a 
tengerparton5 Kai. IV. 351 j juottaos vávyni varsa láhisestá 
láht eh estei 'itasd meg vőm csikaját a közeli forrásban5 uo. 
XXI. 83.. 

M á s o d i k c s o p o r t . 

keres*) 

f i n n : a) no, eihán se kuninkaan poikev julennut sitá sor-
masta si eltei pöyclán alta . . . . etsiá 'no az a királyfi nem 
merte azt a gyűrűt ott az asztal alatt keresni5 Sat. IV. 79 | 
mitá lián si eltei etsü ? cmit keres ő ott?5 Kans. I. 167 ] pyöveli 
kirvestá etsi penkin alta 'a hóhér a bárdot kereste apad alatt5 

uo. 143 | etsi pientá poiuttansa... .alta jauhavan kivosen, alta 
iuoksevan jalaksen, alta seulan seulottavan, alta korvon kannet-
tavan 'kereste kis fiacskáját.... az őrlőkő alatt, a futó szántalp 
alatt, a szitáló szita alatt, a hordozó csöbör alatt' Kai. L. 356 | 
viikon etsi poiuttemsa, poiuttansa, pienuttansa, etsi mailt el, 
mcinniköiltá, k annoilta, kanervikolta 'egy hétig ke
reste fiacskáját, fiacskáját, kicsikéjét, kereste a dombokon, a 
fenyvesekben, fatökéken, a hangafüves helyen5 uo. 365 | etsittihin 
iskicltá, katsottihin kaatajata s elvalta meren seláltá, lake-
ilta lainehilta 'kerestek leütőt, néztek ledöntőt, a sík ten
geren, a nagy kiterjedésű hullámokon5 uo. XX. 85 j niin keisari 
antoi hánelle etsiá paástá táitá 'hát a császár kerestetett vele 
tetűt a fejében5 Kans. I I . 69 || é s z t : mis sa ot'sicl sit toast 
Vas suchst du hier in der stube5 WIED. EGr. 342 [ ot'sis huost 
metsast 'er suchte das pferd im walde5 uo. 346. — (3) miná 
hain, etsin sitá joka paikasta 'kerestem azt mindenütt' SET. 
SKL.3 61 | (Kemi) kyllá sitá haetthin joka paikasta, mutta ei 
löytty misthán 'bizony azt keresték mindenütt, de nem talál-

* ) A m i s e r - t a t á rban is : pitdrburelan min ezláchm, 
sindn köbök kdhnd tapmaclSm 'in Petersburg habé ich gesucht, 
aber keinen menschen gefunden, wie du5 PAAS. SUS. Aik. XIX3. 
d. 308. 



2 5 6 BEKÉ ÖDÖN. 

ták sehol' CANNELIN : Suomi III. j . II. 8.6. — 7) kirnusta 
urkkii 'a köpüben kutat' Kans. I. 103. 

l a p p : S. mentellie kallopa ussota skoukata icaccet je' mqt-
kqm uhcedet (iveccet) teppete chanem hát az ember az erdőbe 
szándékozik menni és ott a medvét keresni' HAL. II. 30 | te sa* 
kuit prinnsa 1 lustie toppéit ohcot 'akkor biz a királyfinak 
talán nem lesz kedve ott megkeresni' HAL. V. 197 | te vulleke 
talle suhte ol°bmd, icé öhcot sü i'aisie p akti st 'néhány ember 
elment, hogy majd megkeresik a hegyek között' uo. 23 j ahccie-
svarkkau ohcoa lohkiekis 'apám falatozni (harapni) valót ke
res a záros szánkóról' uo. I. 104 ! mennet acc anrie suomies 
ci enne ste mü~ kullie rinnkob uhcediH, mab l%ep manne tann 
ciennéje karviehtgmma 'még el fogsz menni, [hogy] egy kis tóban 
megkeresd aranygyűrűmet, melyet azon tóban elvesztettem' uo. 
III. 132 |j E. son gzdi su juohke sajoest godd'je bir 'sie suchte 
ihn überall in der náhe der hütte' SANDB. 10 )| K. ockiedij 
cdiSest 'kezdett keresni a vízben' GEN. UF. I. 70. 

v 0 t j á k : a) Kain §oz-ka b 0 d -dóri éti d kuikod-burjod-kd 
— ta sori! 'ha a Káma-part falain keresel, válogatsz [virágport] 
— idefelé!' MŰNK. VNpH. d. 257 | kuski-no setti érommd,- aslaz-
no izon kenasiékéz 'kerestem és megtaláltam kedvesemet 
a maga alsó csűrében' uo. d. 120. — p) Üres-no néljos kajik 
áztam néljosez d ünjais utcasa ud settd 'az Üreé-beli leányok
hoz hasonló lusta leányokat az egész világban keresve nem 
találtok' uo. d. 131 | utcaj-no setti mon tond iéon-no kenas 
po skiskéd 'kerestelek s megtaláltalak téged alsó csűrödben' 
uo. d. 117. 

z ű r j é n : mödivaié kossi ! 'máshonnan keress' EOGOV : UF. 
II. 60 | me vöv assim górt p alnikié mimda koséi 'én a magam 
lovát a harasztosban mennyit kerestem' uo. 60/1 | V. séssa 
kutisni korsni vais 'aztán a vízben kezdték őket keresni' 
FOKOS 126. 

o s z t j á k : AK. rtieiid metta-sir jara tagivet kénceda t 
'geh und suche in irgend einem anderen orte!' PATK. II. 108 | 
E. tdm tüydidn eudlt niy manem nini suy.kanzd! 'ezen he
lyedről nő járta nős vidéket keress!' PÁPAY : UF. XV. 8 | manem 
uazdm eudlt alt kashli 'engem a városomban ne keressen5 

uo. 153 j vzdm ilbi eudlt kanzdmhs 'a vánkos alatt keresgélt5' 
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uo. 8 | %mi vz9m-p at eudlt kanzánta pidds 'az asszony a párna-
aljban keresgélni kezdett3 uo. 16. 

v o g u l : E. juw-téné pum-sqw yot él hinsianl 'a megenni 
való fűbimbót hol keressék5 MŰNK. VogNQy. I. 87, \%%^.plym 
sim pojtn'-utá tül kissnüio 'fia éhének csillapító szerét ott,ke
resnénk' uo. 73" j íi kér alpip sátjür-pirénnél,,sis-jör_tül 
kinseu 'ezen vastestű hét júr állat fiadnál háterőt ott keressünk' 
uo. II. 133 | elél at kinsaujé 'messze nem. kerestetik' MŰNK. 
VogNyjár. 16 | am tüjá-pál yqsá yq>tél varnem yatél tüli nir-
sajnél juiv-téné nir-sqiv_ tül voss kinsiánl 'midőn tavasztáji 
hosszú napot alkotok, elrejtő cserje mögött a megenni való 
vesszőbimbót ott hadd. keressék' MŰNK. VogNGy. I. 90 | nan 
a nemnél maná _namt kinse'in 'minő tanácsot kívánsz (tkp. 
keresel) te részemről?' IV. 341. 

m a g y a r : Hát nyaka-szahattyúból kereste inn őt-tul 
(Nyr. XXXII. 49). Messzünnen ne keressünk ez dologban 
bizonyságot (PÁZM. Eal. 146). 

talál*) 

f i n n : a) mistá siihen nauhan saapi, kusta jantehen 
tapasi 'hol kap ehhez szalagot, hol talál inat?' Kai. VI. 35 [ 

*) A t ö r ö k nyelvekben is ; pl. 
k a r á c s a j : q^ajdán tfapthj boqudár mulknú 'wo hast 

du so viel habé gefunden?' PRÖHLE : KSz. X. 289. 
j a r k e n d . i - t ö r ö k : séz mdném kizhnni neden bolsa tap 

kelesén dédé 'te a lányomat bárhonnan .is megtalálván jöjj, 
szólt' KUNOS: KSZ. VI. 330] méz bunday bér sikavra kelben 
idék, hec ' % aj din sikár tapmédl 'mi itten vadászatra jöttünk, 
semerről sem találtunk vadat' uo. 339. 

c s u v a s : aU. étan tüpr§n k§ná! 'hol találtad ezt?' 
MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 421 | vV. plrdú 'stan ás' toBas yám§rd 
símé? 'honnan találjunk mi húst enni[valónak] a magunk szá
mára?' uo. 495 | vPK. stan töpr§n hsrhétVí-éiríiétH? 'honnan 
találtál enni-inni valót?' uo. 471 | vPK. vara korúid 'dhyyi 
pürtréú topsa töyne yorné 'azután meglátta az előbbi házból 
(megtalálva) kihozott leányt' uo. 370 | vPK. kiilzonéén pörzá 
topsa sljémásten 'a hamuból a borsót sem tudod megtalálni és 
megenni' uo. 329 | aT. ydfh 'dúé-yüríúé asl§ üleyran tüpremer 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. *' 
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hartta tavaitiin kiinni sieltá rőt megtalálták ott' Eans. II. 12 ! 
kun en noita saanutkana, mailta ilmoilia tavannut, piti tulla 
Tuonelahan 'minthogy azokat nem találtam meg, nem leltem 
meg a fölső világon, Tuonelába kellett jönnöm' Kai. XVI. 315. 
— P) mist a hánet löysit? 'hol találtad meg őt5 SET. SKL.3 

61 | no sitten hán löysi sieltá yíiden pienen táin 'aztán talált 
ott egy kis tetűt' Kans. II . 69 | yhdeksán öven faltad löytáá 
jumalan vasta 'csak kilencz ajtó mögött találja meg az istent' 
uo. 124 | löysi sieltá kaupungin pá ásta 'megtalálta ott a 
város végén' uo. 64 | löysivát padan voita tieltá 'találtak az 
úton egy fazék vajat' uo. I. 31 [ löysin aarteen maasta 'talál
tam kincset a földben5 BÜDENZ : FNy.2 107 [ löytivát hevon 
lehosta, kuloliarjan kuusikosta 'találtak a ligetben egy 
lovat, a fenyvesben sárgás-sörényűt3 Kai. XXXIX. 139 | kamion 
juuri kaivetahan, sieltá löytyi liinan. siemen Tuonen toukan 
kátköksestá 'ássák a fatő gyökerét, ott lenmagot találtak 
Tuoni pondrója rejtekében' XLVIII. 19 | kylláhán sormus lak-
karistani löytyi 'bizony megtalálódott a gyűrű a zsebemben' 
Sat. IV. 80 |! min'ita pasin liánét l tik e mást a 'olvasás közben 
találtam őt' SET. SKL :i 61 j hev sensakin löysi heináá syö-
mástá nurmella 'a lovát is megtalálta, a mint a réten legelt 
(füvet evésben)' BÜDENZ: FNy.3 107 || (déli Hámé) ensin na'hka 
nyljetááj^ja sittev ̂ jvi'lla keritááj^ja siáltá va:st e'lává löyle-
táá(n) 'először a bőrt nyúzzák le, s aztán a gyapjat nyírják le 
és csak ott találnak elevenre' KANNISTO : Suomi III. j . XX. 
128—9 || l í v : ku rek pald liedab sclliz pülka 'wenn man auf 
dem wege einen solchen Pílock findet' S-IÖGREN: LÍV. Gramm. 
259 í| é s z t : sis téma mine, ot'si kőik kohad lábi, ja ei leidnud 
kustki 'darauf ging er, durchsucbte allé örter und fand es 
nirgends' WIED. EGr. 468 j se meste-rahvas leiti metsast 'die-
ser mann wurde tot im wd.de gefunden' uo. 297 | leidis ennast 
ühe st s ü r e st ke íd r i s t 'er fand sich in einem grossen kel-

'vörös telién farkát (—- lósóska kóróját) nagy réten találtuk' uo. 
63 } aT. prilbdr suyalne Ihihdl' sdr.h kezal tüprem yiit leyran 
'tavaly elveszített ezüst gyűrűt, idén megtaláltam az [uccza-J 
közben' uo. 144. 
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ler' uo. 342 || leid'sid teda s öj m est m a g a mást csie fanden 
ihn in der krippe schlafend' (tkp. cevés, alvás közben5) uo. 

l a p p : 8. kiistie tatnd tqmm jeúvim nejjekam kaunamc^ 
•— ö, manna jaurien pq,t nyeste fhol találtad te azt a sok 
gazdagságot? — óh én a tó fenekén' HAL. II. 53 | kustem 
kalákám tlje taitie kauni í — tdhtia siamme soafste chol 
fogom azokat megtalálni? — ugyanazon a réten' uo. 44 | noq 
tle ( = tállia) jidlliem ai t aj)]) elte kaunejih cno, hát a lovat is 
ott találtad?' uo. 54 j jaurien pqtnestá kaunijijjim tüuna 
taitie, majitie atnam ca tó fenekén találtam mindazt, a mim 
van' uo. [ tillle munríem kaunijejja jaurhn bqqnist^e 'ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén' uo. 124 | maite li ane stalü 
vürhkaist kaudnam 'a mit még a staliu rejtekhelyein talált' 
uo. V. 147 ] N. de gaudni monneb moeran bodkest 'ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén' FRIIS 108 | de gaicdne oivta 
badjesiHa duoddares 'da fanden sie ein lappenlager auf der 
hochebene' QVIGST. 25 | oict ha boáhtta ríévan fiér'vai, ga'vna 
rozppa fiérvas 'einmal kam der fuchs an das ufer und fand 
dórt eine krabbe' uo. j| K. ajges kavnij köb est 'fiát megtalálta 
a veremben' GEN. UF. I. 70. 

m o r d v i n : E. kosta sond'enze mujims líiifd'e mazi Damají 
ko?idama?! cwo wird sie einen besseren mann finden, als den 
schönen Damai?!' PAAS. II. 135 | ihejte van a {este mujid'iz 
'spáter fanden wir dich, sieh, hier' uo. 123 | vasov putsak, 
malasto masak "messzire teszed, a közelben találod meg' 
PAAS. MChr. 2 | a. líiskanzo afineii art'úest', mvjié Rav b'eroksto 
'seine hunde aber liefen und liefen, fanden ihn an dem ufer 
vön Wolga' PAAS. II. 123 | rhejle fives vifste mus sterva i 
jarci ejstense cnachher fand der fuchs im walde ein aas, und 
er frisst davon' uo. 101 || M. mus virsta kudna 'er fand im 
walde eine hütte' AHLQV. MMGr. 99. 

v o t j á k : léit is settid? 'hol találtad?' MŰNK. VNpH. 71 | 
mon acmd küzi-bus é-v élis nél-pijáz setti 'én a mi borsóföldün
kön egy gyermeket találtam' uo. 88 j lud-vilis sor sedtam 'a 
mezőn nyestet talált' uo. d. 49 | surás-vilis mar-kd-so sion-ka 
settid: sojá ton an si, dm-jumli umoj luoz! 'ha az úton akármi 
ételt találsz, azt te meg ne edd, jó lesz orvosságszernek' bab. 
76 | kisnoed-doris dushnzá-kd settim : ton m&nim istop rina 

1 7 * 
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baéti ha ott leljük feleséged mellett a szeretőjét: te végy ne
kem egy üveg pálinkát5 uo. 142 | sor pitijis ken sedtam ca 
nyest nyomán menyet talált3 uo. d. 49 | ts attsais korka settem 
cer fand im walde ein haus5 ^ I C H M . II . 13J1 | settem niileskié 
peiji korka rev fand im walde ein kleines haus3 uo. 126 | set--
tilUam kjion-jir so. nulesis -cim walde fanden sje einen wolfs-
kopf uo. 155 | éettiUam kobiéta b akiéaié "sie fanden in 
einem gemüsegarten kohl3 uo. 155. 

z ü r j é n * ) : setié-kö menam jursiöj oz jugdi, bara te me-
nim, konörii, vicko dörög leicivll 'wenn meine flechte nicht. da 
aufzufinden ist, geh dann aus meiner stelle bis an die kirche' 
LYTKIN 58 | setié-kö, maj blröj oz jugdi, bara te. menim vetli 
paskid adása ,mu vilad cwenn sie, du glückselige, nicht dórt 
aufgefunden wird, geh dann auf das weite ackerfelel um an 
meiner stell sie zu suchen3 uo. 

o s z t j á k : E. yul % olts a ősiemen 1 cwo werden wir fische 
fmden?3 AHLQVIST 9 [ ittam /altéa oélem2 chát hol találom 
meg?3 PÁPAY : UF. XV. 74 ] oysátpdy kezi-svsna % alté a yaila, 
kördí pehklal yos-táyht ca rézhüvelyes késének a háta, a .hol 
találja, a vas oldalai [mind] leválnak3 uo. 58 ] muy yvldeu 
iubina si kur-náy§rlu, iás-náy§rlu lilluna pondi tuyáidn ,&udlt 
muy oshttu 'halálunk után kezünk, lábunk czirbolyatobozajt (=, 
karmainkat) a lelkeinknek kitett helyen majd megtaláljuk3 uo. 86. 

v o g u l : ti nay qs y ot é l yqntipasén ? chát ezt hol találtad 
te?3 MŰNK. VogNGy. I. 34 | sim-tal'é% nasan pül yotél yqntianl 
ca szívcsúcsra való ízletes falatot hol találják meg?3 up. W [Air 
saw tül ti yqnteHt Vesszőbimbót ím onnan találnak3 uo?. 133 i 
ten(-ut-ke yqnté'im: amki puup emnél yqnte'im cha ételt szer-, 
zek (találok): a magam gazdagságából szerzem3 uo. IV. 45 j 
mortim má-yűrnél, tül yqntilém nakwá pqse'm tiniy ta'il 
vayénné poéédtawé 'madárköltöző dóltáj széléről, onnan szerzett 
(talált) színe-szőre préselt drága ruhát nyomkodnak a vállára3 

uo. IV. 220. 
m a g y a r : Csakugyan Istenért kérlek édes fiam benneteket; 

hogy egésségtekre viseljetek gondot, hogy valami szomorúság enyi 
gondjaim között onnét ne találjon (1634. Tört. T. Új f. 1.272). 

*) L. még lát alatt. 
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találkozik 

f i n n : repo.... Idksi metsdan juoksemaan ja yhdytti hukan 
sielta ni et^ ásta1 'a róka elfutott az erdőbe és ott az erdő
ben találkozott a farkassal' Kans. I. 118. 

vo t j á k : a) aü/imes kit is en aííkomi cwo werden wir 
uns begegnen5 WICHM. I. d. 119 | vm-éuires viiuiéen atskomi 
cwir : begegnen uns auf dem wasserwege' uo. — p) s 'mres 
víljsén pumitam nulesmurtez cauf dem weg begegnete er einen 
waldgeist' uo. II. 126 | s M r e s viutis en ta vistem p)UV''^e'm 

tavar-vaisen 'auf dem wege kam dem dummkopf ein fuhrmann 
entgegen' uo. 110 | sur d-s-vilisá'n kuldm^murt-nutsan pumis-
koz 'az úton halottvivő emberrel találkozik' MŰNK. VNpH. 138 j 
minisa surás-dur is künmati korkadn punisko 'menvén, az út 
mellett egy harmadik házzal találkoznak' uo. 94. 

akad 

z ű r j é n : V. kis-kg eskg mem sur e-ke so tsglkevei, seki 
jona £§ Igéid loue 'hogyha valahonnan akadna nekem száz 
rubelem, az (tkp. akkor) nagyon kellemes lenne (tkp. lesz)5 

FOKOS 124. 

r n a g y a T : ő biza gandaja magába nem máj sezálgat ott 
ajan egy lelkire, henem árum bun elazan, magának anyát keresni, 
haha akadna v alamer öl (Nyr. XXXII. 402). 

H a r m a d i k c s o p o r t . 

észrevesz 

• f i n n : - a) jopa havaitsi lopulla jalopeura sielta 'végre 
már észrevette ott* az oroszlán' Kans. II. 54 | se havaitsee karhu 
puusta 'észreveszi az a medve a fán5 I. Í21. — (3) nostalti 
vaan kdsipaikan kolkat, numerot sielta huomasi, kirjoitukset 
'de fölemelte a törülköző kendő sarkait, észrevette rajta a szá
mokat, az írást5 uo. II. 105. -=- Y) őrit ályáá éen jo kaukaa 
'a mén észreveszi azt már messziről' Sat. I.2 244. — Z)keksi 
marjasen m á eltd, puna-puolan kanka halta 'észrevett a 
dombon egy bogyócskát, a homokos mezőn vörös áfonyát' Kai. 
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L. 10.1 | sanoi muudan piru keksien miehen piilostansa 
'mondta egy ördög, észrevévén az embert rejtekében5 Sat. II. 
182 | ei hevonen vettd juonut, . . . . kun keksi kuvan ve'estd, 
tiihen merkit taivahasta 'nem ivott vizet a ló, mikor észre
vette a képet a vízben, a csillagjegyeket az égen' Kant.3 III. 
21 (255. 1.). 

v o t j á k : ujin ko£-ki$i tu£ iéikim-no p el! mit is slrdz 
sodiéko-no, adgisko-no 'éjjel akármilyen erősen alszom is, a 
sötétben észreveszem az egeret és meglátom' MŰNK. VNpH. 86. 

v o g u l : ali-völ' qulnél %qntipeim kérin tq%d sül'in suj 
'a felvidéki folyóvonal felől [úgy] veszem ki (tkp. észreveszem, 
meglátom): vassal vert lóigának csengetyűazava [hallik]' MŰNK. 
VogNGy. IV. 85. 

m a g y a r : Ott várt, míg b előrű észre nem vették, hogy 
valaki ül a kapu előtt a lócánn MNGy. IX. 446. 

megismer 

f i n n : áanestd. hánen kaukaakin tuntee a hangjáról őt 
megismeri az ember messziről is' BUDENZ: FNy.2 115 \ ei anneta 
morsianta nytkáan, ennenkun tűnnen hanet műiden herrojen 
joukosta 'nem adják oda a menyasszonyt most sem, a míg 
meg nem ismerem őt a többi urak közt' Sat. I.2 192 [ dsken 
saanet, kun tuntenet sen moreiamén tastá joukosta ccsak 
akkor kaphatod meg, ha meg tudod ismerni azt a menyasszonyt 
ezek közt' uo. | mistá ma vávyni tunnen, vávyni vaen se ásta? 
tuttu on vávy v de sta, tuttu tnoini muista puista, tammi 
varpi-v arp asista, kuuhut taivahan tahi sta cmiről ismerem 
meg vömet, vömet a nép között ? Ismerős a vőm a nép közt, 
ismerős a zelnicze a többi fa közt, a tölgyfa a vékony hajtások 
közt, a holdacska az ég csillagai közt' Kai. XXI. 35. 

v o t j á k : mi vanmi'-ik gögörsin kariékom; so puski é 
todmdni kosoz tone atai 'wir verwandeln uns allé in tauben; 
mein vater heisst dich mich unter diesen [tauben] erkennen' 
WICHM. II. 92 | so zoktem pus kié pokt'si 7iilileé éoktemze to'dma! 
'unter diesen íitzen musst du die erkennen, welche meiner 
kleinsten tochter gehört!' uo. 
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tuilahol 

f i n n : mind kdyn....semmoista paikkaa tuolta kyldstü 
tiedustamaan fén e lmegyek . . . . ott a faluban ilyen helyet tuda
kolni' Sat. IV. 76. 

tanul 

f i n n : mist a siad ölet oppinut niin paljon lauluja? 'hol 
tanultál oly sok dalt?' Kans. I. 227. 

m a g y a r : Hát te honnan tanultad ezt, te székely ember, 
hogy én elébb vétessem vérét a kó'nek 1 (MNGy. X. 108). 

olvas 

f i n n : kan luin lehdistd, ettd kuninkaan tytdr on sairas, 
niin mind laksin cmikor az újságokban olvastam, hogy a király
leány beteg, eljöttem' Kans. II. 50 | olinko mind mikddn tohtori, 
ettd mind rupesin tamman kaviosta kurttuja lukemaan? chát 
orvos voltam én, hogy elkezdtem olvasni a kancza patáján a 
ránczokat?' I. 157 | kun he siind kylmdssd ilmassa voinee lukea 
le hm alt d karvat cha ők abban a hideg időben meg tudják 
olvasni a tehénen a szőrt'*) II. 124 || é s z t : loeme sest ram a-
tust cwir lesen in diesem buche5 WIED. EGr. 346. 

lát, néz**) 

f i n n : a) vaka vanha Vdindmöinen arveli, ajattelihe mennd 
neittd kosjomahan, pddtd kassá katsomahan pimedstd Pohjo-
lasta, su mm ásta S ariolasta ca komoly öreg V. azon 
gondolkodott, tépelődött, hogy elmegy leányt kérni, hajfonatos 
fejűt nézni a sötét Pohjolában, a ködös Sarjolában' Kai. XVIII. 
1 | kohti pohjaista kulemme, . . . . sampoa tapoamahan, kirjokantta 
katsomahan Pohjolan kivi-mde std, vaaran vaskisen sisdstd 

*) De azt is jelentheti: ra tehén szőrét'. 
**) Vö. k a z á n i - t a t á r : es tabmagan Istaninnan bet 

karayan % ki dolgot nem talál, nadrágjában keresi a tetűt' 
(kara- cnéz') BÁLINT I. km. 30. 
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észak felé haladunk a szampót megtalálni, a tarkafödelűt meg
látni Pohjola kőhalmában, a rézhegy belsejében' uo. XXXIX. 
384 | túli Paavali ja rupesi katsomaan ka api s t a 'jött Pál és 
meg-akarta nézni a szekrényben5* Kans. II. 58, — P) naki*) 
iuolta tuon tulevan, uuen purren purjehtivan lá t ta ott azt 
jönni, egy új dereglyét vitorlázni5 Kai. XVIII. 591 | Kaukon 
kaukoa ndkevi, loitompata Lemminkáisen 'meglátja Kaukót 
a messzeségben, Lemminkáinent a távolban' uo. XXVI. 459 | 
náki metsásian korvat s i e 11 a puunjuuren a 11 a 'meglátta a vad
disznó fülét ott a fa gyökere alatt' Kans. I. 146 [ sitd urinata 
tahtoi karhu ndhdá piilostansa 'ezt a morgást a medve látni 
akarta rejtekében ( = látni akarta, mi az a morgás)' uo. 139 [[ 
é s z t : nagin seda en e s e st ja t ej st e st 'ich habé das an mir 
und an anderen gesehen' WIED. EGr. 346. 

l a p p : N. mutto többe ledje cednag nissonak kukkéba st 
kceccameri 'valának pedig ott sok asszonyok, kik távol nézik 
vala ezeket1 (KÁK.) FELLM. II. Máté XXVII. 55. 

m o r d v i n : E. ko sto úesinelc od séféi fwo werden wir 
deine junge gestalt sehen5 PAAS. I. 222 | miá iét'at ma sto r 
laykéió zardojak gofnicat ezihek neksne csolche zimmer habén 
wir in der ganzen welt nimmer gesehen' uo. 106. 

v o t j á k * * ) : a) no kit jé evei add'zeme jjse juemez 'nir-
gends habé ich ein solches trinken gesehen' WICHM. II. 128 ] 
so'-bere dtis murtjos narak ad'dziU'am cjetzt sahen ihn da allé 
leute' uo. 74 j so karé vuiem berad otié baddzim fiuk adUzod 
'nachdem du an diese stadt gelangt bist, siehst du da eine 
grosse schlucht5 uo. 60 | so piiosmwte dtis murtjos ogiz-no ug 
a'Mzo viíuem 'kein einziger von den dortigen menschen soll 
den jungen mann bemerkt habén5 uo. 74 | koéak uljé so ad'dzem 

, *) nayttdd cmutat5 igével is: ndytti merkin otsastansa 
'megmutatta homlokán a jelet' Sat. I,a 53. — Vö. még: véli 
samassa neuvoi heille maammonkin sieltá piilo-paik a sta 'a 
testvér egyszersmind megmutatta nekik anyjukat is ott a rejtek
helyen5 (neuvoo 'tanácsol, útbaigazit5) Sat. I.2 107. 

**) Vö. ad'dzjtjrii 'mutat (láttat)5 igével is: nosik krM.z vetate 
sois med Ijktoz suisa nuleski addzjtjni kid'okié kesegjosse 
'wieder Hess gott ihn tráumen, er mögé in den wald gehen, 
um seine entfernteren landstriche zu zeigen5 WICHM. II. 140. 
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kulem puni-seize cer sah ein hundeaas unter dem fenster (He
gen)' uo. 145 ] ad'd'és d'éek vilié purt rauf dem tisch sieht er 
ein messer' uo. 165 | éuras-doris korkaáz ád§a caz út mellett 
egy házat lát meg' MŰNK. VNpH. 93 ] inn-a á'-d'rfíé vozojos 
p elis pimes ? cwerden wir nicht unseren sohn unter dén vozo's 
sehen?' WICHM. II. 135 j ad'dzem vumurt busiis usiiez fauf 
dem felde sah der wassergeist eine egge' uo. 114 j viétem peste
risen busiis geriiez ad'dzem cder narr sah von ranzen eihen 
pflug auf dem felde' uo. 78 | j armin kkaié pervoi ad'dzem 
bides duiz iíé^siiez cdas erste, was er auf dem. markte sah, war 
eine volle honigkufe' uo. 110 ] so kisno-murt vu-murtaz adgám 
bazári sün caz asszony meglátta a vu-murtot a vásáron' 
MŰNK. 115 |- viji éti z aű'amijáz adgisa ta vi-kugo nirié tu£ 
kiskani kutkám ca hurokban levő embert meglátván, a huroknak 
a gazdája eleinte félni kezdett' uo. 55 | ai sort puto no górd, 
puto motorios kuiskié ad'd'éimi ceinen von garn gewebten gür-
tel, einen rőten gürtel sahen wir um den leib der waekeren 
bursehen' WICHM. I. d. 85. •— p) naa sundukjétiz asleétiz 
diéze 'sie sieht ihre kleidung im koffer nach' uo. II. 162. -

z ű r j é n : agis assis paékömsé b az árié 'meglátta a maga 
ruháját a piaczon' POPOV : UF. II. 36 | agis as vog vivsis 
öbraz presvjatéj Bogorodicalié -látta maga előtt fönt a szent 
Boldogasszonynak képét' uo. 19 | V. nigaié adU'zisni, mii 
ggtráéisjas zbil§dz íéoja-voka ca: könyvből látták, hogy a házasu
landók valóban testvérek5 FOKOS 124 \\Y.sar Uun-kits ne-
kodlié oz addzi ca czár nem találta meg a gyűrűt senkinél 
sem' uo. 56 | skap saiéis ad'dzis piriiéan niga (giz'ed) ca szek
rény mögött megtalálta a keresztelő-könyvet' uo. 124. 

m a g y a r : Egyszer úgy éjfél-tájban felébred a legkisebb s 
messziről lát egy kis világosságot (MNGy. IX. 470). Mikor 
már mess z érÖl látta jönni, elbujt a tekényö alá (III. 413). 
Kérdik a baktert is, hogy nem látta őket valamerről? (Nyr. 
XXXIII. 299). Mert alighogy a kiráj meglátá ah arról, hejbŐl 
a szivibe nyilallék a nagy fájdalom (XXXIX. 282). Merű látod 
azt az embert? Arrú az ód ami, mérű a gulya legel (NyF. 
XVI. 35). 
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látszik*) 

f i n n : hevonen ei ndy sielta 'a ló ott meg nem látszik* 
BÜDBNZ : FNy.3 81 | miká tuo köti nakyy tuolta 'mi az a ház* 
[a mi] ott látszik5 Kans. II. 122 j sotamiehiá nakyy kaukaa 
"katonák látszanak messze' SET. SKL.3 61 | kauko a ncikyvi Kauko, 
Kaukon laiva loitompata 'messze Kauko látszik, távolabb 
Kauko hajója' Kai. XXIX. 57 | saari kauko a ncikyvi, et ci
háit á haamottavi 'messze egy sziget látszik, a távolban sötét' 
lik' uo. XLIIL 57 j ettá ei ollut nákynyt kain vcilia rinnan alt a 
niita suolia 'hogy csak kevés látszott ki a melle alatt azokból 
a belekből' Kans. I. 20 | susi ne on syönyt, koska hdnen suus-
taan nakyy ca farkas ette meg, mivel az ő szájában látszik' 
uo. I. 30. 

l a p p : S. voidná son, ahte sá'ipe kessat khuina vűlest 
stöhka nála 'látja, hogy egy fark látszik az asszony alól a tus-
kón' HAL. V. 36 |[ K. ki(ote r itt est klkt kiovsa-táist, néske-
mdntke st mann, kl-pte kidl-sij est kotlte, ki{vte pi&lm-s ij e s t 
sélp, cet áskes léskes kiost, cet tavtest atmes kiost 'két halánték
járói két hajnalcsillag, nyakáról (tkp. nyaktőről) a hold, két 
kézcsuklójáról arany, két lábszáráról (tkp. czipőszalag helyéről) 
ezüst, ruháján keresztül a teste látszik, csontján keresztül a. 
veleje látszik' GEN. UF. I. 69. 

m o r d v i n : E. vif st e theze a nejavi í 'was ist im walde, 
das man nicht sieht? (baumkern)5 PAAS. II. 72 [ kuclosto rueze 
a nejavi? 'was giebt es im hause, was man nicht sieht? 
(wárme)' PAAS. II. 39. 

c s e r e m i s z.: a) nyK. pumaya'-l fi at sd n oksa pálddrnd 
'man kann sehen, dass unter dem papier eine münze liegt' 
EAMST. 98. — (3) nyK. dia tisetsdti rask§d§n kaiéi 'von 
hier kann man die stadt deutlich sehen' uo. 114 | üpfiMd 
kalpa'k-d l fiats kaies 'das haar steht unter der mütze hervor' 
uo. 36 | kCzar. twmzt-fiui ro'zy§c fio'lyddSn koje'é 'in dem an 
der spitze der eiche befindlichen loche wurde es hell' POEKKA 

*) Vö. a b a s k i rban : alé stan karajép kurungdn kuk 
ulánkajlá7'néij sáulahé 'was von der férne her schwárzlich scheint, 
ist der schatten der grünen gráser' PRÖHLE : KSz. VI. 28. 



FINNÜGOE HATÁROZÓS SZERKEZETEK. 2 6 7 

11 I kE. ptt ко klag в с kojes 'a fák közt látszik' REG. CSM. 
NyK. III. 180. sz. 

v o t j á k : kid'okisen aískié voé uzimed, kinlen no kizem 
uzimez ? cdie grüne Wintersaat ist von weitem sichtbar, wer hat 
die Wintersaat gesät?' WIOHM. I. d. 139. 

o s z t j á k : a) E. uas num-äby eudlt kördi sätidr nämrdal 
nila ra város felvégéről [egy] vasnyúl ugrálása látszik' PÁPAY: 
UF. XV. 53. — ß) taita manmeu svrät uas-numbi eudlt г 1аиэп 
yoi laudl top kat kuri siiähsa cmikor innen elmentünk, a város 
fölött egy lovas férfi lovának csak a két lába látszott' no. 119. 

v o g u l : E. a) josä-nqlärä tul ti ne'ilsV 'az ö hótalpainak 
sarkai tűnnek ím onnan elő' MŰNK. VogNGy. II. 307. — ß) kit 
Щгет, kit kworés-yal pasél átér ti jinätä näyki ca két ég (ég 
és föld) két mennyköze távolnyiról ím egy úrnak jövetele lát
szik' I. 62 | möt säris-a ülnél qs mater-sir mai (ér) jäni tqwlép 
tqívliy uj jincit näyki ca tenger másik végéről ismét valamiféle 
nagyszárnyú szárnyas állat jövetele látszik' II. 122. 

m a g y a r : a) Má messzirü látszott a lángját (== a 
lángja) (NyF. XVI. 35). •— ß) Ott es volt egy ház építve, onnét 
és tetszett a világosság az ablakon (MNGy. X. 344). 

süt, ragyog, fénylik:9 megvillan 

f i n n : a) alta juuren kuu kumotti, päältä latvan päivä 
paistoi ra gyökér alatt a hold fénylett, a csúcs fölött a nap 
sütött' Kant.3 III. 118 j kuu paistoi Kutumäeltä, päivä Pätsi
vuoren päältä fa hold sütött Iváshalmon, a nap Kemencze-
hegyen' 45 | päivä paistoi kirkkahasti oksilta ylimmäisiltä 
ca nap tisztán sütött a legfölső ágakon' П. 2 | tähdet taivoalta 
rupesivat havujen lävitse paistamaan heidän päällensä ca csillagok 
az égről kezdtek rájuk sütni a fenyőágakon keresztül' Sat. 
I.2 9 ] kauhut paistoi kulmaluilta, päivä rinnoilta risoitti, 
otavainen olkapäiltä, seitsentähtinen selältä ca holdacska 
sütött halántékán, a nap ragyogott mellén, a gönczölszekér a 
vállán, a fiastyúk a hátán' Kai. X. 89, Sat. I.2 26 | kuu ka
re st ä paistoi, päivä paistoi lappeasta, tähet v asti st ä 
valotti chold ragyogott a [kard" hegyén, nap sütött a lapján, 
csillagok fénylettek a markolatán' Kai. XXXIX. 101 | paistaa 
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isiéit a meren saaresta kuni tdhti ikadn huonukset linnoille 
'onnan a tengeri szigetről éppen úgy csillognak a házacskák a 
várba, mint a csillag5 91. — (3) kuu kúp e est a kuumottavi 
'hold fénylik az oldalán' Sat. I.2 105 [ tuolta veikkosi túlevi, 
. ...padit á metsán pad ndkyvi, ialat alt a kuumottavi 'onnan 
jön a testvéred, . . . . feje látszik az erdő fölött, alul megcsillámlik 
a lába' Kant.3 III. 117. — 7) saari kaukoa ndkyvi, etdhalta 
haamottavi 'egy sziget látszik messze, sötétlik a távolban' Kai. 
XLII I .57 . — §) sieltd korvat vilahteli 'ott megvillant a füle' 
Kans. I. Í21 | kissalle karhun karvainen korva sieltd vilahti 
lattianraosta 'a macskának a medve szőrös füle megvillant 
ott a padlórésben' 131 | ennen kun jalopeura ndki hevosen lou-
hikolla juoksevan pimedssd yössd, niin túli vilahti kavioi st a 
'egyszer mikor az oroszlán meglátott egy oroszlánt futni egy 
sötét éjjel egy köves helyen, akkor tűz villant meg a patáján' 
160. — e) muita kenkdd jalkaan pannessa leimahti tytöltd kulta-
vaatteet nahka-roukkujen alt a cde miközben a czipőt lábára 
húzta, a leány aranyos ruhája kivillant a bőrbunda alól' Sat. 
I.2 77 | kun lehti puusta leimahti 'mivel a levél a fán hirtelen 
megmozdult (tkp. megvillant)' Kans. I. 36.*) 

v o g u l : É. niltdn pun kanéi naj pelamlés ca sziklahegy 
csúcsáról tűz gyúladt föl' MŰNK. VogNGy. IV. 334. 

m a g y a r : A gazdájoknak a kastéllát meg a szép uttyát 
megláttyák valahunnaj ragyogni (NyF. IX. 54). 

hall, hallgat 

f i n n : a) kuuli sukkulan surinan yl ah alt a pddnsd 
padit a cfönn a feje fölött vetélő surrogását hallja' Kai. YIII. 
23'] kuulevi jumun kyldltd, jdryn jdrvien takoa,jalan iskun 
ilj en eItd, reen kapinan kankahalta 'zörgést hall a falu 
felől, dörgést a tó mögül, lábdobogást a sikamlós úton, szán-
robogást a homokos mezőn' Kai. XXVI. 7 | kuuli suolta soit-
tamisen, kajahuksen kankahalta 'zeneszót hallott a mocsár 
felől, visszhangot a homokos mezőről' uo. XXXIII. 165 |••'niin 

*) Vö.: sieltd r ao sta karhun korva viukahti 'ott a rés
ben a medve füle megmozdult' Kans. "I. 135. 
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perille pádstessdnsá , kuuli melkoissn metelin Pohjan pitkástd 
p er a sta, , lapin lasten tanterilta 'hát miközben a czélhoz 
jutott, jókora lármát hallott Észak hosszú határán, a lapp gye
rekek mezein' no. XIII„167 j kuulevi m ereit á itkun 'sírást 
hall a tengeren' uo. VIL. 161. \.jos. mind minká kuulen kiven 
alt a eli lahokanno sta 'ha én valamit hallok a kő alatt vagy 
a korhadt fatőben' Kans. I. 210. — (3) kuunteli kiu ka adtai 
toisten pakinoita 'hallgatta a kemenczén a többiek beszédét' Sat. 
I." 70 | Rauta kuusen. lat v a sta kuunteli heidán puhettansa 
CE. a fenyő tetején hallgatta beszédjüket' uo. II. 184 | mind 
kuimtelin sáli sta laulajia, jotka pihalla lauloivat 'hallgattam 
a teremben az énekeseket, .a kik az udvaron énekeltek' SET. 
SKL.B 61 | kaikki kuuntelivat pulietta s ei so altan sa 'mindenki: 
állva hallgatta a beszédet' SET. FSprS.3 62. , . 

m o r d v i n : E. kostof nesiúek od séfet, kosta mafasinek 
od lemet? 'wo werden wir deine junge gestait sehen, wo werden 
wir deinen jungen namen hören ?' PAAS. I. 222. 

v o t j á k : kosak ulisen kdiz kuara 'sie hörte eme stimme 
unter dem fenster [sagen]' WICHM. II. 161. ' 

o s z t j á k : KK. jit-vödiva kavoy sei man-ja yüttem 
'vom norden einen dröhnenden laut vernehme ich'PATK. II. 24. 

m a g y a r : Kérdi tőle, hogy nem látott vaj hallott vala
merről íjjen s ijjen tarisnyába ennyi s ennyi pénzt?. (Nyr. 
XXXII., 49). Hogy ménén az erdőben, meghall me s szir öl va
lami nagy sikoltást, rikoltást (MMGy. X. 339). Hatok mellett a-
b ő c s ő b ü rívást hallottak (IX 387). 

hallatszik 

f i n n : a) ei sieltá sanottavia kuulu-'nem hallhatók onnan 
említésre méltó dolgok' BUDENZ: FNy.3 122 | eiköhdn panna tárnán 
kiven allé tárná saaliimme piiloon, koska jo kuuluu ihmisádntd 
takaamme cne rejtsük-e e kő alá ezt a zsákmányunkat, mint
hogy már hallatszik mögöttünk emberi hang' Kans. I. 334—5 -j 
kuuluu toiselta puo lelt a hyvin paha adni 'a másik oldalról 
igen rossz hang hallatszik át' uo. II. 61 | kw\ alkoi silmüán aukoa, 
kuul.ee, kun jyske kuuluu vuor e It.a 'mikor elkezdte szemét ki
nyitni, hallja, hogy zaj hallatszik a hegyről' uo. 54 j kuului-
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stiolta ruoskaH roiske, r annál t a ra'eu ratina ostorpattogás 
hallatszott a mocsár felől, száncsikorgás a parton' Kai. XXI. 5 | 
kuuluvi p aj ásta pauke, hűké hiili-h uonehesta 'csattogás 
hallatszik a műhelyből, csörgés a szenes házból5 uo. X. 57. -1-
P) nyrkilláan tőmistáá ovelle, ettci kaikui tienoot ymparilta 
'öklével döngeti az ajtót, hogy visszhangzott a környék körü
lötte5 Sat. II. 134. 

l a p p : K. jlnn kullaj p a^kt e st 'visszhang hallik a szik
lából5 GÉN. UF. L 71 I nikcmájitem na íme st jlnn kullaj 
'nyelvetlen szájból hang hallik5 uo. 

c s e r e m i s z : nyK. olitsá-yitsdii (v. olitsástd) iuik 
sokta 'eine stimme, ein laut wird auf der strasse hörbar5 EAM-
STEDT 125. 

v o t j á k : l'ogámez kicai izkámis kiliéká 'lépése hat 
versztről hallatszik5 MŰNK. VNpH. 61. 

o s z t j á k : E. muy ittam s\ marísu . . . . / alté a yalhddn 
satl 'mi íme arra mentünk, . . . . a honnét a sírásod hallszik' 
PÁPAY: UF. XV. 90— 1. 

v o g u 1: a) E. numél mater sir mater sajti.£felülről valami 
hallatszik5 MŰNK. VogNGy. III. 120 | toy/ujimata ali nqr-aülnél 
%ula% ta rq,yyilém.a sujti 'a mint úgy fekszik, a felső Ural tájéka 
felől holló krákogása hallik5 I. 12 j toy alimatén akw'-mat-ert nnmi 
tar émnél mater kuritané sujti 'a mint így élnek, egyszer csak 
a felső égből valami csattogás hallik' I. 1. — (3) T. aptál liösgt 
íkém mus tful vöné, ti k'ulnél ilméé vqyyátné soj kralk?átql fa 
hegytől nem messze egy kis ház áll (ül), ezen házból erősen 
hallatszik ki a verekedés zaja5 IV. 360. 

m a g y a r : Már messziről hallatszott a rézcsődör dobo
gása (MNGy. IX. 71). Szózat hallateek menyből (Érdy-k. 348b). 
Iszonyú jaj-szók hallatnak a levegő-égből (PÁZM. Préd. 6). 

s&afjol, szimatol 

f i n n : a) ja jos nytkin koirat yhteen tulee, niin ne haistaa 
toistensa hánnán alt a, etta kénen hánnan álla pöytákirja on 
'és most is, ha találkoznak a kutyák, megszagolják egymást a 
farkuk alatt, hogy kinek a farka alatt van a jegyzőkönyv5 Kans. 
I. 155. — P) jo ketunpoika juoksee ja samoin ma ásta nuuh* 
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telte, kuiit ketulla mátiti on 'már a rókakölyök szaladgál és szint
úgy szimatol a földön, mint a róka tud' 338. 

N e g y e d i k c s o p o r t . 

mái, beméi, mond, felel, kiált, ordít, morog, .szid, 
veszekszik, pöröl, figyelmeztet, int, gondolkodik, 

ugat, dübörög 

f i n n : a) lianhi tynnöristd sanoo 'tyúk szól a hordó
ban3 Kans. I. 245. — (3) neiti suksilta sanovi, hiiktimilta 
hiioavi 'szól a leány a hótalpon, ravaszkodik a lábszánkón' Kai. 
XXXV. 95. — Y) puhui pilvesta Jumala, lausui iuoja taiva-
halta 'szólt az Isten a felbőben, mondta a teremtő az égben' 
uo. XLV. 87 j miehet purre§ta puhuvat 'szólnak az emberek 
a naszádban' uo. XXXIX. 367 J puhui purtensa perdstd 'szólt 
naszádja farában' uo. XLIII. 26 \ pappi puhui altarilta 'a 
pop az oltárnál beszélt5 ÖET. SKL 3 61 | sairas puhui sdngystd 
lapstmsa hanssa ca beteg gyermekével beszélt az ágyban' uo. — 
8) lausui ukho uunin paditá, mieron-kierto kiukahalta 'szólt 
az öreg a kemeneze tetején, a csavargó koldus a tűzhelyen' 
Kai. XXIV. 267 | siind lausui lattialta öven suusta, alt a 
orrén 'ott szólt a padlón az ajtónyílásban, a gerenda alatt5 uo. 
XVIII. G69 j perimies perdita lausui 'a kormányos szólt a 
kormányon' uo. XXXV. 21. — s) virkkoi iso ik kun a sta, emo 
aitan ky nny ks eltd, veljekset verajdn suusta, sisarekset sillan 
pad sta 'szólt az atya az ablakban, az anya az éléskamra 
küszöbén, fiútestvérei a kapunyílásban, nőtestvérei a híd végén' 
uo. XXX. 81 | virkkoi Suovakko sop e sta, akka vanha vaipan 
tilt a 'szólt S. a sarokban, a vén asszony a takaró alatt' uo. 
XVIII. 549. — £) hyvddn aikaan ei tuvasta vastattu initddn, 
mutta viimeinki ddnndhti sieltd talon emdntd 'jó ideig nem 
feleltek semmit sem a szobában, de végre megszólalt ott a házi
asszony5 Sat. IV. 13. — 7j) isd hauda sta alkaa tarinoida 'az 
atya a sírban elkezd beszélni' uo. I. 53. — $) no, se alkoi 
huutaa sieltd kirkon haltija 'no, elkezdett ott az kiabálni, a 
templom őre5 Kans. II. 80 | hdn ltuusi jo kaukaa 'ő már 
messziről kiáltott' SET. SKL.3 61 j Jiuuti mies ne na sta niemen, 
verecd végién poikki 'kiáltott az ember a földnyelv orrán, a piros-
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pozsgás a vizeken át5 Kai. XXXIX. 363 j huutaa sitten yhden kiven 
p a ált á 'kiált aztán egy kő tetején5 Kans. I. 69 -j repot huusi 
met s ásta 'a róka kiáltott az erdőben5 uo. 73 j se huutaa 
sielta korvan sisástá pojille 'az kiabál ott a fülben a fiq-
káknak5 uo. 234. — i) huhui sielta miehelle 'kiabált ott férjé
nek5 Sat. I.2 59 | jo huuhui humala puusta 'már kiabál a fán 
a komló5 Kai. XX. 160. — x) isántá-luikkasi orréit a peradni 
â gazda utánam kiáltott a gerendán5 Kans. I. 187. — X) kirkui 

marján en ma el t a, puolukkainen kankahalt a 'kiabált a dom
bon egy bogyócska, a homokos mezőn egy áfonyácska5 Kai. L. 
81. — ji) mutta kun sonni möláytti ovipiele sta 'de mikor a 
bika elordította magát az ajtófélfánál5 Kans. L 195. — v) ukko 
unnilta urahti 'egy öreg ember mordult egyet a kemenczén5 

Kai. IX. 13. — É) lausui Ruotus ruoaltansti, tiüskui tiskinsci 
no j alt a 'R. szólt az étkezésnél, ráförmedt az asztalnál5 uo. L. 
241.,— o) kiisti akka ki uk ahalt a, kielipalko pánkon pád sta 
'egy vénasszony veszekedett a kemenczén, nyelveskedő a kályha
padka végiben5 uo. XII. 343. — íz) han vaan sángystá sátivi 
'ő csak hevesen beszél az ágyban5 Kant.3 III. 38. - p) varoitti 
kiiolinvuoteelta lapsiansa 'halálos ágyán intette gyermekeit5 

Sat. I.2 109 | emo neuvoi poikoansa, vanhin lastansa varoitti öven 
s UrU sta, orrén a l ta, kattilan kat asioilt a az anya utasítja 
fiát, a szülő inti gyermekét az ajtónyílásban, a gerenda alatt, 
a katlan helyén5 Kai. XXVL 389. —- a) emo hauasta havasi,-
alt a mullan muistuttavi 'az anya fölébredt a sírban, figyelmez
teti a föld alatt5 uo, XXXVI. 285. — t) se mies silloin ilmaisihe 
sielta kiukaan louko sta ja sanoi 'az az ember akkor elárulta 
magát ott a kemencze nyílásában és mondta. . . .5 Sat. I.2 107. —-
o) akat tuo sta arcelevat.....: kuka kangasta kutovi? 'az asszo-. 
nyok gondolkodnak o t t . . . . : kicsoda sző vásznat?' Kai. XXIV. 
71. — cp) é s z t : rakis un est 'er sprach im schlafe5 WIED. 
EGramm. 327. 

l a p p : N. de cur,ve roehha dcermes da rief die krabbe 
auí dem hügel' QVIGST. SUS. Aik. III. 25. 

m o r d v i n : E. a) a aíakslíe tosto raykstas 'das háhne-
lein aber schrie dórt auf PAAS. II. 116 | meri babansten, ratjgi 
kudeti etd'e 'er redet zu seiner altén, schreit von der vorstube 
hinein5 uo. 81. — (3) ine-ved'iú tombal'd'e ine at' a sejeri 
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(purgine) 'jenseits des grossen wassers, schreit ein grosser altér 
(der donner)5 PAAS. Chrest. 1. — y) vircte sergec, pancto 
vefgec, Ravin t'ejter tandavé Von dem walde her sehrie es, von 
dem hügel her leuchtete es, es erschrak die tochter der Wolge 
(donner und blitz)5 PAAS. II. 72. 

z ű r j é n : V. k erkasánis kod-k§ gor§dis zev tokié, sij§ 
ustedz povzis ca házból valaki nagyon haragosan kiáltott, ő [úgy] 
megijedt, hogy elesett5 FOKOS 99. 

o s z t j á k : a) AK. totitta [ji/pogotna] nö/mái 'von dórt 
wurde er von seinem brúder angeredet5 PATK. II. 66 [ É. ielta-
süjat úöymds 'belülről megszólalt' PÁPAY : UF. XV. 93. — (3) 
%-mosa-yvráina mur si i>udds kámdlta 'egyszer [csak] nép 
üvöltött ím kívülről' 157 | lou nömdlta vudtl 'ő felülről el
kiáltja magát5 47. 

m a g y a r : a) A koma meg leüt a kanapééra, onnajd 
beszígetétt (NyF. XXXIII. 59). — (3) A bakóc (— rőzse) alól kezdi 
mondani (MNGy. X. 72). Igaz az is édes jó uram, mondja az 
ágyból az asszon nagy nyegődzve (Nyr. XXXIX. 382). Azt 
mondja valami Borsszemvitéznek a szobából (MNGy. VII. 447). 
Aszongya a Krisztus a keresstrű (IX. 419). — *f) Feleli a 
szobából (MNGy. VII. 447). — 5) a Igaz biz az édes jó uram», 
elkezdi az asszan nagy nyegve az ágyból (Nyr. XXXIX. 382). — 
s) Rájuk kiáltott a két madár az ag ae sfáról (MNGy. IX. 82). 
Egyszer azt kiáltsa a fáról egy griffmadárfióka (MNGy. VII. 
458). Má m esszir ű, má messzire kiáttya ja vezérnek (NyF. 
XXXVIII. 34). — C) «Vaj érzed, vaj nem, de itt vagyok /» — 
rikójtotta Szépmező szárnya a hídról (X. 408). —- 7) Szittam 
nagy mérgesenn a sutbú (IX. 553). — &) Azok az kapun 
belülről mind ugattak (VII. 472). -— 1) Vadami dibérgétt 
m e s szirű (IX. 5). 

énekel 

f i n n : a) kissa kiipesi puuhun ja lauloi sieltá 'a macska 
a fára mászott és ott énekelt5 Kans. I. 113 | kahtatoistakymmentá 
lajia lintuja laulaisi joka puu sta 'tizenkétféle madár énekelne 
minden fán' uo. II. 8 | taas tiainen siella istuu, puun ok s alt a 
laulaa ca czinege ismét ott ül, a faágon énekel5 Sat. I.2 8 j 
lauloi lapsi lattialta 'egy gyermek énekelt a padlón5 Kai. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLjIl. 1" 
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XIX. 356 | lintunen leho sta lauloi, pieni liníu pensahasta 
'madárka dalol a ligetben, kis madár a bokorban' uo. XXXIII. 
59. — P) tirsknipa tianen puusta ca fán egy czinege csicser
gett' uo. II. 251. — y) varis vaakkui varvi kosta 'egy varjú 
károgott a csalitban' uo. XXXIII. 103. 

c s e r e m i s z : nyK. pusáyg-wkxé fid0letS9n kek m§ra 
sasla cein vogel singt auf dem ast des baumes' EAMSTEDT 159. 

kér, könyörög, kérdez s 

f i n n : a) kettu rukoili sieltá s aki stá ca róka könyör
gött ott a zsákban' Kans. I. 81. — (3) kysyi kynnyksen ta-koa, 
anoi alt a ikkunaisen 'kórt a küszöb mögött, esdekelt az ablak 
alatt' Kai. VIIL 243. — -/) jo on piika pintehissa, minne menna, 
kunne kaya, ku sta kylpyá kysellá 'már szorultságban van a 
leány, hova menjen, merre térjen, hol kéregessen fürdőt' uo. 
L. 201 j kysy Ruotuksen kylyd, saunoa sarajan- s u i s t a ckérd 
E. fürdőjét, a pajtaszadában bányát' uo. 219 || kavi lavitsalle 
istumahan, josta vdhán ajan pdástd alkoi kysellá emdntdtd ca 
lóczához ment leülni, a hol kis idő múlva elkezdte tudakolni 
a háziasszonyt' Sat. II. 137 | loittoa ukolta kysyi c[már] 
messze kérdezte az öregtől' Kans. I. 135 | sitten kysyi aina 
pojalta nevan ke skeltá ""aztán a mocsár közepén folyton kér
dezte fiától' uo. 245 ] hevonen kun laukkosi, janis kysyi met-
sástá "mikor a ló vágtatott, kérdezte a nyúl az erdőben' uo. 
52 | ladon o veit a kysynyt ca csűrajtónál kérdezte' uo. 153 || 
(déli Hámé) Kir sild stá sinnes^sopii kysyá cK.-ben meg 
lehet kérdezni, [merre visz] oda [az út]' KANNISTO : Suomi III. 
j . XX. 129. 

c s e r e m i s z : nyK. sol§sk§ soes, kátá-8 oma-yitsdn 
amalas iades cer kommt in ein dorf, in dem áussersten hause 
bittel er um nachtquartier' EAMSTEDT 175. 

v o t j á k : S'őlta-bakatir surás-vilti koi-kitis miji-kudiro 
subááz jualoz CS'. hőse az út mentében mindenütt hódprémes 
subát kérdezget' MŰNK. VNpH. 62 || monim kiéno juani tat is 
kildám "nekem úgy van határozva (tkp. megjelentve), hogy innen 
kérjek feleséget' 79. 

v o g u l : É. a) eldt cilné namtip látip t, ü l vömén, elül qlné 
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namtin (?) latit) tül kinsén! 'további életre való okos szót onnan 
kívánj, további életre való okos szót onnan kérj!' MŰNK. VogNGy. 
I. 157. — P) %oti %um por varuykwé at-ke %asi, janV qjkant tül 
kitlla/ti ca melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az az öreg 
embertől, onnan kérdezgeti' I. 71 | Numi-Tarém asén yumlé 
lawawén, tül kitilaytén cNumi-Tarém atya miképen fogja neked 
mondani, kérdezősködjél ottan!' 144. 

mennydörög 

v o t j á k : in mis guidiri guidirto'z-ks, vau iiris s érmet 
Megirtóz Svenn im himmel der donner rollt, so klirren die 
halfter am kopfe des pferdes' WICHM. I. 393. 

'8&úr9 döf, rúg, üt, harczol 

f i n n : a) sika pisti pöyddn alt a hanta saariin hampaal-
lansa ca disznó agyarával a lába szárába szúrt az asztal alól' 
Kans. I. 189. — 3) ja tonttu uunista lapiota ottamaan, niin pássi 
puski uunista 'és a házi szellem lapátot akart kivenni a 
kályhából, hát a kos megdöfte a kályhából5 Kans. I. 187. —• 
y) potkasi koasta korvon 'fölrúgott a házban egy csöbört'Kai. 
XIII. 131. — 8) han löi, potkaisi minua s ang y sta 'ő ütött, 
rúgott engem az ágyból' SET. SKL.3 61 | poika löi toveriansa 
portailta ;a fiú ütötte társát a lépcsőn' SET. FSprS.3 62 j 
ensiksi, kun menin, niin raatali löi saksillaan p ö y d á 11 á palán 
nenastáni pois 'először, mikor mentem, hát a szabó az asztalon 
ollójával leütött (lecsípett) egy darabot az orromból' Kans. I. 
187. — e) tuo mulle tulinen turkki, páálleni panuinen paita, 
jonka suoj a st a sotisin, ja takoa tappeleisin 'hozz rám tüzes 
bundát, lángoló inget, a melynek oltalmában hadakozhassam, a 
mely mögött verekedhessem' Kai. XLIII. 199. 

BEKÉ ÖDÖN. 



Az ősjakut hangtan alapjai. 
(Első közlemény.) 

Ez a jakut hangtan voltaképpen elkerülhetetlen előmun
kálat egy nagyobb dolgozathoz, melyben a csuvas hangtörténe
tet szeretném leírni. 

Ha az is elkészül s ha még esetleg egy-két bonyolultabb 
probléma hosszasabb tárgyalására is akad vállalkozó, nem 
leszünk messze attól, hogy az őstörök nyelv hangtani képét 
meglehetős biztossággal megrajzolhassuk s ez által az őstörök-
ségre vonatkozó, vagy az ezzel összefüggésben levő kérdések 
tárgyalását biztos tudományos alapra helyezzük. 

Az e czélra való eddigi törekvésekben két irányt küiöm-
böztethetünk meg. Az egyik irányt a tisztán turkológusok kép
viselik, a másikat finnugor és indogermán nyelvészek, kik mel
lesleg török nyelvtörténeti problémákhoz is hozzászóltak. 

BADLOFF hangtana, VÁMBÉEY etimológiai szótára, KATANOFF 
urjanchaji tanulmányai*) az első irányzat főképviselői. Nyelv
történeti szempontból mind a három használhatatlan munka. 
ÜADLOFFnak semmi gondja a nyelvtörténeti szempontra s pusz
tán a ma élő nyelvek hangállapotát rajzolja, VÁMBÉRYnál hiány
zik a hangtani alap, mely nélkül minden etimologizálás előre 
lehetetlen, s hogy KATANOFF minden tudományos szempont nél
kül szedte össze külömben terjedelmes anyagát, azt mindenki 
tudja, a ki valaha forgatta az urjanchaji tanulmányokat. 

*) W. BADLOFF: Vergleichende Grammatik der nördlichen Türk-
sprachen. I. Phonetik. Leipzig, 1883. — H. VÁMBÉRY : Etymologisches 
Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878 (magyarul : 
NyK. XI I I . 249—483). — N. F . KATANOFF: OIIMTT. MBCjTBAOBaHia ypaHxaft-
CKaro H3LiKa. KasaHB, 1903. 
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A másik irányzat főképviselői, BÖHTLINGK, PAASONEN és 
GOMBOCZ, három alapvető munkával ajándékozták meg a turko
lógiát. BÖHTLINGK műve1) örök kincsesbányája a török nyelvé
szetnek, PAASONEN csuvas szójegyzéke3) oly rendkívüli tudással 
és körültekintéssel készült, hogy minden turkológusnak leg
kedvesebb könyve lehet, GOMBOCZ «Bulgarisch-türkische Lehn-
wörter»-je3) pedig az első biztos lépés török őstörténeti problé
mák rendszeres tárgyalása felé. Ez a három munka volt dolgo
zatom főforrása. 

Külön kell megemlékeznem GEÖNBECH Előtanulmányairól.4) 
0 kitűnő ötletekkel dolgozik, de meglehetősen szegényes anyag
gal próbálja megfejteni a török nyelvtörténet legnehezebb pro
blémáit. Korábban jobban lelkesültem érte; most, midőn alkal
mam van élesebben látni a török hangtörténet kérdéseit, egy
másután dőlnek meg előttem a GRŐNBECH-féle hipotézisek s a 
Forstudier értékelésében, azt hiszem, tökéletesen igaza van 
PisDERSENnek (ZDMG. LVII, 535—6; a mivel természetesen nem 
akarom azt mondani, hogy a PEDERSEN feltevései jobbak). Ha a 
következőkben mégis bővebben foglalkozom GEÖNBECH ötleteivel, 
az főleg annak a körülménynek tulajdonítandó, hogy ő volt az 
első, a ki a török hangtörténet nagyon sok kérdését módszere
sen tárgyalta. 

Visszatérve dolgozatomra: a jakutra tehát csak egy első
rangú forrásmunkám volt: a BÖHTLINGK könyve. Ha munkám 
ér valamit, azt csak két körülménynek köszönhetem: az ő gon
dos egyeztetéseinek (melyeket természetesen szaporítottam s az 
adott szempontok szerint bővítettem) s a hangtörténeti kutatás 
modern módszerének. 

Mindenütt igyekeztem világot vetni az őstörök hangálla
potokra de munkám czóljánál fogva nem törekedhettem arra, 
hogy e tekintetben kimerítő legyek. Nem dolgoztam feltevések
kel, nem igyekeztem a nehéz kérdéseket tetszetős ötletekkel 
minden áron megoldani; egyszerű, biztos eredményeket akartam, 
kiindulásul jövendő hangtörténeti, kutatásaimnak. 

*) O. BÖHTLINGK: Über die Sprache der Jakutén. St.-Petersburg, 1851. 
2) NyK. XXXVII , XXXVIII . (melléklet). 
3) Helsingfors, 1912. 
4) V. GRÖNBEOH : Forstudier til tyrkisk Lydhistorie. Köbenhavn, 1902. 
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Dolgozatomnak két fontos eredménye van; az elsőről már 
sokszor beszéltek, a nélkül hogy tudományosan bebizonyították 
volna; a másik egészen új, sokaknak talán az első pillantásra 
merésznek is fog tetszeni: 1. a jakut nagyon közel áll az ős-
török hangállapothoz, 2. a jakutok és a csuvasok a többi török-
ség különválása után még egy ideig együtt éltek (a mivel termé
szetesen nem n y e l v k ö z ö s s é g e t akarok mondani). 

Ebből a felfogásból, melynek nyomai régebbi dolgozataim
ban is észrevehetők, szükségképpen következett, hogy a csuva-x 
son és jakuton kívül levő nagy számú török nyelveket össze
foglaló néven nevezzem. — GOMBOOZ ZOLTÁN a «köztörök» jel
zést használta erre a czélra, a melyet bizonyos szempontok na
gyon ajánlottak; ezt használtam én is régebbi dolgozataimban. 
Nem ajánlatos azonban, hogy a «köztörök» szónak ezt a spe-
cziális jelentést adjuk. — RAMSTBDT a «tör.-tat.» jelzést hasz
nálta körülbelül ilyen értelemben, míg ón egyik legutóbbi dol
gozatomban (KSz. XIV, Der Urspr. d. wortes samari) a «tatár» 
szót foglaltam le az illető czélra, de később beláttam, hogy ez 
sem alkalmas. 

Jelen dolgozatomban aztán — SZINNYEI professzor úr 
ajánlatára — a legtermészetesebb eszközhöz folyamodtam s égy 
jellemző hangtani körülmény alapján választottam szét a török 
nyelvek e két ágát. Alapul a szókezdő j-t vettem, mely a jakut-
ban és a csuvasban s (s)-szé fejlődött. Ezt a két nyelvet tehát 
együtt «s-török»-nek, a többit pedig összefoglaló néven «j - török »-
nek nevezem. 

Kívánatos volna, hogy ez a két műszó minél szélesebb 
körben elterjedjen. 

Az első eredményre vonatkozólag ezt olvassuk AENO GEIMM-
nek 1877-ben megjelent «Uber die stellung, bedeutung und einige 
eigentümlichkeiten der osmanischen sprache» czímű •— külöm-
ben meglehetősen gyenge — munkájában (5. 1.): oWenn die 
wissenschaftliche forschung es vermöchte, die türkische ur-
sprache zu entwerfen oder den stamm zu construiren (vgl. den 
vortrag von BUDENZ in den ,Verhandlungen der deutschen phi-
lologen und schulmánner zu Innsbruck' im jahre 1874. Leipzig, 
1875. Seite 190), aus welchem die differenzirten sondersprachen 
als zweige und verzweigungen hervorsprossten, so würde jenes 
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sprachgebüde mit dem jakutischen fást vollstándig überein-
stimmen müssen». Erről azonban szó sincs; BUDENZ az illető 
helyen egyáltalában nem mond ilyesmit, s BÖHTLINGK a jakut 
nyelvtan bevezetésének XXIX. lapján azt mondja, hogy a jaku-
tok már igen korán elváltak a többi törökségtől, úgyhogy ő 
hajlandó volna a nyelvcsaládot török-jakutnak nevezni (BÖHT-
LiNGKnek még nagyon csekély anyag állott rendelkezésére, hogy 
a csuvas nyelv fontosságát felismerje*); a miből azonban csak 
az következik, hogy a jakut rendkívül fontos a török nyelvé
szeti kutatásokban, több nem. 

Másik eredményem, melyhez kíváncsian várom a szak
emberek hozzászólását, feleslegessé teszi, hogy BADLOFF isme
retes jakut elméletével komolyan foglalkozzam. Hogy a csuvas 
«elrontott)) nyelv,2) azt józan ember a GOMBOCZ BTürkL.-je után 
nem hiheti, s hogy a jakut sem az, annak a felismerésére iga
zán nem kellenek mélyreható tanulmányok. Szinte csodálkozik 
az ember, ha BiDLOFFnak újabb, hat-hét évvel ezelőtt megjelent 
értekezéseit olvassa. Az <(Einleitende gedanken zur darstellung 
der morphologie der türksprachen»3) s a «Die jakutische 
sprachet),4) ha BÖHTLINGK előtt húsz évvel jelentek volna meg, 
akkor sem lettek volna számbavehető alkotások. Olvassa el őket, 
a ki kételkedik. (Esetleg utána mindjárt a BÖHTLINGK remek 
bevezetését; látni fogja, mi a külömbség BÖHTLINGK 1851 és 
BADLOFF 1906—8 között.) 

Az okoskodásnak minden efféle fajtájától annyira tartóz
kodom, hogy még a magánhangzóilleszkedést sem tárgyalom 

!) Vö. Einleitung XXXVI o. (sajtóhibával XXXIV): «Die klassifi-
kation der verschiedenen sprachen der türk. familie ist, wie in andern 
werken (z. B. Berezin, Reeherches sur les diai. musulmans [!]) so auch 
hier (egy angol kéziratról van szó) sehr willkürlich und überhaupt noch 
nicht an der zeit, da wir von einer grossen anzahl dieser sprachen aus 
sehr kümmerl ichen wörterverzeichnissen, auf derén richtigkeit m a n sich 
nicht einmal verlassen kann, nu r eine ganz oberfiáchliche kenntnis be-
sitzen». A mit ma már bizonyosan nem lehet elmondani. 

2) Vö. BADLOFF, Phonetik 88. 1., NÉMETH NyK. X L I I , 76. 
3) St.-Pétersburg, 1906. 
4) Die jakutische sprache in ihrem verháltnisse zu den türkspra-

•chen. St.-Petersburg, 1908. 
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dolgozatomban.1) Mindaz, a mit eddig erről a tárgyról írtak, 
nem egyéb felesleges észtornánál (GRÖNBECH az egyedüli, a ki 
történeti szempontból is hozzászólt a kérdéshez; szörnyű pl. az 
az ábra, melyet GRUNZEL közöl altáji összehasonlító nyelvtana2). 
18. lapján). A magánhangzóilleszkedóshez egész más szempontok 
szerint kell hozzászólni, mint eddig tették. Okoskodunk rajta, a. 
nélkül, hogy tudnánk, mit ér, mi a nyelvtörténeti jelentősége. 
Nagy kedvem volna ehhez a kérdéshez az ural-altaji viszony 
vizsgálatával történeti alapon hozzászólni. Lehet, hogy valami
kor lesz elegendő anyagom hozzá.3) 

M a g á n l i a n g z ók. 

Őstör. *a, 

1. §. Általánosan el van terjedve az a nézet, hogy az 
•^östör. *a hangot a j-nyelvjárás ok tisztán megőrizték. E fel
tevést egyelőre elfogadhatjuk ugyan, de nem szabad elzárkóz
nunk attól a gondolattól, hogy az *a esetleg már az őstörök-
ben lehetett bizonyos változásoknak alávetve, s gondosan meg 
kell vizsgálnunk s nem szabad nyelvtörténetileg jelentéktelen 
véletlennek minősítenünk azokat az eseteket, a melyekben az 
őstör. *a valamely változáson ment keresztül. EáDLOFFnak azt 
a nézetét, hogy a tőhangzók állandósága a török4) nyelvek jel
lemző sajátsága, s minden, a mi ennek ellentmondani látszik, 
puszta véletlenség (Phon. § 114), elfogadhatja, a ki akarja, ele 
sohasem lehet biztos abban, hogy nyelvtörténeti kutatások nem 
fogják-e épp az ellenkezőről meggyőzni. 

1) Azoknak a kérdéseknek a tárgyalásét , a melyeket én különféle 
okokból nem tárgyalok, 1. BÖHTLINGK hangtanában. (Jak. ' Gramm. 1 — 
232. §§.) 

2) Entwurf einer vergleichenden grammatik der altaiseben spra-
chen. Leipzig, 1895. 

3) Nem egészen érdektelen, a mit BÖHTLINGK mond a magán-
hangzóüleszkedésről. L. Jak. Gr. 33. §. 

4) BADLOFF sajátságos elméletei szerint (a csuvas és a jakut, m i n t 
romlott nyelvek, nyelvtörténetileg nem számítanak) «török» = a mit én 
a «j-török» műszóval jelzek. 



AZ ŐSJAKUT HANGTAN ALAPJAI. 2 8 1 

Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

2. §. j a k . a. . 

Egytagír szók.*) 

as 'haar'**) j j-tör. sac, cac | baskKAT. sás | kazBÁL. sac,. 
cac | csuv. süs j j-tör. sac-, cac- chin- und herwerfen, auseinander-
werfen, streuen, ausstreuen, zerstreuen' | baskKAT. sás- 'CÍJHTL' I 
kazE. cac-. Vö. 3. §., továbbá 4. §. is- "spritzen5. 

as cspeise, nahrung' j oszm. stb. as cnahrung, speise, ge~ 
treide' | baskKAT. as | csuv. as 'fleisch5. 

as- 'öffnen, losdecken' | oszm. stb. ac- | kaz. ac- j baskKAT, 
as- j csuv. us-, us-. 

at cpferd3 | oszm. stb. at j baskKAT. at | csuv. ut. 
baj- creich w.3, báj creieh' j kaz. baj§- j baskKAT. baj | csuv. 

paj-, pujan. Az ige eredetileg kéttagú. 
bar- cgehen, fortgehen3 I csag. stb. bar- | kaz. bask. bar- [ 

csuv. pir- cgehen. kommen, fahren3. Vö. 7. §. 
bas ckopf j oszm. stb. bas | csuv. pué. 
bat- 'hineingehen, raum habén' | oszm. stb. bat- j csuv. put-. 
cla cauch, und' | oszm. stb. -ta, -tá, -da, -dá j csuv. ta, te 

(-Da, De). 
yab- cgreifen, anfassen' [ j-tör. kap-, hab- | csuv. XÍV~* 

Vö. 1. §. 
yas- cgraben, hervorgraben, aushöhlen" | oszm. stb. kaz- \ kaz. 

oszmR. kaz?- "graben, ausgraben, abkratzen, abschaben, glatt 
feilen' | tel. alt. stb.R. kas- | tatR. k§r- ckratzen, abkratzen, ab
schaben, vertragén, zerreissen, anbrechen, anzapfen'; alighanem 
két szó: vö. baskKAT. 1kir- 'CKOÖJIHTL, őpnTf. (BOJIOCH), TO*IHTL 
Ha TOKapHOMT. CTaHKi', %kir- cHCTpeŐHTL, yHMTOJKHTL3 | csuv. 
yir- 'abschaben, kratzen, CKO6JIHTÍ>, rpecTH jionaToio, CKOÖJIHTL,. 

CTpHqb, ÖpHTb'. VÖ. 7. §. 

*) A magánhangzóhosszúságról szóló fejezet (67—70. §§) szempontjá
ból szükségesnek lát tam az egytagú és a többtagú szókat külön felsorolni. 

**) A | jelet általában vö. értelemben használom. A hol a jelentést 
nem írom ki, oda az id. jelzés értendő. Jakut alakok elé kikezdesben n e m 
tet tem semmi jelzést. 
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yat- 'zwirnen' | altV. kat- ccyqnTL (HMTKV) ; cjiaraTB o,fl,Ho 
CL ^pyriiMB'.*) 

sab- 'bedecken' | csag. stb. jap- id. | japSs- cankleben, kié
ben bleiben5 | csuv. SÍB§S- 'anhaften, ankleben', jav§s- id. 

tab- cdas ziel treffen' | j-tÖr. tab-, tap- | csuv. ty,p-. 
tas- ctragen, schleppen' | oszm. stb. tasS- | baskKAT. tasi-

(pyc.) cTani,HTb, BOJIOTIELTB no 3eMjrÍi'; alig hiszem, hogy a KATA-
EINSKIJ megjegyzésének bármiféle értéke volna. 

tas caussenseite' | j-tör. tas, t§s | csuv. tyl; vö. 7. §. 

Többtagú szók. 

aha cgift' | tel. alt. kirgE. ü | leb. sor, szag. kojb. kacs. 
kkirE. ö | küárE. ua | oszm. azerb. kaz. krm. csag. ujgE. ayu 
"gift, bittér'.**) 

aja-/ cmund; ein grosser pokal, aus dem kymys getrunken 
wird' j oszm. stb. ajak cschale, napf, topf. 

olya- csegnen, verherrlichen' | j-tör. alka-, alya- id. | csuv. 
il%an- Verfrachen'. Vö. 7. §. 

alin cder untere, unterteil' [ kaz. ujg. EBG. E. al cder vor-
dere teil' | kaz. kún, oszm. krmE. alt cunterteil' [ oszm. stb. aUn 
vorderteil, gesicht, die stirne, die fronté, unterteil' | ujgE. alddn 

'unterhalb' | ujgE. il cdie stelle bei der tür, die stelle in der 
jurte, wo das gemeine volk platz nimmt' (gegensatz: tör cder 
ehrenplatz'), fder niedriggestellte, niedrige'. Vö. VÁMB. EtWb. 13. 

alta csechs' | oszm. stb. alt§ \ csuv. UID§, ulttd. Vö. EAMST. 
SUS. Áik. XXIV. 15. 

arayas cgelb' | ujgTHOMS. (KSz. II. 248) sar§y | csuv. sur§ 
Veiss', sar§ fgelb'. 

arja, aryan crücken, westen', aryas cnacken, schulter-
gegend' [ oszm. árka frücken, nacken, hinterteü' j kir. kojb. szagE. 
ar 'gegenaber, jenseits5; hogy hogyan tartozik ide az oszm. 
stb. ara cköz', jak. árit 'zwischenraum', nem világos előttem 
(EADL, Wb.). 

*) A RADL. Wb. 10kat- czímszója két külön szó: 1. kat- cerstarren' 
2. kat- czufügen'. 

**) EADL. Wb. : az U és ayu alatt utalt au alak nincs meg. 
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así 'sauer, bittér, sáure, bitterkeit, salzigkeit5 oszm. 
azerbR. a§§ | j-tör. acik, ac§r, acü, ac§ | kirgR. ass§ | urjKAT. 
a^Sy | kaz. áéd | baskKAT. ase | csuv. jüzd 'sauer, beissend5, vafiiak 
'allzu sauer, versauert (nur v. brode)'. Vö. 3. §. 

atay 'bein, fuss' [ kaz. ajak | csuv. ura. 
atl 'waare' | j-tör. *sat§k \ csuv. SUD§. 

atilla- 'schreiten, einen schritt machen, im schritte gehen5 j 
kaz. stb. atla- | csuv. ut-. 

atir 'hengst' | oszm. stb. ajy§r | csuv. aj§r, §j§r. 
haja 'frosch' | csag. stb. baka | vö. magy. béka <z ócsuv. 

*bika, vö. GOMBOCZ BTürkL. 42. 1. 
barana 'pfahl' J oszm. stb. bayana ] csuv. puGane. 
bálik 'fisch' ( oszm. stb. balSk | csuv. pul§. 
balta 'grosser eiserner hammer [ oszm. stb. balta 'axt5 

csuv. purD$ id. 
battd- cdrücken, bedrüeken' | oszm. stb. bas- | csuv. pus . 
bray- 'werfen' j oszm. stb. brak- \ altV. pfrka- j csuv. 

pSray-, pray-. 
yajir tas 'kiesel5 J oszm. stb. kaj§r cfeiner sand' | csuv. 

y§j§r 'sand'. 
yaliy 'diek' | oszm. stb. kaUn \ csuv. yylSm. 
yara 'schwarz' | oszm. stb. kara \ csuv. yura. 
yarin 'magén5 | oszm. stb. kar§n j csuv. yirSm. Vö. 7. §. 
yatiy 'birke' | kaz. kaj§n j sor, leb. szag. kojb. kacs. kazSy \ 

szcj. kadSy | csuv. yurm. 
yatií'ik 'rinde, fischschuppe5 j kaz. kajr§ crinde5 | csuv. yujör. 
saya 'kragen' | oszm. stb. jaka \ csuv. éuya, sura. 
sala- 'leckén' | oszm. stb. jala- | csuv. éula-, éula-. 
samir 'regen' | j-tör. jarmur, jayy§r | csuv. s§m§r, somor, 

sum§r. Vö. 100. §. 
saya 'neu' j j-tör. jaya, jay§ \ oszm.. jani | krm. csag. jáyi \ 

csuv. édrid. 
sárin 'schulter' | kaz. tob. tarR. jaurSn 'schulterblatt' 

misBug. (PAAS.) jaw§rnS 'schulter' | alt. tel. leb. kmdR. jar§n 
schulterblatt, schulter' j csuv. éur§m 'rücken5. Vö. 100. §. 

sarsin 'morgen' j oszm. stb. jar§n | csuv. iran. 
sati czu fusse seiend, fussgánger, zu fusse' | oszm. csag. 

jajan | kaz. jajan, jajait \ köktör. jadaj j ujg. jadak I csuv. suran. 
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tabisyan chase'-| oszm. stb. tausan | [csuv. mulGaú'é§*)]. Vö. 
EAMST. Kónjug. 97 ; GOMBOCZ, NyK. XXXV. 2 5 9 - 6 0 . 

tájai crohr, stock5 j csag. stb. tájak j csuv. tuja. 
tammala- 'tröpfeln' | csag. támla- | csuv. tumla-. 
tara- 'kámmen3 j oszm. stb. tara- | csuv. túra-. 
tarba% ffinger3 ( < tarma- ckratzen') | kirg. stb. hármak | csuv.. 

purne, pürns. 
3. §. Nincs benne semmi kétség, hogy a csuvas eltérések 

legnagyobb része nem vonatkozik őstörök hangállapotokra. Ki
vételnek csak a tat. a ~ csuv. i megfelelést gondolom, melyet 
alább 7. és 8. §. bővebben tárgyalok. Úgy látom azonban, hogy 
a tat. a «•>? jak. a ~ csuv. ü megfeleléstől sem lehet minden 
nyelvtörténeti jelentőséget megtagadnunk, különösen ha meg
gondoljuk, hogy ezekben az esetekben a baskírban és a kazáni-
ban szabályosan a-t találunk (ha ugyan lehet két példában sza
bályosságról szó): 

j-tör. kaz. bask. csuv. jak. 

sac sác 
ac§ aéd 

sas 
áse 

éjié as 
jüzd asi 

chaar5 

c bittér' 

Itt tulajdonképpen két kérdésről van szó; az egyik a csu
vas ü, a másik a kazáni, baskír a.(«--»j-tör. a) problémája. Bész-
letes tárgyalásukat hagyjuk a csuvas hangtannak. Bonyolultabb 
lenne a dolog, ha el lehetne fogadni BÖHTLINGK egyeztetését: 
j-tör. sac ~ mong. üsü, üsün id., mely esetben az acd-i a mong. 
üs 'harag, gyűlölet' szóval lehetne egyeztetni. 

*) Az első pillantásra talán kissé merész egyeztetés. Azt hiszem, 
nincs okunk kételkedni benne. A szó l-s alakja megvan a mongolban: 
taulai cder graue kasé ' , khal. futve, burj. tülé, tulei, tülai. Pontosabb ne
künk a Kirakós mongol adata (vö. G-OMBOCZ, NyK. XXXV. 260): thaplqa, 
thoblqa. Hogy a. szó első tagja elveszett, azt a beczéző értelmének tulaj
doníthatjuk (vö. a végén levő kicsinyítő képzőt), külömben is a c nyúr 
rendes csuvas neve: kujan (kaz. jövevényszó) és ruZak (orosz jsz.). 
A mulGaDzd szót PAASONEN az Ucsebnik-ből idézi. Azt hiszem, a vokaliz-
musban mutatkozó némi hangtani nehézség nem túlságos. 
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4. §. j a k . a. 

ál fschifF | oszm. stb. sal cnoss' | csuv. sul§, syl. 
ás chungrig, hunger', ds- chungern5 [ j-tÖr. ac, a§ | csuv. 

vizt), vis-. 
at name' | j-tör. at, ad j csuv. jat. 
baj- cbinden5 | csag. stb. boy 'strick5 [ csuv. p§jav, p&jav id. 
baj Veíoh3 1. 2. §. 
bár 'daseiend, dasein5 [ csag. stb. bar- j csuv. pur. 
yá rtasche, futteral, geháuse' | oszm. stb. kap | vö. csuv. 

yij.B§ cdeckel5. 
yál- 'bleiben, übrigbleiben, zurückbleiben5 [ oszm. stb. kai- \ 

•csuv. jul-. Vö. NÉMETH, KSZ. XIV. 247. 
yán cblut5 | oszm: stb. kan | csuv. jy,n. Vö. u. o. 
yar 'schnee5 | oszm. stb. kar | csuv. jur. Vö. u. o. 
%ás 'augenbraue5 J oszm. stb. kas, 
%ás 'gans3 | oszm. stb. kaz | csuv. yur. 
sa 'schusswaffe5 | alt. tuba, tel. leb. kojb. küer. ujg. ja 

'Bogén5 j krm. csag. oszm, jaj. 
sás rfrühling5 | oszm. stb. jaz | csuv. sur. 
tás cstein' | oszm. stb. tas | karC. tais j csuv. (syl. Vö. 

GOMBOÖZ, NyK. XXXV. 260, NÉMETH, NyK. XLII. 83. 

5. §. j ak. i. 

ub (< *iö) cheft, stiel5 j j-tör. sap, sabak j csuv. SÍB§ cgelenk5. 
Vö. 11. §. 

ij 'mond, monat5 | oszm. stb. aj j csuv. vj§y, uj§y. Vö. 8. §. 
ijit- 'fragen5 | j-tör. ajt-, ájt- csagen, sprechen' | csuv. ijt-

rfragen, bitten5. 
il- 'nehmen, empfangen, ergreifen5 [ oszm. stb. al- | csuv. il-. 
ir- cxjA^Tb | oszm. stb. ar§k cmager5 | csuv. iryan id. Vö. 

GRÖNBECH KSZ. IV. 237. 
irás crein, sauber; reinheit, sauberkeit5 j ujg. ar§k crein, 

sehön, ehrlich' j oszm. stb. arS- csich reinigen, rein w., sauber 
sein, genesen5 | kaz. stb. arü crein, gut, heilig, leér, gesund5 | 
csuv. irS cgut'. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79. 

is- cspritzen, streuen, sáen5. Vö. 2. §. as chaar', továbbá 3. §. 
isik 'wegekost' j oszm. stb. az§k. 
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it- 'schiessen5, U- 'loslassen, fortlassen5. (Az utóbbinak ide
tartozása kétséges;' vö. csuv. jar- 'schicken, loslassen5, sor, kojb. 
kacs. szag. Ss-} ujg. §t-, köktör. §d- 'senden5; talán az *aí-nak 
*ad- alakváltozatát lehetne feltenni. Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 
93. §.) | oszm. stb. at- 'werfen, schiessen5 [ csuv. iv§t- 'werfen, 
schleudern5. 

kijin- 'kochen, sich árgern5 [ oszm. stb. kajna- id., kajmak 
'dicke, gekochte saure sahne, sahne (von gekochter milch), 
brühe, bouillon' (vö. or. BHBapKH, HaBapi) | csuv. %§jma "sahne, 
rahm, schmant'. 

kinat- cfiüger | oszm. stb. kanat | csuv. éy/nat. Vö. 8. §. 
kiran- 'Audién' | csag. stb. karya- id. j ? sorK. kSrta- 'be

leidigen, necken' (PAASONEN, CSUV. szój.) [ csuv. y§rt- 'schelten'. 
Azt hiszem, hogy a *kar- 'schelten5 szó világosan látszik minden 
alakban. Hogy egy j-nyelvjárásban §-& alak is előfordul, abban 
nincs semmi különös. Vö. 7. §, továbbá a kitax-hoz való jegyzetet. 

kirij- caltern' | oszm. stb. kari 'alt' | csuv. karúzSk 'altes 
weib5, kardk 'greis'. 

kirsa 'eisfuchs' | oszm. stb. kársak 'steppenfuchs'. 
kita/ 'eine grosse schale, aus der man isst' | oszm. kadáh, 

kadah 'becher, glas' | arab _cXí'.*) 

kitana*/ 'fest, hart, geizig' (vö. kitat- cmut fassen, sich er-
muntern, sich mühe gebén') j oszm. stb. katS id. | csuv. %ÍD$ id. 
(</$£- chart w., erstarren, zufrieren' ~ kaz. kat-). 

sirja^ 'wange' | csag. stb. járjak j *? csuv. s§n 'gesicht, ant-
litz, aussehen5 | (ujg. stb. s§n id.). 

sirdik 'hell, leuchtend, licht' j j tör. jarSt-, járt- 'erleuch-
ten, leuchten' | altV. járta 'PLIŐOJIOBHHÍÍ Jiy*rb (fischleuchte)" 
csuv. syrDa 'gyertya5. 

sis- 'nahe darán sein' j oszm. stb. jaz- 'aufbiegen, ent-
falten, aufbinden, entwirren, auílösen; fást tun, anfangen zu 
tun5 | csuv. s§ran- 'schmelzen (vom feuer)5 intr., s§rat- id., trans. 

*) Nagyon érdekes egyeztetés (BöHTLiNGKtól származik), de talán 
kissé merész. Az oszm. alaknak semmikép sincs köze a jakuthoz, mer t 
újabb arab jövevényszó. Hogy az őstörökbe eljutott volna ez az arab (?) szó, 
azt nehéz elhinni ; még nehezebb azt, hogy egyedül a jakut őrizte volna 
meg ; vö. még a karya- Verfluchen' szóhoz : arab j&2, kirg. kar czorn, fluch'. 
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sit- csich legén, liegen', sittik "kopfkissen3 < suta- cjmd. 
etw. unter den kopf legén' | oszm. stb. jat- 'liegen', jastSk ckopf-
kissen3 | urjKAT. cSt- liegen3, s§st§k, s§tt§k 'kopfkissen3 | csuv. 
s§Dar, éiDar fbettzeug3; vö. GKÖNBECH Forst. 95. 1. 

tij cein füllen im zweiten jahre' j oszm. stb. taj | csuv. 
i%Xa> H^a> tixa' 

timir cader3 ] kaz. stb. tam§r [ csuv. timar Vurzel', jun 
timar cader3. 

tiy rmorgenröthe5 | csag. stb. tay. 

6. §. j a k . %. 

Mrd chabicht3, kirbij id. j j-tör. karc§fa, karc§yai id., 
k§ry§j, kQrifd 'habicht, sperber3 j szagE. kSvrajak cfalco apivo-
rus3 | csuv. ydr/i ceine habicht- (oder falken-) art3, yy,rf>z9Ga 
'habicht'. 

s%r csteiles ufer, berg3 j oszm. stb. jar j csuv. siran cufer3; 
vö. ASM. 106. 

7. §. Mielőtt áttérnék azokra a nyelvtörténeti tanulságokra, 
melyek a fenti egyeztetésekből levonhatók, jónak látom a j-török 
nyelvekben tapasztalható a *-> i váltakozást néhány példával 
világosabbá tenni. Nem olyan érdektelen jelenség ez, mint 
EADLOFF a Phonetik 113. és 114. szakaszaiban gondolja. 0 a 
következő három esetet hozza fel: 

1. alt. kaja ~ kirg. kSja cfelsV 
2. alt. kar- ~- szőj. y§r- canbrennen3. 
3. alt. jalapas «̂» tuba jdlayas cnackt'. 
Nagyobb világosság kedvóért vegyük ide például még a 

következő eseteket: 
• 4. oszm. stb. jarSl- csprünge bekommen, zerplatzen3 ~ sor. 

§r§l- 'spalten bilden, risse bekommen3. 
5. tel. alt. szag. kojb. kún, oszm. azerbE. kaj- csich zurück-

wenden3*) [ csag. stb. hajt- czurückkehren, heimkehren, sich ab-
wenden, absagen, entfliehen3 (különösen figyelembe veendő, hogy 
az ige mindkét alakja transitiv jelentésű) | telE. kaié- csich 
krumm biegen, sich verbiegen3 | kirgE. kais- csich verbiegen3 | 

*) A kaj- causgleiten, hindurchschlüpfen' , melyet EADLOFF ezzel 
egynek vesz, nem tartozik ide. 
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kirgE. kajkd 'nach oben gebogen, rückwárts gebogen' j kirgE. 
kajkaj- 'gebogen sein (vom kopfe) nach hinten5, kajkat- cden 
kopf znrückbiegen, nach hinten umwerfen'. 

~ oszm. stb. kSj- cvon der seite berühren, schief macher^ 
schief biegen, verbiegen, aus der richtigen lage bringen, ab-
biegen, abweichen' [ j-tör. Win, k§ir cschief, schrág, krumm'. 

6. tel. alt. kirg. kkirg. tar. turf. krm. csag. oszm. azerbE. 
kok 'trocken, hart, dürr, kahl', (oszm.) edummkopf, narr'. 

~ oszmE. kdk ctrocken, ausgetrocknet; albern, schlau'.*) 
7. telE. kana- liinneigung zu etw. habén, an etw. hangén'. 
~ sor, szag. küerE. h§n- cwünschen, sich verlieben5. 
8. szagE. karlayas cschwalbe'. 
K» oszm. k§rlayySc id. 
9. oszmE. kas- ''zusammenziehen, durch anziehen verkür-

zen, einnáhen' [ krm. kaz. oszmE. ka$§k czusammengezogen, fest 
zusammengebunden; jeder körperteil, wo die haut faltén bildet'. 

«-•» oszm. stb. k§s- czusammendrücken, zusammenpressen, 
pressen, drücken, zusammendrücken' J ujgE. kSzur- Verkürzen' 
szag. kojb. kacsE. k§z§r- Verkürzen, verringern' | oszmE. k§sa 
ckurz' | ujg. stb. kSska id. | karE. k§s§% ceng' | oszmZ. kSsal- ckurz 
w.' | kazE. k§san ceng, drückend, gedrückt5.**) 

10. oszm, stb. kat cschicht, -mai, seite'. 
~ boszn. oszmE. k§t cungenügend, wenig zahlreich, 

ieil, seite'. 
11. oszm. stb. tok- canbinden, befestigen an etw., anhángen, 

zusammenknoten, hineinstechen' ] oszmE. tak 'zusammengepresst, 
zusammengedrückt, zusammengefaltet' | tar. kirgE. tak a- cmit 
einem balkon den torweg schliessen, verrammeln', (tar.) cheran-
rücken, -stellen, vereinigen, bedecken, zumachen, fertig machen, 
zu ende bringen' | tarE. takal- csich an etw. stossen, so dass 
man nicht hindurch kann, durch einen zu engen eingang auf-
gehalten sein, verriegelt, verrammelt, zugemacht sein' [ kirgE. 
takas- fsich dicht an einander drángen, schmiegen'. 

*)' Ha RADLOFF jobban figyelembe veszi ezt az ary9 váltakozást, 
n e m látja az oszm. U5k ctrocken' és kük calbern' szót két szónak. 

**) RADLOFF, Wb. I I . 813: kdsla- tör lendő; vö. BANG, Über die Ratsel 
•des Codes Cumanieus (Sitzungsber. d. preuss. Akad.), NÉMETH, Die Ratsel 
des 00. , ZDMG. LXVII . 588—9. 
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«>» oszm. stb. i§k- cfeststopfen, festdrücken, hineinstopfen, 
hineindrángen, veratecken5 | telE. tSk cgeizig3 | oszmB. t§ka- czu-
stopfen5, jolS t§ka- cden weg versperren5 | tel. alt. leb. kirg. küer. 
kojb. kacs. szagE. tSkta- cfeststopfen, -drücken, anfüllen; mit 
eihem zaune umgeben, umzáumen, beerdigen' | szag. kojb. kacs. 
sorE. tSktan- cerfüllt, versehen sein, sich vorbereiten' | oszmE. 
t§kan§k Verstopft, gesperrt'. 

12. oszmE. tapa 'pfropfen, spund, zünder (e. bőmbe)5. 
~-> oszmE. 't§pa 'propfen, stöpsel'. 
13. kirgE. tart§l- csich zusammenziehen, sich verkürzen, 

züsammenschrumpfen'. 
~ kirgE. t§rt§l- csich zusammenziehen, zusammenwachsen 

(von wunden)'. 
14. csagE. tarmai- cmit mühe heraufklettern, heraufkriechen'. 
~ oszm. kazE. t§rmas- csich mit den nágeln festhalten, 

heraufklettern, sich gegenseitig mit den nágeln kratzen, zer-
fleischen'. Vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 141 (timak). 

15. köktör. ujg. tar. sor tas cdas áussere' | jak. tas | csag. 
taskarS cdraussen\ 

.<-* oszm. dis cle dehors5 | csag. tis | kaz. tel. alt. tob. t§s 
kirg. Ws j csag. t3ékar§ 'draussen5. 

Vö. GOMBOOZ, NyK. XXXV. 260. 
16. j-tör. tawar, tabar cwaare, besitz, vieh5. 
•v kazE. t§war ?das vieh überhaupt'. 
8. §. Kétségtelen, hogy a fenti példák számát minden 

nagyobb fáradság nélkül bőségesen lehetne szaporítani. Akár 
tulajdonít hát valaki ennek a jelenségnek nyelvtörténeti fontos
ságot, akár nem, szóegyeztetések felállításában nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. De nem lesz felesleges az után sem 
érdeklődnünk, hogy mi ennek a váltakozásnak a nyelvtörténeti 
jelentősége. 

A ki az 5. szakaszban közölt egyeztetéseket (őstör. *a ~ 
jak. i) figyelmesen átnézi, lehetetlen, hogy kikerülje a figyelmét 
a csuvassal való feltűnő egyezés. (Vö. még 11. §.) A j-török 
a-val szemben az esetek jóval csekélyebb számában találunk 
csuv. i-t, s még ritkábban fordul elő ez a jelenség a jakutban. 
Annál feltűnőbb tehát az egyezés. 

Huszonöt példa közül három ellentmond a szabálynak 
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 19 
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(ij, kinat, sirdik); az elsőt és a harmadikat ma még nem 
tudom megmagyarázni, a második (kinat r? tat. kanat sé csuv. 
synat) bizonyára a tat. k- ~ csuv. j - ( ~ mong. c-) esetei közé 
tartozik, melyekről a KSz. XIV. kötetében (Der ursprung des 
wortes saman und einige bemerkungen zur türkisch-mongolischen 
lautgesehichte) írtam s a melyekben a vokalizmus fejlődése más 
törvények szerint ment végbe. Négy példa megint nem mond 
semmit (isik, kiríj, kirsa, tin), mert nem ismerem az igazi 
csuvas megfelelőket. Ellenben a többi tizennyolcz példa kétség
telenné teszi, hogy a c s u v . % .*>> j ak . i (>N> j « t ö r . a) m e g 
f e l e l é s e s e t e i a j a k u t - c s u v a s k ö z ö s s é g e m l é k e i . 

Természetesen jól meggondolandó, hogy a csuvas i ~ tat. 
a-nak a jakutban több esetben a felel meg (vö. pl. a 2. sza
kaszban felsorolt bar-, ~/ab-, yas-, alja-, %arin szókat), de azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy a csuvas magánhangzók rend
kívüli változásokon mentek keresztül. A csuvas nyelv történetét 
csak nagyon nagyjából ismerjük ugyan, de abban bizonyára 
mindnyájan megegyezünk, hogy a csuvas újítások jóval nagyobb 
része újabb jelenség, s mivel a csuvas nyelvtörténetről kb. 
Kr. u. 700-tól kezdve az újabb korig nyelvemlékek hiányában 
csak nagyon halvány sejtelmünk van, ezeknek az újításoknak 
az okát, kiindulópontját ós idejét, elterjedése idejét és területét 
sohasem fogjuk megtudni. Még ahhoz a feltevéshez sem szük
séges ragaszkodnunk, hogy a j-tör. a <^> csuv.-jak. i megfelelés 
esetei a csuvasból való kölcsönzésen alapulnak; lehet, hogy ez 
a jelenség közös csuvas-jakut újítás, a mely a jakutoknak a 
csuvasoktól való elválása után az utóbbiak nyelvében tovább
folytatódott. (A tat. a ~ csuv. § megfelelést — vö. 10. § — 
határozottan újabb keletünek gondolom. Vö. GRÖNBECH, KSZ. 
IV. 118.) Másrészt meg a jakutban is bizonyosan vannak újabb 
és régibb tatár jövevényelemek, vö. pl. 129. §. Túlságos lelki
ismeretesség talán kifogásolhatná ezt az álláspontomat, a mire 
csak azt felelhetem, hogy — sajnos — kénytelen vagyok csupán 
az adott lehetőségek közt mozogni. De akárhogy is van a dolog, 
a fő csak az, hogy az egyezések ténye megvan. 

S miután eddig eljutottunk, most két kérdés vetődik fel: 
1. hogy ítélendő meg ez a tat. a ~ csuv. i «s? jak. i hang ős-
török szempontból; 2. hogy függ ezzel össze (ha ugyan össze-
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függ) a j-tör. a <*•> i váltakozás. Az egyik ősnyelvi kérdés, a 
másik egy dialektusi váltakozásra vonatkozik, s bizony mind a 
kettő nagyon ingatag talaj. 

Az első kérdésre már megfeleltem «A török-mongol «-féle 
hangok fejlődése a csuvasban» czímű értekezésemben (NyK. 
XLII. 75—85. 1., továbbá KSz. XIV. 242), melyben bebizonyí-
tottam, hogy a j-tör. a ~ csuv. i megfelelés eseteiben a mon
golban a-t, az a ~ u eseteiben pedig i-t találunk. Ennek az 
alapján teljes jogunk van őstör. ax és a2 hangot felvenni, értve 
az alatt az t és 2 alatt akár magában az a-ban, akár a környe
zetben adott hangzásbeli körülményeket. A j-törökben mindkét 
hang a mai a alakban jelenik meg, a csuvasban pedig t-vá 
fejlődött. GRÖNBECH (KSz. IV. 237, Forst. 103. §) a jak. i ~ tat. 
a megfelelés eseteit eredeti ab szótaggal hozza összefüggésbe, 
magyarázatát azonban maga sem hiszi egészen. 

A másik kérdésre én igennel felelek. Nem tudok véletlen-
séget látni pl. abban, hogy pl. az 

ujg. j§yac cfa5 ~ tat. ayac szónak csuv. jSvSé, jivSs felel meg. 
Azt hiszem, hogy az *a > i fejlődés egyes példái eljutot

tak a tatár dialektusokba, ezekben így dublettek keletkeztek, s 
ezekre megy vissza a mai tatár a ~ § váltakozás. Olyanféle 
magyarázatot, hogy az u ~ í váltakozás puszta véletlen volna, 
a török nyelv természetét ismerve, nem fogadhatok el. 

Mindezek alapján az őstörök nyelvjárások helyzetét a. 
következőkép gondolom: 

j akut 

j-török 

Azt hiszem, hogy a csuvasok és jakutok a j-nyelvjárás 
elválása után még egy ideig együtt éltek, s abban bizonyára 
senki sem kételkedik, hogy a j-törökséggel mindkettő később is 
sokat is érintkezett, s ez érintkezések nyomai nyelvükben két
ségkívül fölismerhetők. 

Hogy sikerülni fog-e e véleményt egyéb bizonyítékokkal 
is elfogadhatóvá tenni, azt meglátjuk a következőkben. 

19* 
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K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

9. §. j a k . á. 
bája cnach einer weile, nachher' | kelturk. kaz. baja letzt* 

hin, vor einiger zeit3 | altV. paja, pSja cvor kurzem, unlángst5 | 
csuv. pajzSr, paz§r id. 

alamás rscheckig' | oszm. stb. ala | csuv. ula. Nagyon való
színű, hogy az eltérő fejlődés a jelentés természetéből magya
rázandó. 

sábirda/ 'blatt' | oszm. stb. japrak | csagE. jap§ryak < jap-
'befedni5 + Sr-ya + k. Yö. tarE. jepin- csich bedecken5, jepil- cbe-
deckt sein'; az a a tarancsi nyelvjárásban i előtt e-re változik, 
EADL. Phon. 82. §. A jap- ige külömben szabályos sah- 'be
decken' alakban megvan a jakutban. Vö. 17. §. 

10. §. j a k . o. 
yomus cschilf | oszm. stb. kam§s j tar. komus | csuv. yomol*) 

^stengel5 | PAAS. yj>m§l, y&m§l; vö. GRÖNBECH Forst. 23. §, KSz. 
IV. 116. GRÖNBECH azt hiszi, hogy a második szótagbeli eredeti 
u labializálta az első szótagot. Ezzel szemben: 1. Hogy a má
sodik szótag magánhangzója eredeti u vagy § volt-e, az még 
egyáltalában nincs eldöntve. 2. A következő (11.) § végén közölt 
példák körülbelül feleslegessé teszik a GRÖNBECH hipotézisét. 
(Vö. még 13. §. uos, 38. §. ord-.) 3. Figyelemreméltóbb GRÖN-
BECHnek az a megjegyzése, hogy a csuv. ySmSl hangról hangra 
megfelel egy ősi *komus alaknak. Elvileg éppen nem tartható 
valószínűtlennek, hogy a csuv. és jak. alak vokalizmusa a többi 
törökséggel szemben megegyezzen. Ebben az esetbeu csupán azt 
kellene feltenni, hogy a jak. illabiális és labiális alakok váltako
zása (11. §) ősjakut jelenség, a mi utóvégre nagyon lehet. (Hogy 
a jakuthoz közel levő tar. dialektusban is van komus alak, annak 
nem lehet jelentőséget tulajdonítani.) Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a tatár a-nak csuv. 3 megfelelése egészen rendes: csuv. 
§m§r cstill, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter)'*^ tat. 
amdr cruhe, frieden'; csuv. 3n cgedáchtnis, verstand, verstándnis' 
~ tat. ay ; csuv. dnD§y- rschwören'.~ tat. ant cschwur'; csuv. 

) GRÖNBECH o-ja (itt) = 9. 
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y§j§r 'sand5 ~ tat. kaj§r; csuv. y§jma csahne, rahm, schmant5 ~ 
tat. kajmak; csuv. y§jra cschleifstein5 ~ tat. kajrak. De éppen 
nem tulajdoníthatunk jelentőséget a y§m§l vokalizmusának, ha 
meggondoljuk, hogy a szó mint újabb tatár kölcsönszó is meg
van a csuvasban és pedig ugyanazzal a vokalizmussal: CSUVPAAS. 
y§m§i, Szp. yemSi 'schilfrohr, schilf. (Hogy a két szó ugyanaz, 
az kétségtelen; a kazB. kamSl 'tarló5 bizonyosan régi csuvas 
kölcsönszó, vö. 119. §, csuv. virn§ ySmdl cstoppel5). 

yotun cfrau', yatin id. j j-tör. kadSn, katSn j köktör. katun. 

11. §. j ak. u. 

ub cheft, stiel5 j tat. sap id. j csagE. sapak fstiel, stengel5 j 
kaz. kirg. tobR. sabak 'knopföse, die öse am ohrringe5 | csuv. 
SÍB§ 'gelenk' (vö. PAAS. CSUV. szój.). Azt hiszem, hogy a szó 
eredeti jakut alakja szabályosan *ib, s ebből fejlődött (a b 
hatása alatt?) az ub. A változást világosabbá teszi ez a néhány 
jakut példa: ayiniax 'schmiere, salbe5 «-«-> oyunuox id., ayiria 
cfeine glasperlen' ~ oyuruo id., apaj- _ csich öffnen' ~ oyoj- id., 
barülia ceine art adler' ~ borulluo id., yatiaj cmádchen5 ~ yotuoj 
id., sallr 'késsel5 ~ solür id., sippay cstumpf ~ tuppay id. stb. 
stb.; 1. BÖHTLINGK, Jak. Gr, 74. §. 

12. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

say- cfeuer anschlagen'. BÖHTLINGK az oszm. stb. jak- 'an-
zünden5 szóval egyezteti; helyesebb volna talán az oszm. stb. 
cak- cmit einem kurzen schlage schlagen, blitzen, explodiren5 

idevonása, mely hangtani tekintetben éppúgy megfelel. 
tayara chimmel5 | oszmB. tayrS ?gott, die gottheit5 | köktör. 

ujg. csag. ktur. kún, barR. tiirjri chimmel, gott5 | kazB. táydrd, 
kazO. tayrd cgott5 j kazO. tárd, kazR. tari cheiligenbild5 | csuv. 
tur§ 'gott, heiligenbild5. — Hogy mit akarnak jelenteni az a-s 
alakok, ezt nem tudom megmondani. BÖHTLINGK (Jak. Gr. 74. §) 
az előző szakaszban tárgyalt jelenségre gondol. 

tolön 'tal5 [ kirg. csag. kturk. tarR. tála "die ebene, die 
steppe5. Nem világos. 
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13. §. Az őstör. *ag fejlődése.*) 

Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 120. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 106. §. 

bia**) 'strick5 j oszm. baj | kaz. bask. bau. •. * 
biar 1eber', büör id. j oszm. baySr 'eingeweide, magén' 

kaz. bau§r, baySr 'leber5 | bask. bu§r cleber' | kirgBüD. baur eleber, 
bauch' ] csuv. pavsr, püver cleber' (vö. CSUVZOL. paoar leber', 
CSUVPAAS. paGarDa 'magén der vögel'). 

ia- cmelken5 j oszm. say- | kaz. sau \ bask. hau- | csuv. Sdv-. 
iarayan rschwer, teuer' j kirg. stb. aur | bask. auSr | oszm. 

aySr | alt. tel. ür. 
iarl leidend, krank' [ bask. aur§- \ kaz. stb. aur- cschmer-

zen' | oszm. ay§r-, ar-. 
sia cfett' | oszm. jay | alt. tel. jü | kún jau. 
Ha Svaid5 | oszm. dar cberg, wald' I bask. tau | alt. tel. tü \ 

csuv. tu (gen. tSvSn). 
tial cwmd3 | kaz. dauSl | kúnE. taul "unwetter3 | tel. tül 

fsturm' | csuv. t§v§l 'sturmwind, sturm5. 
Has 'getöse3 | oszm. taus clárm3 | kirg. taus "stimme, ge-

ráusch5 | csuv. ifam : sazS-UdVd "allerlei stimmen, laute'. 
uos clippe3 | oszm. ajdz | kaz. aúz | alt. tel. íts | csuv. édvar. 
A jak. uos eredeti alakja valószínűleg *ia$; vö. 11. §, 

GEÖNBECH Forst. 23. §, KSz. IV. 116. 

Őstör. *á*. 

14. §. Az őstör. *a a nyelvjárások jó részében megmaradt; 
nevezetesebb változásai: kirgiz, abakáni e, volgai, baskir, toboli, 

*) Zárt szótagban. Sok esetben úgy látszik, mintha a *g inter-
vokalikus volna. Azt hiszem azonban, hogy ez csak a nom.-ban van így 
(pl. *bagi?') s a többi esetekben *bagr-féle alakokkal van dolgunk. Ezzel 
szemben az aya, oyus alakok y-jót valószínűleg az a körülmény őrizte 
meg, hogy ezeknek eredeti *g-}e sohsem kerülhetett a szó végére vagy 
mássalhangzó elé. Úgy gondolom, hogy az *ag először <xy, majd a-vá lett 
s abban a korban, mikor némely hosszú magánhangzók (a \>ia\, o [ > M Ö ] , 

[>• üö], ü [ > HŐ]) diftongizálódása bekövetkezett, ezek az a-k is difton-
gizálódtak. (A 13., 19., 45., 58. szakaszokhoz vö. 67 — 70. §§!) 

**) BÖHTLINGK, Jak. Gr. 34. § : «Bei ia klingt der zweite bestandteü 
nicht wie ein reines a, sondern wie ein laut zwisehen a und á». 
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baraba i (de j előtt kaz. e, pl. bej, kej-, vö. GRÖNBECH Forst. 
33. §. KSz. IV. 117), csuv. a. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 154, RAD-
LOFF Phon. 112. | , KATANOFF Urj. I. táblázat, ASMAEIN Mat. 38, 
39. §. Úgy látom, hogy a csuvasban (bizonyos helyzetben?) i is 
felelhet meg az *á-nek (pl. pilhk 'ö5, éitísd c75). A jakutban az 
*á a és iá alakban jelenik meg (vö. 21. § !). 

A l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

15. §. j a k . á. ' 

Egytagú szók. 

cin cdu5 j oszm. sán | kaz. sin j csuv. ezd (gen. sanSn). 
ar cmann, kraft, ausdauer3 [ tel. alt. sor, leb. kumd. tar. 

tob. küer. krm. csag. kún, oszm. kar. ujgR. ár | kirg. kkirg. 
szag. kojb. kacsR. er \ kaz. tobR. ir \ csuv. ar. 

át 'fleiseh5 | alt. tel. leb. sor, küer. krm. kún, oszm. csag. 
azerb. kar. ujgR. át \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR. et \ kaz. 
tob. bask. barR. it. i 

kál- fkommen5 | oszm. gcil- \ tar. alt. tel. leb. sor, küer. 
krm. kún, ujg. csag. karR. kál- \ kirg. szag. kojb. kacs. kel-
bar. tob. bask. kazR. kii-. 

kas- cwaten, durchwaten, durchstreichen3 | oszm. gác- ' 
alt. tel. leb. ujg. köktör. csag. kturk. tarR. káé- | kaz. kié- \ 
csuv. kas-. 

táb- ceinen stoss mit dem fusse gebén' | oszm. csag. alt. 
tel. sor, tar. küerR. táp- | oszm. csagR. dáp \ kirg. kkirgR. tep- \ 
kazR. tip- [ csuv. tap-. 

táp cglatt, eben, gleich' | ujg. csag. kturk. tar. alt. tel. leb. 
sor, küerR. tay \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacs. tep \ kaz. tip. 

Többtagú szók. 

ágáj Svohlan!' (vö. áyá csodálkozást kifejező indulatszó) 
csuv. aG§, ak címe !\ 

ákkiriá- 'springen5 j oszm. csagR. sak- fhüpfen' | kaz. 
sikár- | csuv. sik-. 

amis cfett5 | oszm. sámiz \ kaz. simez 1 csuv. sam§r. 
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ániü cabhang eines berges' | sor, leb. küer. tón, o s z m . 
azerb. csag. ujg. kar. krmE. dn- 'herabsteigen' | s z a g . kojb. 
kacs. kirgR. en- | kaz. s z a g . tob. kojb. kiz. bar. o s z m . in- \ 
csuv. an-. 

bárgán 'der da gut trifft' | kaz. bár- cschlagen' | csuv. per-
cwerfen, schiessen'. 

káli 'hölzerner mörser' | kúnR. káli 'mörserkeule' | kirg. 
keli cmörser5 [ kazR. kih | tobR. kilá \ csuv. kih. 

kdpsiá- cerzáhlen, berichten' | krm. bar. kasgR. kap crede, 
redensart, gesprách' | kirgR. kepsil cberedt' J kkirgE. keptá- 'spre-
chen' ] vö. perzsa wS-

máji cgehirn, verstand' | csuv. mimd, mimé "mark, gehirn' 
ASM. 313. 

sáttd 7 ' | ujg. oszm. csag. karR. jddi | kún, köktör. csagE. 
játi j barR. jidi j kaz. jidd j csuv. sitíh, siúfo, siís. 

tdsin 'halfterriemen', tösün 'zaum beim p ferde'. 

16. §. j a k . iá. 

biür- cjmd. etw. gebén, hingeben5 j oszm. vár- | kaz. bir- j 
csuv. par-. 

biás c5' | oszm. bds | kaz. bis | csuv. pilldk. 
diá- esagen; j ujg. köktör. alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. 

küer. kún, csagR. tá- J oszm. krm. csag. tar. kar. kkirg. dd- \ 
kirg. de- | kaz. di- | csuv. te-. 

kidb cform, gestalt' | j-tör. káp, kám | magy. kép < ócsuv. 
*káp, vö. GOMBOCZ BTürkL. 93 ] csuv. -psk cals, wie, gleich, 
áhnlich'. 

kiáy "breit, weit, ausgedehnt' | tar. alt. tel. küer. ujg. csag. 
szart, kturkR. káy | krm. gán | kirg. kkirg. ke?j \ kaz. kin. 

kiásá cabend' | oszm. krm. azerbR. gágá cdie nacht' | oszm. 
gige | kaz. kié cabend' [ csuv. kas id. 

siá- 'essen, verspeisen5 j krm. tar. tub. leb. küer. kkirg. 
ujg. oszm. csagR. já- j alt. telR. ji- j csuv. si-. Nem érthetek 
egyet GEÖNBECHkel, a ki KSz. IV. 238 a kurm. sij-ad§p cich 
esse', si-r§m 'ich ass' alapján a szó mai palatális magánhangzó
ját a szókezdő j - hatásának tulajdonítja. 

sidl cmáhne' | alt. leb. ujg. hask. jal j kaz. jal§ \ tarE. 
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jal j oszm. jálá j küerR. jáldk | kyzR. jdldn j kaesB. jelin j urjKAr. 
cal | 'SzojC. t'ilen | kojb. kandC. d'ilen, d'iln, delén \ csuv. süys, 
SÜGS I mong. del \ mandzsu delun. Vö. GOMBOCZ, NyK. XXXV. 269. 

siál- 'traben' J alt. oszm. csagR. jal- | barR. jil-. 
sidn 'enkel5 | oszmZ. jágdn cneffe, enkel'. 
ji'at- 'führen' | krmR. jdtd- | oszmR. jdd- | oszm. csagR. 

jádá- | kazB. jitdklá- | csuv. éavM-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

17. §. j ak. a. 

ayis c85 I oszm. sákiz | kaz. sigdz | csuv. saG§r, sakkSr. Az 
alapnyelvi alak kétségkívül *sákiz. A jakut ayis-nkl talán a 
toyus e9' hatására lehetne gondolni. RAMSTBDT (SUS. Aik 
XXIV r 16) esetleg a g hatásának tulajdonítja az a < á válto
zást s azt mondja, hogy ez a jakutban többször előfordul. Nem 
tapasztaltam.*) 

18. §. j a k . ü. 

ütüö cgut' | köktör. ádgii \ ujgR. dtkü | az áskii, a melyre 
áji alatt utal, nincs meg RADLOFF szótárában | csag. dzgü | kaz. 
kirg. izgi | kúnR. ájgi | oszm. krm. áji. GEÖNBECH az eredeti 
ddgü-ből előállott jak. *ödgü (vö. 10. §) > *ödögü alakot vesz 
s (Forst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö > ü-t a d hatásának tulaj
donítja. 1. Az ü inkább asszimiláczió eredménye (vö. 65. §). 
2. Nem látom be, miért volna szükség háromszótagos alak fel
vételére. — A csuvas ir§ 'jó', melyet GRÖNBECH ezzel egyeztet 
(KSz. IV. 118), nem tartozik ide. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79. 

*) Megmaradhatunk a BÖHTLINGK magyarázatánál , a ki (Jak. Gr. 
75. §) csak ennyit mond az ilyenfajta jelenségekről: tBei vergleichung 
des jakutischen mit den türkisch-tatarischen sprachen und mit dem 
mongolischen kommt ein wechsel zwischeu vokalen einer und derselben 
klasse überaus háafig zum vorschein». Vö. 11. §. 
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19. §. Az ostorok *ag fejlődése.*) 
Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 120, 123.**) 

ián cmitte des rückens5 | sor, csag. szart, ujg. cigin cschul-
ter j küer. ayna | sor. ayin | oszm. ájin erücken, schulter3 | alt. 
kirg. Tn cschulter' | csuv. an. 

diari cbis' | kazE. tari cbis, bis nach' | ujg. csag. tegrü cbis, 
bis zu5 | köktör. ujg. csagE. tagi fbis, bis zu5 | oszmE. dák 
'bis' | csuv. tarán cbis'; vö. ASM. 220. 

20. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 
aTÍJaX cwenig, geringe anzahl, mangel' | oszm. áksik fde-

fectus, minus'. 
ani cjetztzeit5 | kaz. indd cjetzt5 j csagKÚN. imdi | csuv. dnds 

'schon, jetzt, nun5. 
sia% cármeF | j-tör. jáy, ji?j | csuv. san§. 
Az 1. és 3. egyeztetés .BÖHTLiNGKtől származik. 

21. §. Őstör. *e. 

Az ŐstörÖk zárt *e-ről már GEÖNBECH írt, vö. Forst. 89, 
KSz. IV. 237—8, de meglehetősen bizonytalanul s egész más 
alapon, mint ón; e hang, melyet a jakut alapján vettem fel, 
úgy látszik, a török dialektusokban általában összeesett a nyilt 
*a-vel, a jakutban azonban i-vé (két példában í-vó) fejlődött. 
A többtagú példáknál figyelembe veendő, hogy a második szó
tagban rendesen i van. Ezekben az őstör. *e talán az i hatása 
alatt állott elő *á-ből. Hogy hogyan nyúlt meg a jakutban az 
*e, az egyelőre nem világos. Olyan értelemben, mint GEÖNBECH 
{KSz. IV. 237—8), egyelőre nem merek hozzászólni a dologhoz, 
mert nincs elég anyagom. GEÖNBECH a köktör. bir- cgeben5 ~ 

*) Zárt szótagban. 
**) Nem lát tam rá elég okot, hogy az őstör. *áb hangcsoportot is 

felvegyem tárgyalásomba. A jak. tidr- cumwenden' szóval szemben ma a 
dialektusok egy részében v-s alak van ugyan (oszm. davir-), de vö. pl. 
csag. dagri crund' stb. (NÉMETH, NyK. X L I I I . 136—7). A g és b viszonyát 
kellene előbb tisztázni. Nagyon érdekes az oszm. sav- l ieben ' (kirg. süj-), 
j ak . iaj- cfreundlich gesinnt sein' összehasonlítása. 
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oszm. vár-, vir- ~ jak. biár-, köktör. bis c5' «-o oszm. bas *v» jak. 
biás egyeztetésekből indul ki; azt hiszem azonban, hogy itt 
inkább a 35. szakaszban tárgyalt jelenségről van szó (ha egy
általában a köktör. alakok olvadása helyes). Az se feltevés is 
nagyon elfogadható, hogy a 35. §-ban közölt jelenségnek szin
tén őstör. záit *ő-ben van a magyarázata. A jakut miatt egy
előre nem tartottam tanácsosnak a két jelenséget együtt tár
gyalni. Következő kutatások bizonyára hoznak világosságot. 

Újabban THOMSEN bizonyította be az *e megvoltát a 
jeniszei-i feliratokban (Une lettre méconnue des inscriptions de 
l'Jénissei; SUS. Aik. XXX4) és pedig a következő szókban: 
éki cá5, él Hribu5, és ccamarade' (ccompagne5?), ét- cfaire, orga-
niser3, bél cla taille', bés c5', (jeti c7'), jétmis c80', kés cceinture(?)\ 

Sokat beszéltek már az oszmánli zárt és nyilt e-jeiről, a 
nélkül, hogy egy jó szójegyzéket kaptunk volna. (A EADLOFF 
szótárának á jelzése [oszm. alakokban] nem akar semmit mon
dani.) Az oszmánli nyelvtanírók közül MENINSKI (Institutiones 
linguse turc , ed. alt. 7. o. — GRÖNBECH szerint [KSz. IV. 238]) 
és MANISSADJIAN (Lehrbücher des Seminars für orient. Sprachen 
zu Berlin, Lehrb. d. modernen osm. Spr. Stuttgart und Berlin 
1893) vesz fel kétféle e-t. Az utóbbinak szójegyzéke is van, a 
melynek segítségével némi világot reméltem vetni az őstör. *e 
problémájára, de egyelőre minden kísérletem hiábavaló volt. 

Annyit mondhatunk tehát, hogy az őstörökben kétségkívül 
volt a nyilt mellett zárt *e is, hogy azonban mely példákban, 
az egyelőre nem mutatható ki minden esetben világosan. 

Nagyon tanulságos, a mit GOMBOCZ ZOLTÁN írt legújabban 
•e kérdésről, körülbelül a fenti értelemben. MNy. X. 339—41. 

Egytagú szók. 
il cgutes einverstándnis' | tar. alt. tel. leb. krm. kún, tob. 

azerb. oszm. csag. ujg. karE. ál [ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE. 
el | kaz. bar. tob. oszmE. il. 

üt- cführeh, tragen5 j kún, ujg. csag. karE. ált- l kaz. tob. 
barE. üt- j csuv. les- cwegführen, fortbringen, begleiten5. 

iy 'die röte auf den wangen, die gegend des backenkno-
chens5 | oszmE. áy cgesicht\ án cdie hautfarbe, der teint, die 
farbe5 j sorE. iynik cdie rote schminke3 | tobB. iylík id. 
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min fich' | oszm. bán j csuv. sBd (gen. manSn). 
ir- 'auftauen, schnielzen' | alt. tel. leb. bar. tar. krm. cáag. 

oszm. azerbE. ári- | kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE. eri- | tara,, 
kturk. karE. iri- | kazE. iri-. 

sir *ort, gegend, platz, erde, land' i tar. alt. leb. tel. küer. 
kún, kökt. ujg. oszm. csagE. jár | kojb. kacsE. jer | bar. kaz. 
jir | csuv. édr. 

sit- 'einholen, erreicheir | tar. alt. tel. leb. tuba, küer. 
kún, ujg. oszm. csag. kar. ját- | kaz. jit- j csuv. sit-. 

tij- 'anlangen, ankommen, erreichen' | ujgE. ták (o: tág-) 
kökt. csag. leb. sor, tar. küerE. tág-. 

Többtagú szók. 
bisik 'wiege3 | oszm. kturk. csag. chiv. trkm. básik \ kaz. 

bisik | magy. bölcső < ócsuv. *bisiy, GOMBOCZ BTürkL. 54. 1. 
(talán ócsuv. *besi}''í). 

diriy Hief | kún, alt. tel. leb. sor, küer, krmE. táráy I 
oszm. dárin | csag. táriy I kaz. tirán \ csuv. tarSn. 

igi 'feile3 | kún ágáü j csag. agák | tel. alt. áyá- 'feilen' 
tar. csag. áká- id. | kaz. bar. tob. igán cfeile' | csuv. jdGev 
rgrosse feiló'. 

il$it cbote, gesandter' | tel. alt. tar. kún, krm. oszm. csag. 
azerb. áléi | kkirg. elei \ kaz. üci. 

ili chand, arm, finger' j ujg. csag. álik \ kaz. ille j oszm. 
csag. azerb. krm. ál \ csuv. old. 

irgá-/ 'mánnehen' | alt. tel. leb. tar. krm. kún, csag. oszm. 
árkák \ kirg. kkirg. erkák \ kaz. irkák. 35. §. ? 

isit- chören' | j-tör. ásit-, isit- \ csuv. itls- 'horchen, an-
hören, gehorchen' (< Hite-). 

kirdik crichtig, wabr' | oszm. krm. gárcák. 
silim cleim' | tar. alt. tel. leb. küer. jálim \ kojb. kacs. 

jelim | bar. jilim \ kaz. jihm \ csuv. éiUm. 
timir ceisen' | köktör. kún, kar. alt. tel. küer. támir \ sor, 

leb. tábir j szag. tebir j ujg. csag. kturk. támür | kaz. timdr j 
oszm. krm. azerb. dámir \ csuv. timdr. Vö. GOMBOCZ, MNy. X. 
339—41. 

tiri fhaut, balg, feli, ledér' | csag. stb. tári \ oszm. dári \ 
csuv. tir. 
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úrit- 'schwitzen' j oszm. krm. tár cschweiss' | kaz. tir \ 
csuv. tar. 

Különös figyelemre méltók a következő példák: 
bíl ;taille' j oszm. csag. tar. kun, krm. kar. bál | kirg. bel | 

kaz. bil. 
ír- 'sich verwickeln3 | csag. argán- 'sich versammeln, sich 

anschliessen' | csuv. aroan- csich verwickeln, sich verstricken'. 

Őstör. *i, 

22. §. Az őstörök i-t a. jakut és a j-török nyelvek lényeg
telen eltérésekkel megtartották (egyes dialektusok: i > i, vö. 
KATANOFF, Urj. I. tábla). A csuvasban az H helyén ma rendesen 
d-i találunk. Vö. GRÖNBECH, Forst. 30. §. GOMBOCZ, BTürkL. 149. 

A l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

23. §. j a k . i. 

Egytagú szók: 

bis- cschneiden' | j-tör. b§c, bic-. Kétségkívül az is alak az 
eredetibb. Vö. GOMBOCZ, BTürkL. 45. 

kis cwinter' | oszm. stb. k§í | csuv. %9l. 
kii cpferdehaar" | oszm. stb. k§l | csuv. /yld/. 
sil cjahr' | oszm. stb. fél; a csuv. siti voltakép a jaé meg

felelője. Vö. PAASONEN, CSUV. szój.: sul, továbbá 7. §. 
sil- Von der stelle rücken' | alt. stb. fél* cglitschen, gleiten, 

ausgleiten, rutschen, sich am boden entiang schlangeln, auf 
dem eise fahren, spazieren fahren, sich umhertreiben' j oszm. 
stb. félan 'schlange5 j csuv. hlen, s&lcin id. 

Többtagú szók: 

bilir cfrüher, vor altén zeiten5, biliriyyi Vorigjáhrig' j kirg. 
stb. b§lt§r | csuv. pdltdr. 

bisar/ cmesser' J oszm. stb. b§cak | csuv. p§úz§G§. 
cica% cvögelehen\ 
irá% centfernt, weit' | j tör. férak, §rak. 
iria clied, gesang5' | azérb. stb. fér j csuv. jur§: 
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ipir 'beissen' J oszm. stb. §s§r-. 
kimis -'kymys' | kirg. stb. k8m§z | csuv. k§m§s. 
kiria creif | kírg. stb. k§rau, vö. NÉMETH, KSZ. XIV. 247. 
kisan cetw. bedürfen5 | oszm. k§zkan- ceifersüchtig, nei-

diseh sein\ 
kitayas "zange5 | kaz. kSskSc | csuv. %9sk9fih, ydskdi. 
kitár- croth w.' | oszm. stb. k§z- | csuv. '/9r-. 
kiti cufer, rand5 | kún, oszm. k§j§ | kojb. szag. k§j3g | tobE. 

k§jü cdie verbrámung5 | csuv. ydrd, vö. ASM. 225, 1. 
kisil 'rot' | oszm. stb. kdzSl j csuv. ydth. 
silgi cpferde' | köktör. stb. j§lk§. 
tilbas 'dolmetseh' | tat. tdlmac. 

24. §. j a k . §. 

k%n 'scheide5 | oszm. stb. k§n | csuv. pnd. 
kis 'tochter' | oszm. stb. k§z j csuv. y&r. 
Un cathem, seele', Un- 'athmen' j j-tör. t§n, Wn- [ csuv.. 

tídm; vö. EADL. Phon. § 106. 
Ut- creissen, zerreissen5 | oszm. dit-, d§t-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s . 

25. §. j ak. u. 

kurtujay 'birkhuhn' | kazE. kSr iauy§ 'haselhuhn'. 

B i z o n y t a l a n e s e t . 

26. §. j a k . á. 

kara cgrau, rehfarben' j oszm. stb. k§r cgrau\ 
Érdekes, hogy mindkét kivételes esetben a tat. k$r 'szürke' 

szóval van dolgunk. Az u-s alak asszimiláczió eredménye, az 
d-s (ha ugyan igaz), talán átvétel lehet. De ez utóbbi kétség
kívül nagyon bizonytalan. 

Östör. *i. 

27. §. Az őstörök *i egyes különös alakulások kivételével 
(kaz. d) az egész török nyelvterületen megmaradt, csupán a 
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csuvasban nem; itt az H helyén többnyire 3-t találunk. Vö. 
GRÖNBECH, Forst. 31. §, GOMBOCZ, BTürkL. 149—50, KATANOFF, 
Urj. I. t. 

28. §. j ak . i. 

Egytagú szók. 

is cder innere' | oszm. stb. ic | csuv. §s, os. 
is- eschwellen5 | j-tör. sis-, sdé-, CBS- j csuv. sis-. Figyelemre

méltó a csuvas alak vokalizmusa. 
is- "trinken5 | oszm. stb. ic- | kaz. de- | csuv. dé-. 
kir cschmutz' ] oszm. stb. kir j csuv. kirak cunreinlichkeit 

(am menschlichen körper)'. 
min- 'aufsitzen1 | j-tör. min-, bin-. 
tik- cstechen, náhen5 | oszm. dik- id. j kaz. Uk- id. | csuv. 

isik- id.; a tik- magashangú párja a j-tör. t§k- cfeststopfen, hin-
einstopfen, hineindrángen, verstecken' szónak; vö. 7. §. 

Többtagú szók. 

ibit 'gewesen, gewesensein5 | oszm. stb. imis. 
ilik Vorherseiend, vorhersein', ilin cder vordere, östlich, 

vorderseite, osten5 j j-tör. Uk, ilik | csuv. dhk cebemals, früher'. 
Vö. j-tör. il, al. 

innii cnadel' | oszm. stb. ijne. 
ivarja ceuter, materié' | j-tör. irdy, iriy. 
isin cfür, wegen' j j-tör. icin, icün, ücün, ucun. 
kiris 'bogensehne' | alt. tel. kún, bar. csag. oszmE. kiris j 

altR. kSrSs \ kaz. kdrds | csuv. yirlü. Rendkívül érdekes a lam-
dacismust mutató csuvas alak i-je; eszerint őstör. *i-nek felel
het meg csuv. i is. 

kisi cmensch, marni' | oszm. stb. kiéi. 
kistid- "verbergen, verstecken5 | oszm. krmR. gizld- id. 

ujg. kisld- | krm. azerbE. gizldn- csich verstecken' (oszm. gizli 
cverborgen, versteekt'). 

sili cmark' | alt. leb. kún, csag. jilik. 
sisik cerle' | kaz. jirdk \ csuv. sirdk. Fontos a kazáni alak, 

mely eszerint régi (j) csuvas jövevényszó. 
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29. §. j a k . €. : 

bir (V | j t ö r . bir, bdr | csuv. per, peri, perre. 
íl- 'anknüpfen, einhángen' | oszm. stb. il-. 
kin fnabel, centrum' | alt. tel. leb. szag. kin cder nabel 

des moschustieres, der moschusbeutel'. 
kir- chineingehen. hineintreten5 | j-tör. gir-, kir- j kaz. 

kdr- j csuv. kdr-. 
kis 'zobel' | csag. stb. kis. 
sik cnaht5 | alt. stb. jik | oszmE. jiv j kazB. jej | misPAAS. 

jü | csuv. édvd. GEÖNBECH (KSz. IV. 123) ősjak. *jib-ik alakot 
vesz fel; az illető ige azonban sehonnan sem igazolható s a 
hangtani körülmények éppen, nem teszik nélkülözhetetlenné ezt 
az alakot. 

Mk cfeuchtigkeit, tau5 | kturkE. cik | OSZUIZENK. cig, cih \ 
oszm. cij | tel. kazE. c§k. 

tip 'eichhorn' j oszm. stb. tin | köktörE. tájit) | ujgE. tájin. 
tis czahn' | j-tör. tis, dis | kaz. t»é j csuv. s$l. 
tlt lárchenbaum' | karE. üt j tel. alt. leb. sor, szag. kojb. 

kacs. küer. kkirg. tSt. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

30. §. j a k . a. 

sab ffaden zum náhen' | oszm. stb. jip | csuv. sip. 

31. §. j ak. i. 

bit claus' | oszm. stb. bit. .; 
inai ckuh' | oszm. stb. inak | csuv. mis; vö. magy. üno 

{GOMBOCZ BTürkL. 136); a szó eredeti vokalizmusa minden való
színűség szerint palatális. 

it chund' | soj. it | tat. it | csuv. j§D§, JÍD§. 
siM cscharf | oszm. iti j ujg. jidik, jidi | kum. itti \ bar. 

jidáii | csuv. iivfiíd, sitéd. 
til czunge5 [ csag. stb. til | kaz. tdl | csuv. isdl%s, tsdlve. 
tisi "weibehen5 | csag. stb. tisi | alt. tiii vagy t§£§ | abak. 

tizi vagy tdzd. 
Vö. 17. §, GRÖNBEOH, KSZ. IV. 237. 
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32. §. j a k . t 

p 'starker, durcbdringender rauch5 | kirg. szag. kojbE. §s 
'"rauch, russ, dunst, dampf | kaz. ujg. csagK. is cgeruch, dunst, 
kohlendunst' j tar. csag. oszmE. is cruss, qualm' | ujgE. it cge-
ruch, wohlgeruch'. — A két szó (is és §s) bizonyára egyeredetű; 
bogy a két alak közül melyik az eredetibb, azt egyelőre nem 
lehet megmondani. : 

33. §. j a k. u. 

bus- cgar oder reif w.' | oszm. stb. pis- | csuv. pis-. — A b-
hatására gondolhatunk. 

mun '100 rubel' ] j-tör. biy, min f1000' | csuv. pin id. — 
Magyarázat: mint az előbbinél. 

34 §. j a k . ü. 

büt- cfertig w.5 j oszm. stb. bit- j csuv. pdt-, pSt- | mong. 
bütii- | oszm. butim 'ganz'. — Az ige bizonyára már az alap
nyelvben kettős alakban volt meg, 

sürbá c20' | j-tör. j§f§rma, jigirmi | csuv. sirem [< tör. iki 
2' + mong. árban c10\ vö. EAMSTEDT SÜS. Aik. XXIV.' 21, 

GRÖNBECH, KSz. IV. 116 (<*jigüfmá); BÖHTLINGK, Jak. Gr. 75. §. 
süt- Verloren gehen, aufhören, erlöschen', sütár- Verlie-

ren' | oszm. stb. jit- 'verloren gehen' [ köktör. csagE. jitür- Ver-
lieren, vernichten' ( oszmE. jitir- Verschwinden lassen' [ csuv. 
édt- 'nponacTL5. 

35. §. *a-.~ H. 

A nélkül, hogy egj^előre valami nagyobb fontosságot tulaj
donítanék a dolognak, néhány oly esetet akarok e szakaszban 
bemutatni, a melyeknek tanúsága szerint a török alapnyelvben 
első szótagbeli a bizonyos esetekben i-vel váltakozott. Más fel
tevéssel e példák aligha magyarázhatók. Megjegyzem, hogy az 
első példa (ásigi) nem világos; talán csak a jakutból magyará
zandó. (Vö. még 21. §.) 

ásigi cihr', ásikki id., isigi id. j oszm. stb. siz | esnv. ezir. 
bű- 'erfahren, erkennen, kennen lernen', bálid ebemerkens-

wert, zeichen, kennzeichen' j oszm. stb. bű- | oszmZENK. belür-
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 20 
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(o: bálür-) czum vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund 
gebén5, oszmBuM. balir- 'étre connu, se montrer; devenir clair, 
évident', bilir- 'apparaitre, se maniféster5 | csuv. pel- | csuv. 
fallá- 'kennen, erkennen' | pal§r- 'sichtbar sein, sich zeigen--, 

ikki '25 | tar. azerb. bar. csag. oszmR. iki | sor, ujgR. igi \ 
krm. kún, csag. oszm. karR. aki | kirg. kkirgR. eki | alt. tel. 
lebR. ákki (az igi alatt utalt ági alak nincs meg RADLOFF szó
tárában) [ csuv. ikkd, ik, ÍG9. 

iní 'der jüngere brúder' j tar. tel. alt. csag. kturk. oszm. 
azerb. ujgR. ini | bar. kirgR. ani. 

yyyr Mattel5 (< Hyir), vö. 31. §. | kaz. djár, oszm. ájár, 
tar. agár | tel. iyirgá 'satteldecke5. 21. §. ? 

kim 'wer?5 | kún, krm. bar. kirg. tar. ujg. oszm. karR. 
kim | alt. tel. leb. küerR. kám | csuv. kam. 

tiráy'áie weisse pappel (populus álba)5 | alt. tel. leb. sor, 
kún, csag. kturk. tarR. tárak \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR. 
terák | kazR. tirak | csuv. tirsk. Valószínűleg a 21. §-ba tartozik. 

36. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

icigás 'warm', iü 'heiss, hitze5 | oszmR. isám cheiss5 

krmR. §s$ak id. j oszmR. §$§gak j oszm. s§$ak | tob. krm. oszm. 
azerbR. issi cheiss5 | kirgR. §st§k id. | kkirgR. 3ss§k | tel. altR. 
üzu < alt. tel. leb. szag. kojbR. izi- 'heiss w.' + ü | ujgR. izik 
'heiss5 | csagRÚN. isiy (RADL. Wb.: az issi alatt utalt §ss§ alak 
nincs meg) | csuv. SzS 'warm5. 

iyir 'sehne' | j-tör. s§y§r, siyir | csuv. s§n§r. 
silis 'wurzel5 [ tarR. jiltis \ küer. ujgR. jdldSs | szojR. j§lt§s. 

Őstör. *0. 

37. §. Az őstör. *o hangot a j-török megőrizte (de volgai, 
bask. tob.>w), a csuvas y, (vi-, vu-)-x& változtatta. Vö. GOMBOCZ, 
BTürkL. 145—6, GRÖNBECH, Forst. 27. §, KATANOFF ür j . I. tábla 
(a toboli hibásan!). A jakutban a következő jelenségeket látjuk. 



AZ ŐSJAKUT HANGTAN ALAPJAI. 3 0 7 

Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

38. §. j a k . o. 

Egytagú szók. 

%on- 'übernachten3 | oszm. stb. kon- | kaz. tobE. kun- \ 
oszm. stb. konak fgast' [ csuv. ySna, yona id. 

%os 'doppelt5 | csag. stb. kos [ kazK. kus. 
o% 'pfeil' j oszm. stb. ok \ kaz. tobE. uk | csuv. yr/d. 
oj 'kleines wáldchen auf einem freien felde' | csag. stb. oj 

"niederung, tal, schlucht3 | kaz. uj | csuv. uj cfeld5. 
ot cgras3 | oszm. stb. ot j kaz. tobE. ut. 
ord- cübrig bleiben, nachbleiben3, orduk crest3 | csag. stb. art-

ceine sache über einen gegenstand so herüberlegen, dass die 
enden zu beiden seiten herabhángen; aufladen, belasten; über 
etw. hervorragen, grösser s., besser s.; hinzukommen, zunehmen ; 
übrig bleiben, nachbleiben; abreiben; über einen berg bringen', 
art 'hinterteil, pass, engpass3, art§k cüberragend, zuletzt, rest5, 
ar§ 'jenseitig, die andere seite, n a c h , h i n t e r , dorthin, wei-
ter' | csuv. vara 'nach3. 

A csuvas és a jakut tanúsága szerint feltétlenül őstörök 
*or- alakkal van dolgunk s a magánhangzó fejlődése nem a 
jakutban ós a csuvasban, hanem a j-törökben fejlődött rendkívüli 
módon. E szerint elesik GRÖNBECHnek (KSz. IV. 116, 118) az a 
külömben sem nagyon tetszetős feltevése, hogy az ort- az orduk 
hatása alatt keletkezett volna. Kétségkívül újabb jövevényszó 
valamely j-tör. nyelvből a jakut aruk cgebirgspass\ 

soj- csich abkühlen3 | oszm. sójuk ckalt' | kazB. s§u§k id. | 
misPAAS. suívdk \ csuv. sivd ckalt, kálte; das kalte fieber', sivdn-
'kalt w.'. 

top "gefroren5, top- 'frieren, gefrieren3 j csag. stb. top | kaz. 
tup | csuv. sSn. 

tot csatt3, tot- csich sáttigen3 j j-tör. tot-, tod- j csuv. tuD§ 
<satt3. 

Többtagú szók. 

bocuguras, bocugras 'haselhuhn3 | kazB. botfor 'tetrao bo-
nasia3 | csuv. p§úz§r, poúz§r crebhuhn, haselhuhn3. 

"20* 
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bosyo cfrei, ledig, unbelastet' | oszm. stb. bos | kaz. bus I 
csuv. py,É§. 

cokui- cklopfen, schlagen, prügeln', cokoccu cein hölzerner 
hammer' | altR. cokS- emit dem schnabel picken' [mong. coki
id.] oszm. kkirgR. coku- id. | tarR. coki- id. j ? oszm. cakic 
'hammer'. 

colbon 'morgenstern' j tar. oszmR. colpan cder planet Ve-
nus5 | telR. éolbon, colmon fdie Venus'. 

dolgui- cschwanken, sich. bewegen, wogen', dolyun Velle' j 
kirgR. tolku- cwellen schlagen' | t^lR. tolkü cwelle' j kirgR. tolkun 
id. | csag. kelturkR. tolkunla- 'wellen schlagen' | kkirg. kirg. 
krmR. tolya- chin und her bewegen; den schlauch mit airan 
von aussen stossen, damit die butter sich absetzt; rundé ein-
schnitte in der schaft der lanze machen, damit die hand nicht 
rutsche; im kreise herumdrehen' j oszm. dalya 'welle' I krmR. 
dalyald cwellen schlagend'. 

%ojü 'dick, dicht', yojun- ed. w.' | oszmR. koju fdick, dick-
ílüssig, dunkel' j tel. alt. kirgR. kojü \ csag. kelturk. tarR. kojuk j 
szag. kojb. kacs. küerR. kojug j tel. alt. szag. leb. sor, kojb. 
kacs. küerR. kojdl- cdick w., dicht w.'. 

yomus 'maultrommel' | j-tör. kom§s, kobuz cein musikalisches 
saiteninstrument' j kaz. kub§z \ csuv. kuB§s. 

yomuos cschöpf kellé', %amia8 id. | j-tör. (BÖHTL.) jáJc^sl, kirg. 
(BÖHTL.) jHjoyjb | oszm. stb. com- 'untertauchen, sich baden, 
schwimmen' j oszmR. comur- 'untertauchen, sinken lassen' | alt. 
tel. lebR. comdSr- cin eine flüssigkeit eintauchen' (? talán c > s > 
h>%1? RADLOFF szerint jak. §->h-). 

moj, mojun chals' | oszm. stb. bojun [ kaz. muj§n | csuv. m3j. 
ojnuo- 'spielen', ojnü cspiel' | oszm. stb. ojna- \ kaz. ujna-

csuv. vSj§ 'spiel'. 
olor- 'sitzen, sich setzen', olo% csitz' j j-tör. olur-, oltur- j 

kaz. uWr- j csuv. lar-. 
ordü lagerplatz' | j-tör. orda, ordu. 
orto cder mittlere' | oszm. stb. orta \ tob. kazR. urta j" 

csuv. v§oa. 
orun 'stelle' J kirg. stb. orun | csuv. vir§n. 
osoy ckamin' j j-tör. ocak, o$ak, ocok | kaz. ucak | csuv. 

vufiíay. 



AZ ŐSJAKUT HANGTAN ALAPJAI. 3 0 9 

otun- 'anzünden' ] j-tör. ot, od \ kaz. tobE. ut. 
otut c30' | j-tör. otuz, otus, oltuz | kaz. ut§z [ csuv, v§D§r. 
tobuk cknie5 | j-tör. tob§k, tobuk. 
toyus c95 | j-tör. toyuz, dokuz | kaz. tuy§z | csuv. ttySr, t§/Z§r. 
tolón rhageF | csagE. tolu \ oszm. dolu. 
tolu cmit allém versehen', tuol- cvoll w.' | j-tör. tolu, dolu | 

csuv. tyUi. 

39. §. j ak . uo. 

buol- Verdén5 [ csag. stb. bol- | kaz. bul- j csuv. pul-. 
suol cweg, spur' [ oszm. stb. jól | kazB.. jul \ csuv. sul. 
suo% cnicht5 | oszm. stb. jok | kaz. juk | csuv. suk. 
suoryan fbettdecke5 | oszm. stb. joryan. 
tuol- cvoll w.5 | csag. stb. tol- | kaz. tul- [ csuv. tul-. 
tuos cbirkenrinde' | j-tör. toz, tos. 
uon c10' | oszm. stb. on | kaz. un | csuv. vy,n, vunn§. 
uot cfeuer5 | oszm. stb. ot | kaz. ut | csuv. vut. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

40. §. j a k . a, a. 

as- Vorübergehen' | j-tör. oz-, os-. 
barin ckurz zuvor, vor einiger zeit\ marin id. | csag. 

borún j baskKAT. burun. Vö. VÁMB. EtWb. 209. §. 

41. §. j a k . ö. 

öl cjener, der, da! | oszm. stb. ol | kaz. ul | csuv. v§l. Talán 
a liquida hatására gondolhatunk. EADLOFF (Die jak. spr. 30): 
«. . . wo ö und a von BÖHTLINGK angewendet wird, wie z. b. in 
Öl fjener, scheint ein versehen vorzuliegen; herr PEKARSKI be-
hauptet überall nur ol gehört zu habén». 

42. §. j a k . u. 

tul- cumgehen, rund herum beschneiden5 | oszm. krmE. 
dola- cumgeben, einwickeln, drehen, winden' | csagE. tolás- csich 
herumdrehen, herumgehen, etwas umgehen'. 
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uya crecht, rechte seite' | csag. stb. op \ kaz. leb. szőj. 
taraB. uy. 

•'..'.,:'•'.'. *-. * • 
: ?. 43. §. j a k . o. 

öj cgedáchtnis' | kirg. stb. oj cgeist, verstand, gedáchtnis, 
meinung5. 

44. §. B i z o n y t a l a n e s e t . 

a%- czáhlen, etw. in anschlag bringen; etw. für etw. hal
tén, lesen5 | oszm. .-• stb. oku- lesen3 (eredetileg talán 'szólani', 
vö. EADLOFF, Wb. I. 994). 

45. §. Az őstör. *og fejlődése.*) 

Vö. GRÖNBBCH KSz. IV. 120. 

i ak . uo. " 

muomax cdas erwürgen5 | oszm. stb. boymak [ kaz. bu- cer-
würgen' | csuv. pu- id. 

suon cdick5 | j-tör. joyuri, joyan. ' 
suorat csaure milch' | oszm. stb. joyurt. 
uol csohn5, uolan id. | j-tör. ogul, oglan, 
uol- 'abnehmen (von flüssigkeiten)5 | alt. tel. leb. szag. 

kojb. sor. söl<- Vustrocknen, abnehmen5 | oszm. krm. kirg. kkirg. 
ujg. sor sol- | oszm. suyla- cin die Erde eingesaugt w.5 | esuv. 
sivöl- "abnehmen, eintrocknen (von abgestandenen eiern)'. 

uor- cstehlen5 | ujgK. oyrS 'dieb5 | oszm. öru id. | kaz. uru \ 
csuy. v§r§, v&r&; v§rla- "stehlen5. 

46. §. Őstör. *u. 

Az őstör. *u hang képviselője a j-törökben és a j akutban 
rendesen u; a baskirban és a volgai dialektusokban ö-t találunk 
az *u helyén, a esuvasban § ~ e (v3)-t, Vö. GRÖNBECH, Forst. 
27. §, GOMBOOZ, BTürkL. 145—6, KATANOFF, ürj. I. tábla. 

*)' Tikri szótagban. 
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47. §. j ak. u. 

Egytagú szók. 

bu cdieser' | ŐSZÜL stb. bu j csuv. ku, ku (< *pu). 
bul- 'finden' j oszm. stb. bul-. 
kur leibgurt' | oszm. stb. kur. 
kus cente' | oszm. stb. kus cvogel\ 
kut- 'giessen5 | kazB. koj- cgiessen, schütten, absehütten, 

fallen lassen' | szag. kojbR. kus- 'ausgiessen, ausstreuen' | alt. 
tel. leb. tar. szart, kirg. kkirg. csag. kelturk. karR. kuj- cgies-
seri' | csuv. %iv- 'giessen; ablegen (kleid, hut), ausziehen (stiefel)V 

muy cqual, mühe' 1 csagKúN. mung (o: muy vagy muyg ?) 
cschmerz, kummer5. k 

mus- csammeln' j csuv. pustar- id. 
tus cdie vor einem liegende seite; angelegenhéit; bezúg5 > 

tosui- 'begegnen' | oszmR. düs cgrade, grade gegenüber, ent^ 
gegen5 | oszmZBNK. düs ol- 'begegnen' | RADL. Wb.: a tüs alak 
(1. & düs alatt) nincs meg | ujg. csag. tel. leb. alt. sor, küer. 
kacs. kkirg. kúnR. tus cdie gegenüber liegende stelle, stb.' j 
kazB. tes cort, zeit, begegnung' | csuv. tdl, tel cstelle, platz, 
sinn5. — Magyarázatul bizonyára őstör. Hus <*•* Hűs alakpárt 
kell felvennünk. A jakut u ~ o-ra vonatkozólag vö. BÖHTLINGK, 
Gramm. 74. §. 

tur- cstehen' j j-tör. tur-, dur- -| kaz. tor | csuv. Wr-i tor-. 
tut- chalten, festhalten' | oszm. stb. tut- | kaz. tot- \ 

csuv. tit-. } [{.°-~ 
uk- legén, stecken, einpacken' j tat. suk- 'hineinlegen, ver-

bergen' j oszm. sok- | ? ? csuv. s§y- cbeissen, stecben, picken, 
hacken' (PAASONEN, CSUV. szój. 118. 1.). 

- ' * ' • > 

Többtagú szók. 

bula- cmischen, umrübren' | kirg. stb. bulra- ctrüben\ 
burgunas ceine junge kuh, eine dreijábrige kuh, die npch 

nicht gekalbt hat' | oszm. buzar§ ckalb, die jungen der elephan-
ten, rhinnoceros und giraffen' | kún, tob. kirg. ~ huzau %&\H | 
csagVÁMB. bozagu, bozau | csuv. p§ru, poru [mongGoLST. biraru 
c ,̂Byxro ;̂oBajibiM TejieHOK't']. Az ócsuvas *buray\i alak, .melyet' 
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G-OMBOCZ (BTürkL. 51. 1.) kikövetkeztetett, tökéletesen igazolódik 
ezzel a jakut szóval, mely kétségkívül ócsuvas átvétel. 

burján cschneegestöber, sturm5 [ oszm. stb. buraran. 
butuk 'zweig', mutuk id, j OSZHIZENK. budak sast; rebe, ast-

knoten im holze5. 
kujas ctageshitze, heisser tag' | sor, leb. kún, csag. kturk. 

karB. kujas cdie sonne' | csuv. ydvsl, /pvel 'sonne5. — A nehéz
ségek ellenére sem kételkedem.' hogy az ószm. krm. günes 
'sonne' ugyanez a szó. Félő, hogy ha még sok ilyet találunk, 
ugyancsak átformálódik EADLOFFnak az őstörök szótőkről szóló 
elmélete. 

kulgáy cohr! | oszm. stb. kulák | kazE. kelak | csuv. x§lya, 
yelra. 

kulut cdiener, knecht5 j oszm. stb. kul | kaz. kel. 
kumax fsand' | csag. alt. sor, kirg. kumak j ócsuv. *%umak, 

vö. GOMBOCZ BTürkL. 84; talán ¥kumak, vö. NÉMETH, Nyr. 
XLII. 243. 

kuturuk cschwanz, schweif j j-tör. kujruk, kuduruk, kuzruk \ 
csuv. yüre. 

murun fnase' | oszm. stb. burun. 
sular 'halfter5 | oszm. jular. 
suturuk cfaust5 [ oszm. stb. jumruk | kazE. jemrek | csuv. 

s§mSr, semer. 
tujay chufe' | j-tör. tuják, tujyak. 
tulajay cwaise' ] oszm. stb. tul cwittwe, verwittwet' | kazE. 

tol id. j csuv. i5l§%, teley Vaise, wittwer'. 
tuman cnebel, dampf, qualm' j oszm. stb. tuman | kazE. 

témán \ csuv. t§man cschneegestöber\ 
uja cnest' | oszm. stb. uja | kazB. eja, uja | csuv. j§va. Vö. 

oszm. stb. juva cnest5. 
uüuk ^chenkeP | oszm. boszn. ujluk. 
ulu 'ungewöhnlich gross' ] j-tör. ulu, uluk. 
urü Verwandter, verwandtschaft, hochzeit' •[ j-tör. uruk, 

wniy, urü. 
usa- fsich in die lángé ziehen, dauern, wáhren5 | oszm. stb. 

uza- | csuv. v§r§m, verem clang'. 
> usuk eder áusserste, spitze, ende5 | csag. stb. uc \ kaz. ec J 

CSUV. V9S. -
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utui- ceinschlafen, schlafen', u cschlaf | oszm. stb. uju-. 
uturuk cfurz' | kirg. azerb. krm. oszmE. osuruk \ kazE. 

usr§k \ csuv. pdzar-, pezar- cfarzen\. 

48. §. j a k. ü. 

bus ceis', müs id. j oszm. stb. buz | kaz. bez \ csuv. pSr. 
büt chüfte3 | oszm. stb. btit csclienkel3. Vö. PAASONEN, CSUV. 

Szój. 97 (csuv. pdzd, pezö 'selienkel3, oszm. bagak id.). 
kür- "trocken w.3 | oszm. stb. kurw [ kaz. ker§- | csuv. %3r-. 
küs- cumarmen' | csag. stb. kuó-. 
süj- 'waschen, abwascben3 [ oszm. stb. ja- J csuv. su-. 
tus csalz3 | oszm. stb. tuz | kaz. tez j csuv. 1§var. 
ü cwasser5 | j-tör. su, sub | csuv. siv. 
üs 'handwerker, kiinstler, scbmied' | oszm. stb. usta j kazB. 

esta | csuv. §sta, esta j perzsa Uc*J, JÜc*w(. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

49. §. j a k . i. 

bijü 'heuer3 | oszm. stb. bu j§l. 
bilit cwolke3 j oszm. stb. bulut j kaz. belet j csuv. pdht, pelét. 
simit eei3 I tat. 'jumurtka | csuv. s§ marta. 

50. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

blsd- cetw. von etw. trennen, befreien, erlösen' BÖHTL. : 
«von bis Verscfalag, umzáunung', vgl. osm. ( 3 * L Í * J cevacuare, 
repudiare, dimittere, liberum facere' wie es scheint von J»+j, 
das ich aber mit bos%o verglichen habeV 

tumu 'schnupfen3. BÖHTL.: «vgl. ,^Lcy> mong. tumugun 
SCHM. 251, c.» 

Ostor. *ö, 

51. §. Az őstör. *Ö a nyelvjárások nagyobb részében meg
maradt, a volgaiban, a baraba, toboli és baskir dialektusokban 
a-re, a csuvasban y, ~ 2-ra változott. Vö. Gombo.cz BTürkL. 
156—7, GEÖNBBCH Forst. 34., 35. §, KATANOFF ürj . I. tábla. 
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Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

52.'§. j a k . o. 

Egytagú szók. 

köm- 'verscharren, vergraben, begraben' | oszm. stb. köm- | 
kazE. küm-. 

kön- cgerade.w., redlich w.5 | csuv. ky,n- csich ausbiegen,: 
gerade w.'. L. alább könö. 

kör- csehen' | csag. stb. kör- | kaz. kür- | csuv. ky/r-. 
kos- cseinen wohnort verándern3 | csag. stb. köc- | kaz. 

küc- | csuv. kus-, kus- cübersiedeln, umziehen5. 
öl- csterben5 | oszm. stb. öl- \ kaz. ül \ csuv. vil-. 
öy cfarbe5 | csag. stb. öy. 
örd cwiesenbrand5 j csag. stb. őrt. 
ös ?rede, nachricht, streit, zank5 | csag. stb. öc cfeindschaftr 

rache, hass5. 

Többtagú szók. 

börö cwolf | köktör. kturk. csag. khívai, türkm. tar. bori j 
kún, kar. kirg. börü. . \ 

bötöyö Vogelmagen5 | csagKÚN. petike "magén, darnr 
kazO. bütdkd 'nTH^ifi jKejrŷ OKT.5 j csuv. pdze^s 'kropf (von der 
aussenseite)5. 
:„ . köyön 'enterich5 j kkirg. kögöl j csuv. kdvaoal centeV; 

körör- cgrün oder blau werden5 < küö% | csag. stb. kök* \ 
kaz. kük \ csuv. kSvak cblau, himmelblau, bláulich, taubenfarbig, 
grau', kdvaGar- cblau w.'. 
,, kömör ckoble' | oszm. stb. kömür | kaz. kümdr | csuv. k§mr§k, 

kemrSk. 
könö 'gerade, redlich5 | köktör. ujg. csagB. köni cgrade, 

richtig, gerecht' j kazE. kuni cgehorsam'. 
köyül /freij unabhángig, befugt, freiheit5 | csag. stb. köyül 

csinn, gemüt, herz, geist5 | csuv. kSmSl id. 
öyülün- ckrumm w., sich biegen5 | j-tör. bök-, bög- "krüm-

men, biegen5. 
ölöy fart sumpfgras5 | tar. csag. kturkE. ölay "saftige pflan-
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zen, die pnanze, das gras, die steppe, wiese' | alt. tel. lebE. olöy 
'pnanze, gras, heu, (kirg.) die sumpfpflanzen3. 

sö'töl 'husten3 j tar. csag. kturkE. jötál. 
.töbö cspitze, gipfel3 | csag. stb. topa. 

tonün-- "umkehren, heimkehren5 J oszm. dón- csich wenden5.; 

törüö- 'geboren w.', törüt cherkunft3 | alt. tel. leb. törő--
cgeb. w.3, töröl "geschlecht, verwandtschaft3 j csuv. turodm fent-
fernt verwandt'. 

53. §. j ak.: üö. 

küö'x "grün, blau3 j csag. stb. kök | csuv. kSvak. Vö. GÓM-
BÖ'ÖZ, BTürkL. 91. 

küöl csee3 [ csag. stb. köí | kaz. MZ J csuv. küld, kül. 
tüörd c45 | j-tör. tört, dört | kaz. dürt j csuv. t§vaD§, t$vatt§. 
tüös 'brustbein' | csag. stb. tőé cbrust3 | kazE. tüs. 
üö%- 'schelten3 | j-tör.' sög-, söj-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

54. §. j ak. a. 

bakir "krumm, gebogen3, takyr id. j oszm. GhlE. böirü cge-
bogen, verbogen, verdreht3 | csagE. bögür, bofur fein zweihöckri-
ges Kameél3. 

, ;\ , ; 55. §. j ak. d. i; . 

bdrgdsd cmütze3 | j-tör. börk, bőrük. Vájjon nem a jakut szó 
vokalizmusa-e az eredetibb ? 

56. §. j a k . o. 

ofus 'ochs3 | j-tör. ögüz, öküz \ kar. dgiz | csuv. v§G§r. 
Vö. 17. §. 

to'/- 'ausgiessen, ausschütten3 | csag. stb. tök- id. Vö. 17. §. 

57. §. j ak. ü. ,_ ,.,.., . ... 

-•;.;. külük 'schatten3 | krm. azerbR. kölgd j krmE,. köljd | csuv.; 
mdlGd, melGe. : r 

ürüt -der obere3 j kirg. oszm. csag. azerbE. ör ceirje hohe 
stelle3 | alt. tel. lebE. örö id. | kaz. tobE. ür rder höher lie-
gende teil\ 
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58. §. Az őstörök *ög fejlődése.*) 

(Vö. GRÖNBECH KSZ. IV. 121.) 

üörat- 'lehren, unterrichten', üörá% lenre ' j csag. ujgE. 
ögrdt- | krm. oszm. csag. ujgE. ögrdn- | oszm. öjran-, öjrdt- J 
krmE. üjrat- \ csuv. varat-. 

59. §. Őstör. *ü. 

Többnyire megmaradt; azok a nyelvjárások, melyek az 
*o-t ü-re változtatták, az *ü helyén *<?-t mutatnak.. A csuvasban 
9 •>» 6 (v#)-t találunk. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 156—7, GRÖNBECH 
Forst. 34., 35. §, KATANOFF Urj. I. tábla. PAASONEN, NyK. XLII. 
53. A jakutban a következőkép fejlődött: 

Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

60. §. j a k . ü. 

Egytagú szók. 

bük cgebogen' | oszm. stb. bük- cbiegen\ 
kül 'asche' [ oszm. stb. kül | kaz. kel j csuv. kdl, kel. 
kül- Machen5 | csag. stb. kül- | kaz. kel- \ csuv. kyX-. 
kün 'sonne5 | csag. stb. kün \ kaz. ken | csuv. ky,n. 
kürt- cwegschaufeln5, kür$á% 'schaufel5 j oszm. stb. kurd-, 
küs cherbst' | csag. stb. küz | kazE. köz. 
süt- 'verloren gehen, aufhören, erlöschen3 | csuv. (ASM. VII) 

édt- e3a6jiy^Hci>5, Ucebn. S&DSS (infin.) cnponacTi>' (1. PAAS.). 
tüs- cherabfallen' | csag. stb. tüs-. 

. ür- cblasen, bélien5 | csag. stb. ür- [ kaz. ör- | csuv. var-. 
m c3' | oszm. stb. üc | kaz. ec | csuv. vita, viésa. 

Többtagú szók. 

künü ceifersucht, neid' | szag. kojb. kacsE. kunná- ceifer-
süchtig sein3 | karE. künüwld- 'beneiden' | bar. kún, karE. künüld-
^eifersüchtig, neidisch sein' | telE. künü cneid, eifersucht'. 

künüs cam tagé' | tar. kirg. CsagE. kiindüz cam tagé, die 

) Zárt szótagban. 
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tageszeit' | tel. ujgE. kiindüs cdie tageszeit' j oszmE. gündüz id. f 
kazR. kendez cam tagé' | csuv. kSnn§r: k. an§zd 'süden'. 

kütüö 'schwager, schwiegersohn5 | kaz. kdjáü j köktör. ujg. 
kiidágü ] sor, szag. kojb. küzd | csuv. kdrü. 

sügüj- csich auf die knie stellen' j oszm. stb. cök- | köktör, 
csagE jükün- 'sich verneigen, gebeugt vor einem höherstehen-
den stehen, verehren' | csuv. s§G§n- cdas knie beugen'. 

süra% rherz' | oszm. stb. jurák | kazB. jőrák j csuv. tsdre. 
tüsüö- 'tráumen'; vö. 61. § (tul). 
üllar- Heilen' [ tel. barE. ülu, ujgE. ülük cteü' | kaz. éles 

id. | csuv. vald, vaX cteil, anteil', vales- Verteilen, austeilen'. 
üyü clanze' | OSZEŰZENK. sünü id. | csag. kún, krm. kar. 

süygü | ujg. süyük [ kaz. seye | csuv. s§n§, sene cspiess; stachel 
(der insekten, z. b. der biene)5. 

ürgüt- cverjagen, wegtreiben, aufjagen' | oszm. stb. ürk-
cerschrecken, zusammenfahren, scheu w.' | ujgE. ürk cdie furcht' | 
tob. taraE. ürgüt- 'erschrecken, aufscheuchen, scheu machen' | 
csuv. vSrGa-: 8z§m vSrGat cich quále mich, ángstige mich'. ZOL. 
26: varGd' cMytraTT>ca, 6e3noKOHTtca'. 

sütük cfingerhut' | oszm. jüksük, jüsük | ócsuv. *§üsüy (vö. 
magy. gyííszü). GOMBOOZ, BTürkL. 83. o. — Szóvégi fc-ja bizo
nyosan képző. 

, 6 1 . §. j ak. ü. 
küs ckraft' | csag. stb. küc. 
kiit- cerwarten5 j csag. stb. küt- 'behüten, bewahren'. 
sür- laufen, fiiessen' j altE. jür- 'laufon, springen, galop-

piren' | alt. telE. jüyür- id. | ujg. csag. küer. kökt. kúnE. jügür-
kökt. alt. tel. leb. kkirg. tob. tarE. jür- 'in bewegung sein, auf 
dem wege sein, gehen, fahren, reiten, wandern' } ujgE. jüri- id. 

sus Vfcirn' | oszm. stb. jüz cgesicht'. 
süs '100' | oszm. stb. jüz j kazB. jez j csuv. édr, ser. 
tül 'traum' ] csag. stb. tus | kaz. tői | csuv. tdbk, telek. 
tün 'nacht' | csag. stb. tün. 
tür- 'zusammenrollen' | j-tör. tür-, dür- | ócsuv. Hür-, GOM

BOOZ BTürkL. 134. 1. 
ur- ctreiben, verfolgen' ! OSZHIZENK. sür- 'ziehen, dauern, 

rennen, jagen, ackern, treiben, ausbreiten'. 
üt 'milch' I oszm. stb. süt 1 kaz. sőt | csuv. S9t, sőt. 
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62. §. j a k . üö. 
üör cherde5 | j-tör. sürük, sürü. 
üös 'mark eines baumes, gallé, mitte eines flusses' ( oszm. 

stb. öz cder beste teil eines dinges, das innere, das herz, 
das mark3. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

_ 63. §. j a k . i. 
isayá 'steigbügel' | j-tör. üzdyd, üzdygi [ kaz. ezaygö | csuv. 

j§rana. 
64. §. j a k . u. 

burduk 'rnehl, korn5 | kazB. bőrtok ckrümchen, körnchen5 

csagKúN. büréek 'kugel, rolle; haar, locke' | altV. pürcük, pürücik 
cnoiKa (^peBecHaa)5 | csuv. pdrfih, -perfiíd (vö. ASM. BCS. 40 
pdrfihk, p'érfií'ék) ckorn, körnchen5. 

65. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 
kdtid- cbehüten, bewachen5 | csag. stb. küt- id. Vö. 61. §. küt. 
un- Svachsen5 | szojR. ün- cin die höhe steigen' | tarR. ün-

'hervorkommen, aufsprossen' | kirg. ujg. csagR. ön- Svachsen5. 
ütügün- cnachahmen, áhnlich w.' | OSZIUZENK. öjkün- cnach-

ahmen' | oszm. csagR. öjkün- J csag. kturk. oszmR. uj- | ujgR. 
ut-. GEÖNBECH (Porst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö>ü változást a 

< d-vel magyarázza. Éppen nem valószínű; az u-s alakok sokkal 
bonyolultabbá teszik a problémát. 

66. §. Az ostorok *üg fejlődése.*) 
(Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 121.) 

büör fniere', biar id. | oszmZENK. bübrek, bögrék [ kaz. 
bejrak j ur. pürdk j csuv. püré. 

A hosszú magánhangzók problémái. 

67. §. A 4., 6., 16., 24., 29., 32., 39., 40., (41.), 48., 53., 
61., 62. szakaszokban láttuk, hogy a j-török nyelvek rövid ma
gánhangzóinak a jakutban sokszor hosszú magánhangzók vagy 

*) Zárt szótagban. 
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diftongusok felelnek meg. Hogy jakut újítás-e ez a hosszúság 
vagy pedig őstörök hangzásbeli sajátságokból magyarázandó, azt 
az első pillanatra nem lehet eldönteni. Elvileg épp olyan jól 
lehet az egyik, mint a másik. 

A többi törökségben csak rövid magánhangzókat találunk. 
Egyes csuvas dialektusok hosszú magánhangzói bizonyosan csu
vas újítások, a legelőkelőbb oszmánliban s egyéb dialektusokban 
hosszú magánhangzókkal hangzó arab és perzsa jövevényszók 
említést is alig érdemelnek. 

Ellenben nagyon figyelemreméltók azok a megjegyzések, 
melyeket a khívai tatár dialektus hosszú magánhangzóiról Bu-
DENZ tett a NyK. IV. k. 316. lapján: ((Nevezetes, hogy az özbeg-
tatár még hosszú önhangzókat is tartott meg, és pedig eredeti 
török szókban. . . , pl. qan fvér5, at cnév\ ellenben at cló', mely 
két szó éppen így külömbözik a jakutban is, míg a csuvasban 
amaz jat, emez ut . . . ; § eredeti török szókban, pl. qlz vagy 
qiz...; ö : ö vagy o caz\ bor 'kréta5, jak. buor; ö: bori 'farkas'; 
ü: tűz csó5; ü: tus cálom, somniunr». Ha azonban meggondol
juk, hogy BüDENznek csak ennyi elfogadható példája van, aligha 
fogjuk ezt a jelenséget a száz meg száz példában előforduló 
jak. hosszúsággal összehasonlítani. Nem lehetetlen, hogy e két 
nyelv hosszú magánhangzói közt valamely (!) történeti összefüggés 
van, de ennek a gyanításnak semmiféle hasznát nem vehetjük. 

Még kevésbé járulnak hozzá a kérdés tisztázásához a többi 
dialektusokban (pl. tar.) szórványosan előforduló hosszú magán
hangzók. Vö. még BŐHTLINGK, Jak. Gr. 91. §. 

68. §. BADLOFF (Phon. 105. §) azt hiszi, hogy a török 
ősnyelvben hosszú magánhangzók nem voltak, s valamint a 
j-török nyelvekben hosszú magánhangzók csak «mechanikus)) 
összeolvadás által keletkeztek, úgy a jakutban sem más ezek
nek az eseteknek a magyarázata. Ugyanez a gondolat megvan 
G-RÖNBBCHnél, vö. KSz. IV. 234. (Tárgyalását 1. alább.) Ehhez 
az elmélethez híven BADLOFF a következő (106.) szakaszban 
több-kevesebb szerencsével megkísérli, hogy az idetartozó jakut 
példák egy részét összevonásból magyarázza. Pl. ü cschlaf < 
*ujuk; de a szóközópi őstör. * - j - a jakutban megmarad, vö. 
116—118. § {baja, ijit-, kijin, mojun stb.); bí 'álterer brúder5, 
tat. bdg, pág cherr5: a szóvégi -k fejlődésének a jakutban meg-
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vannak a maga külön törvényei; semmi jogunk sincs feltenni, 
hogy ezeknek a törvényeknek közük volna a magánhangzó
megnyúlás tulajdonképpeni szabályaihoz; vö. 131—4. §; sík 
rnaht' ~ tat. jirik, jirik critze, spalte'; eszerint az -%- az -íri-
hangcsoportból keletkezett volna; ezt EADLOFF sem gondolta 
komolyan. Ez a EADLOFF három első példája; a többiben i& 
hasonló elfogadhatatlan magyarázatokkal találkozunk, nem is 
szólva azokról az esetekről, a melyeknek megfejtése az újabb 
kutatások szerint egészen más. 

EADLOFF tehát — a ki azonban a nyelvtörténeti következ
tetéseket gondosan kerüli — valószínűleg azt gondolja, hogy a. 
jakut hosszú hangzók minden esetben őstör. *agb, *iQ-f, *eja, ¥sji 
stb. stb. képviselői. 

Ez az elmélet a következő okokból elfogadhatatlan : 
1. Ha a jakut nyelv hosszú hangzói összevonásból keletkeztek, 

akkor miért nem hosszú ma a jakutban a %an cgross, bedeutend' 
< *kagan,. yat cdoppelt' ~ kirg. kabát, samir cregen' < *jagmur, 
sárin ?schulter5 < *jagr§n (vö. 100. §) szavak magánhangzója? 

2. Mért maradt meg az intervokalikus -k-, -j-, -6-? Hogyan 
maradtak meg ilyen alakok, mint aya Vater', oyus cochs\ kuba 
^schwan', tabisgan chase', aba cgift', melyek a többi török dia
lektusokban jórészt összevonva fordulnak elő? 

3. A EADLOFF-féle elmélettel a példáknak csak igen csekély 
száma fejthető meg világosan. 

4. Ha az••*$, *«g stb. stb. hosszú magánhangzókká fejlőd
tek, honnan van pl. az *a#-nak szabályos jak. ia megfelelése 
(13. §), — a mely mellett nagyon sok a hosszú á\— s hon
nan van az, hogy ennek megfelelőleg az *ág-nek iá, az ^o^-nak 
uo, az *ög-nek üö a megfelelője. Vö. 19., 45., 58. §. 

5. Ezzel kapcsolatban: mért nincs a jakutban hosszú ö és a? 
Lehetetlen, hogy a török alapnyelvben ne lettek volna og, ág szó
tagok, s ha a j-török dialektusokban ezek ö, a-be vonódtak össze 
(vö. EADL. Phon. 103. §), nagyon valószínűtlen, hogy a jakutban 
diftongusokká lettek volna. Az ugyanis kétségtelen, hogy EADLOFF 
a jakut «összeolvadásban)) ugyanannak a jelenségnek a folytatását 
látja, melyet ő a Phonetik 98. kk. szakaszaiban «vocalisirung» 
és «verschmelzung» jelzéssel mint köztörök jelenséget tárgyal. 
Nagyon is őstörök jelenségekről van itt hát szó őszerinte. 
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6. Ha a jakut hosszú magánhangzók összevonásból kelet
keztek, akkor miért van az a szabályosság, hogy ha az eredeti
leg hosszú egytagú tő kéttagúvá válik, nagyon sokszor elveszti 
hosszúságát?*) Hiszen ezekben a hosszabb alakokban éppúgy 
összevonásból keletkezett az első szótag. 

7. Teljességgel csődöt mond az összevonási elmélet a má
sodik és harmadik szótagbeli hosszúságokban; erről itt azt 
hiszem, felesleges bővebben beszélni, külömben vö. 70. §. BÖHT-
LINGK, Jak. Gr. 94. §: «Eine schwere lángé entwickelt sich 
im jakutischen aus einer schweren kürze in der endsilbe eines 
wortes, als ausdruck der frage der verwunderung, des zweifels, 
z. B.: bispatáx 'oh, er hat nicht geschnitten5 < bispatax ceiner, 
der nicht geschnitten hat'». 101. §: kalbiát cob er etwa ge-
kommen?' < kálbit 'gekommen5, körbüöt 'ob er etwa gesehen ?' 
<: körbüt cgesehen\ 

Arról tehát, hogy a jakut hosszú magánhangzók nagyobb 
része összevonásból keletkezett volna, szó sem lehet. 

69. §. Tovább kell tehát haladnunk. Arra gondolhatnánk, 
hogy oly alapnyelvi jelenséggel van dolgunk, melynek a többi 
török nyelvekben talán egyéb nyomai vannak. GRÖNBECH, a ki 
a török hangtörténet problémáit igen élesen látja, de a meg
oldásnál — bár pompás ötletekkel — csak részletek magyará
zatát kísérli meg, a jak. at l ó ' ~ oszm. at id. át cnév3 <--» oszm. 
ad id., oszm. ag 'hungrig' ~ jak. ds, oszm. ac cöffnen' ~ jak. 
as-, oszm. od(7) cfeuer5 ~ jak. uot, oszm. ot 'gras' ~ jak. ot, 
oszm. bud 'schenkeF ~ jak. büt chüfte5, oszm. süd (?) cmilch' ~ 
jak. Sí-féle összeállításokkal arra a gondolatra jutott, hogy az 

*) A szabály (BÖHTLINGK, Jak. Gr. 60. §. kk.) tulajdonképpen úgy 
szól, hogy a rövid á, o, ó'-nek megfelelő id, uo, üö vokalizmusú egytagú 
tövek magánhangzóval kezdődő képzők előtt elvesztik hosszúságukat. 
Kétségtelen jelek mutatják, hogy ez a jelenség valaha a többi hosszú 
magánhangzókra is kiterjedt; vö. GRÖNBECH, K S Z . IV. 229; sar- fdie federn 
verlieren' >sara cein vogel, dem die federn ausgefallen sind'. — BÖHT-
LINGK, Jak. Gr. 3. o.: «In einem zweisilbigen worte mit zwei langen 
vocalen sind beidé lángén deutlich zu vernehmen; in einem drei und 
mehrsi lbigen dagegen hört man fást nur die letzte l ángé : irdtla'/ lautet 
beinahe irdiláX' Der deutlichkeit wegen habé ich in einem solehen falle 
nach der etymologie geschriebenx. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1II. • " 
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eredeti hosszúság emlékét az oszmánliban a következő mással
hangzó zöngéssége őrzi.*) ' 

Ezt a magyarázatot minden megjegyzés nélkül nem lehet 
elfogadni. Az oszmanli szókezdő zöngés médiáinak a kérdése is 
igen bonyolult, de még sokkal inkább a szóközépieké és szó-
végieké. Ismeretes pl. az a szabály, hogy az oszm. k többtagú 
szókban (de vö. pl. cok, acc. coyu, bizonyos magánhangzóval 
kezdődő ragok előtt f-vé lesz (bizonyára *#-n keresztül), a k 
j-vé (kétségkívül *#-n keresztül, vö. KUNOS, Oszm.-tör. nyelv
könyv, 199. o.). Az is ismeretes, hogy ezek a később fejlődött * 
mássalhangzók behatoltak a nominativusba is, vö. ^Jb bej (csag. 
hág) cbej', >Ú~K=>> cij 'nyers5 stb. Midőn tehát GKÖNBECH a szabá
lyának ellentmondó jok cnincs' ~ jak. suox, gök ckék5 ~ jak. 
kü'óx alakokat úgy magyarázza, hogy ezeknek eredeti alakja 
azokban az alakokban látszik, a melyekben szóvégi mássalhang
zójuk intervokális helyzetbe került (jok: praet. jo'udu, gök 'hím
mel5 : acc. göjü), oly ingatag talajon jár, hogy megjegyzésének 
semmi értéket sem tulajdoníthatunk. Nem is szólva az olyan 
esetekről, a melyekben kétségkívül a zöngétlen alak az erede
tibb, mint a güc "erő5 (jak. küs) szónál. Vö. még jak. tlt- creis-
sen, zerreissen' ~ oszm. dit-, d§t-. 

A GRÖNBECH magyarázata mindazáltal annyira tetszetős, 
hogy egyelőre nem szabad szem elől tévesztenünk. GRÖNBECH 
figyelmét elkerülte az a körülmény, hogy a jakutban csak ere
detileg egytagú szókban lehet hosszú a magánhangzó s magya
ráz ilyen alakokat, mint as% csauer\ oso% cheerd' (~ oszm. afö, 
pgak) 8 egyebeket. 

Kellemetlenül hat GRÖNBECHnól, hogy annyi mindent ma
gyaráz a jak. hosszú magánhangzókkal. így pl. a csuvas szó
kezdő v-t (j-tör. a-val szemben), a szókezdő s-t (j-tör. t, d-vel 
szemben, vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 130), a szókezdő j - t (jak. 
f-val szemben), az őstör. *e-t (KSz. IV. 237—8) stb. 

*) Ugyancsak GRÖNBECHnól: a csuvas szókezdőkön többképpen lát
szik az eredeti hosszú magánhangzók hatása, pl. t'sul ~ jak. tas ckő', 
jur <̂> jak. %ar f hó ' ; az utóbbit már megfejtettem (KSz. X I V : Uber den 
ursprung des wortes aaman), i tt őstör. *&'-vel van dolgunk; az előbbinek 
valószínűleg szintén semmi köze a hosszú magánhangzóhoz. (Vö. NÉMETH, 
NyK. XLI I I . 133, 141-2 . ) 
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Tovább menve GEÖNBECH arra a gondolatra jut, hogy a 
fenti egytagú oszm. alakok kéttagú alakokra mennek vissza s 
zöngés szóvégi mássalhangzójuk úgy keletkezett, mint a mai 
oszmánliban keletkezik a többtagú szók végén levő -k, -í-ből a 
-g és -d (1. a fenti szabályt). Itt a gyöngéje ennek a szép elmé
letnek. Mert ha ez a szabály mai alakjában az ősoszmánli kör
szakba visszanyúlik, honnan van az, hogy a GEÖNBECH példái 
olyan következetesen (?) felcserélték a nominativusi zöngétlen 
médiát a függő esetekbeli zöngéssel, míg az ilyenek, mint co$uk, 
ogak, szóval csaknem az összes példák, ezt nem tették meg. It t 
megint újabb hipotézisre van szükség, melyet azonban már igen 
nehezen lehetne elhinni. — Jól meggondolandók az előző sza
kaszban az összevonásos elmélet ellen felhozott kifogásaim. — 
Van még egy baj. GEÖNBECHnek a török g, b eltűnését kettős 
(mégis egységes?) folyamatnak kellett feltűntetni. T. i.: régebben 
eltűntek az összes intervokálikus -g-k és -b-k. Honnan van azon
ban, hogy ilyenek még ma is vannak ? Honnan van az, hogy 
számtalan esetben még ma van folyamatban a g és b eltűnése £ 
Erre GEÖNBECH úgy felel, hogy ezeket a t/-ket és b-ket régebben 
valamely más, mellettük levő, de ma már eltűnt mássalhangzó 
védte. Ez az elmélet több, mint kétséges. Vö. 91. §. 

A fenti elméletből csak ennyit fogadhatunk el: egytagú 
oszmánli szók szóvégi zöngés médiája rendesen arra utal, hogy 
a jakutban a szó magánhangzója hosszú. 

70. §. Szilárdabb, sőt egészen biztos alapon áll GOMBOCZ, 
a ki a BTürkL.-ben (154—5. 1.) a magy. kép és bér, jak. biár-
ós kiáb alapján ótör. (inkább csak ócsuvas-jakut) *bar- és *hap 
alakokat vesz fel. Vö. még esetleg a bolgár sírfeliratokon talált 
bialem 'ötödik' ( ~ jak. bias c5') alakot. 

Kétségtelennek látom, hogy itt újra csuvas-jakut egyezésről 
van szó. Mi ennek az egyezésnek a nyelvtörténeti jelentősége ? 

Bizonyos, hogy a jakut hosszú magánhangzók legnagyobb 
részének semmi nyoma sincs a csuvasban. Erről is könnyű 
meggyőződni, ha egy pillantást vetünk az előző szakaszokban 
levő példákra. Semmi esetre sincs jogunk feltenni, hogy itt közös 
jakut-csuvas újításról volna szó. 

Hogy tehát :i jelenséget megmagyarázhassam, felveszem . 
azt, hogy bizonyos mtigáiiLangzók hosszú volta jakut sajátság, s 

21* 
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azok a csuvas példák, melyek e nyújtásról tanúskodnak, a jakut 
nyelvjárásból kerültek a csuvasba. Ezzel kapcsolatban felhívom 
a figyelmet egy rendkívül fontos körülményre: a magyar nyelv 
k é t t a g ú ócsuv. jövevényszavaiban nem látunk hosszú e-t (vö. 
GOMBOCZ BTürkL. 155); tekintettel ezeknek a nagy számára, 
bizonyára kerülhetett köztük olyan, a mely (mint pl. a bér) 
csuv.-jak. hangállapotot tükröztet vissza; ebből az következik, 
hogy az ősjakutban is csak az egytagú szók lehettek hosszúak. 
Nem lehet tehát azt mondani, hogy az a mai jakut hangtörvény, 
hogy ha a szó kéttagúvá válik, gyakran elveszti hosszúságát, 
modern volna. De ha ez a szabály egyidejű a magánhangzó
megnyúlás eredetével, akkor ez utóbbi jelenség mai alakjában 
csak jakut újítás lehet. 

Pl.: csuv. savSt- 'führen' < ójak. *saat- > jak. siát- (a v 
tehát a csuvasban, és pedig későbben került a két magánhangzó 
közé; kétségtelenné teszi ezt a magyar kék [E.: keik] < ócsuv. 
*köök <N* jak. küö% < ójak. *kö'ók; a magyar nyelvtörténet folya
mán nem tűnhetett el az intervokálikus -v-. 

S most minden egyébtől függetlenül vizsgáljuk önállóan a 
jelenséget. 

71. §. Hol mutatkoznak a jakutban a hosszú magán
hangzók? 

1. Az egytagú szók egy részében (s néha [analogikusán!] 
ezek származékaiban. Vö. 69. §, jegyzet). 

2. Két- ós többtagú szók második vagy harmadik szótagjában. 
A második és harmadik szótagbeli hosszú magánhangzók 

problémája egyelőre bonyolultnak látszik; tisztázni talán csak 
majd egy nagyobb terjedelmű dolgozatban lehet; annyi azon
ban egyelőre is csaknem bizonyosnak látszik, hogy másodlagos 
fejlődés eredményei; vizsgáljuk most csak az első szótagot. 

Már az egyes hangok tárgyalásának elején megjegyeztem 
(1. 281. 1.), hogy a példáknak «egytagú szók-» és «többtagú 
szók»-ra való felosztását azért végeztem, hogy a hosszú magán
hangzók fejlődésére némi világot vessek; a levonható szabály a 
következő: A j a k u t b a n az e g y t a g ú s z ó k e g y r é s z é 
b e n r ö v i d , m á s i k r é s z é b e n h o s s z ú m a g á n h a n g z ó t 
t a l á l u n k ; k é t - é s t ö b b t a g ú t ő s z ó k e l s ő s z ó t a g j a 
r e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t n e m h o s s z ú . 
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Vegyük még ehhez azt a fontos szabályt, a melyet az ős-
jakutra a fentiek alapján megállapíthatunk: H a a s z ó t ö b b 
t a g ú v á v á l i k , e l v e s z t i h o s s z ú s á g á t . Vö. 69. §, jegyzet, 
70. §, a magy. nyelv kéttagú ócsuv. jövevényszavai. 

Mikor történt ez az újítás ? Erre két kritériumunk van; az 
egyik az, hogy a mongol jövevényszavak nem vettek benne részt, 
a másik, hogy a csuvas megőrizte a jelenség emlékeit. A vál
tozás tehát közvetlenül az őstörök korszak után történhetett. 

Szó sincs róla; a probléma éppen nem ilyen egyszerű, a 
hogyan itt pár szóval elmondottam. Foglaljuk össze még egyszer 
a tisztázandó kérdéseket: 

1. Az őstör. *a a jakutban részben mint a (esetleg f), az 
*i mint t, az *i mint l, az *u mint ü, ezzel szemben az *á 
mint iá, az *o mint uo, az *ö mint üö, megint másképpen : az 
*ü mint ü és üö jelenik meg. Egyenlő nyelvtörténeti értékük 
van-e ezeknek a hangváltozásoknak? 

2. Akár igen, akár nem: hogy viszonylik ehhez a válto
záshoz a zárt szótagban mutatkozó *ag (> *<?!?) > ia, *ag 
(> *»!?):> iá, *og (> *ö! ?) > uo, *ög (> 51?) > üö változás ? 

3. Hogy magyarázandó a samir, kat, kan stb.-féle alakok 
(vö. 100. §) vokalizmusa. 

4. Mi a magyarázata ezeknek a mongol jövevényszavaknak : 
küöyü cangel5, köy'ó, k'óyö id. j mong. kö'ki id. (SOHM. 182. a.) 
küömaj cgurgel, stimme', kombyöi fder vordere teil des 

halses, speiseröhre' | mong. kümej fdie kehle (beim pelzwerk)', 
SCHM. 183. a. 

üöska- centstehen, sich erzeugen; zu etw. werden' | mong. 
üske- cfaire croitre' Kow. 513, b. 

Valószínű, hogy ezekben a példákban egyszerűen hang-
helyettesítésről van szó. Ezt bizonyítják a kettős alakok is. 

- K - K * 

Hangsúlyozva mindazokat a nehézségeket, melyek egy ős-
nyelvi rekonstrukció elfogadása előtt állanak, a jakut hosszú 
magánhangzók történetét a következőképpen gondolom: 

Az őstörök nyelvben a szó utolsó szótagján erős emel
kedő^?) hangsúly volt. Ezt bizonyítja a jakut (BÖHTLINGK, Jak. 
Gr. 122. §), melyben BÖHTLINGK szerint mindig az utolsó szó-
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tagon van a hangsúly, a csuvas (MUNKÁCSI, NyK. XXI. 11), 
melyben az utolsó nem redukált vokálisa szótag hangsúlyos s a 
többi dialektusok, melyekben egyes simuló szóktól és ragoktól 
eltekintve, az utolsó szótagon erős hangsúly van. 

Ez a hangsúly változásokat idézett elő azokban az egytagú 
szókban, melyeknek vokálisa eredetileg hosszú volt. Az emelkedő 
hangsúly következménye volt pl, az oszmánliban a hosszú ma
gánhangzó után következő mássalhangzó zöngéssé válása. 

A jakutban'az emelkedő hangsúlyú, hosszúmagánhangzós 
egytagú szók kéthangsúlyos szótagokká váltak. Minden ilyen szó
ban természetesen a második hangsúly volt az erősebb s ha a 
szó képző vagy rag hozzájárulása folytán többtagúvá vált, ez az 
erős hangsúly átment a második (stb.) szótagra, minek követ
keztében az első szótag hangsúlytalan lett s megrövidült. 

így állottak elő két korszakban a mai állapotok: 
1. Először megtörtént az a, o, ö diftongizálódása (I. korszak). 

\ 2 . Ugyanebbé a korszakba esik a zárt szótagbeli -ag- stb. 
hosszú vokálissá válása, majd diftongizálódása. 

3. A II. korszak eredménye a;mai a, f, ü. 
-% 4. Mindkét korszakban tartott az ü (1. uó, 2.u) változása. 

5. Ettől teljesen függetlenül történtek a -g- stb. vokalizá-
cziójának az őstörök idők óta tartó esetei, a melyek részben a 
fenti változásoknál régebbiek s így hosszúságukat is elveszthet
ték (yö.: 68V;§., 1.;. pont), részben újabbak s, ezekben az esetek
ben alkalmazkodtak a fenti Változások folytán: előállt hangtani 
körülményekhez. 

v. : Végül megjegyzem, hogy a többi dialektusokban az egy
tagú szók quantitásában levő külömbség elenyészetté A fenti 
elmélet természetesen a felvett emelkedő hangsúly foka. nélkül 
is jól elgondolható s ez esetben az őstörök számára kell kétr 
hangsúlyos hosszú szótagokat felvennünk, de ebben az esetben 
a jakutra feltett váltakozásnak meg kellett lenni az egész őstörök-
ben. Különösen meggondolandó, hogy a jakutban ma is kelet
keznek ilyenformán hosszú magánhangzók. Vö. 68. §. 7. pont. 

A j-tör. bás, bié c55 <v csuv. pilfok *•*» jak. bias-féle alakokat 
tehát (szóval a hol a jakutban hosszú magánhangzó van) feltét
lenül őstör. *bas-íé\e formulában kell összefoglalnunk. 
-/:;;. in i.:: .':.•/:' - : NÉMETH GYULA. 



Zűrjén szövegek. 
(Első közlemény.) 

Míg az 1911. év nyarán gyűjtött és «Zűrjén népköltészeti 
mutatványok*) czím alatt a NyK. XLI. és XLII. kötetében (és 
különnyomatban 1913-ban) megjelent zűrjén szövegeim csak a 
vicsegdai (usztsziszolszki) és részben a sziszolai nyelvjárást mu
tatták be, addig jelen munkám három zűrjén nyelvjárás terüle
tén való gyűjtésem eredménye, és így az itt közölt szöyegek, 
három zűrjén nyelvjárással ismertetnek meg bennünket: ' a 
k ö z é p - v i c s e g d a i , a l s ó - v i c s e g d a i és u d o r a i nyelv
járással. Ezeken kívül a s z i s z o l a i nyelvjárás területéről is 
tudok több nyelvmutatványt közölni, a melyek — éppúgy mint 
előbbi gyűjteményem sziszolai szövegei — legnagyobbrészt egy 
olyan uszt'sziszolszki közlőtől származnak, a ki már évek óta 
havonként körülbelül két hetet tölt a Sziszola-melléki falvakban. 

Alább közölt zűrjén szövegeimet a Nemzetközi Közép-
és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának támogatásával 
1913. nyarán végzett második zűrjén tanulmányutam alkalmával 
gyűjtöttem. Mint már e tanulmányutamról szóló jelentésemben 
(KSz. XIV. 207) megemlítettem, közép-vicsegdai szövegeimet 
uszt'sziszolszki emberek ajkáról, alsó-vicsegdai meséimet egy 
CeMyKOBKepocT. falvából való öreg ember közlése alapján és 
Aikino falvában jegyeztem föl, míg e gyűjteménynek nyelvileg 
bizonyára legbecsesebb része, az első udorai szövegek, a Vaska 
folyó mellett (a jertim folyócska torkolatánál) fekvő jertim-din 
(c. EpTOMCKoe) és a vele szomszédos kert-tuvja falvából valók. 

Szövegeim a következő sorrendben követik egymást1:1: í . 
k öz ó p - v i e s e g d á i , •!*' a l s ó - v i c s é g d a i , 3. s z i s z o l a i 
és 4, "u d o r a i n y e l v ^ m u t a t v á n y o k. ; ^ ; ^ 
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A szövegek átírásában, fordításában és az ezt követő jegy
zetekben ugyanazt a módszert követtem, mint első gyűjtemé
nyemben (1. Zűrjén népk. mutatványok 2—3. 1.). A szövegek 
használhatóságát a fordításnak a szöveg alatt való közlése bizo
nyára emelni fogja; az egyes daraboknak pontokra való fel
osztása pedig az illető szövegrészlethez tartozó jegyzetnek a meg
keresését könnyíti meg. 

Eövidítéseim is. ugyanazak, mint előbbi gyűjteményemben. 
Új rövidítés a következő kettő: 

KALIMA = JALO KALIMA, Die russischen Lehnwörter im 
Syrjánischen. SUS. Tóim. XXIX. 1911. 

FOKOS =. FOKOS DÁVID, Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
Különnyomat a NyK. XLI. és XLII. kötetéből. Budapest, 1913. 

* * * 

Végül még csak néhány szóval igaz hálámnak akarok ki
fejezést adni MUNKÁCSI BEENÁT úr iránt, a kinek mindkét tanul
mányutam létrejöttét köszönhetem. 0 eszközölte ki számomra a 
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságá
nak anyagi és erkölcsi támogatását és hű támogatóm volt tanul-
mányútjaim előkészítésében éppúgy, mint keresztülvitelükben. 

I. Vicsegdai nyelvjárás. 

A) K ö z é p - v l c s e g d a i ( u s z f s z l s z o í s z k i ) s z ö v e g e k . 

1. 

1. olisni-vilisni starik-gozja. nalen vgli kujim niv. olisni, 
olisni, med i(dzid nilisli p§ra vois veres sajg munni. starik-gozja 
sijes setasni sondi saj§. vo pr§iá"itas, med pr§iditas, p§ra loug i 

1. Élt-volt egy öreg ember a feleségével (tkp. öreg-házaspár). 
Nekik három leányuk volt. Eltek, éltek, a legidősbik leányuk
nak eljött az ideje, hogy férjhez menjen. Az öreg ember meg a 
felesége a naphoz adják őt (nőül). Elmúlik egy év, elmúlik a 
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sgrkost nivse setni vergs sajg. sijgs setasni tglié sajg. kor-ke 
voas pgra setni i med ijéet nivse. sijes baí-mamis setasni 
kirnis sajg. stav nivjas starik-gozjalgn indéisni i bura olgni 
muZikjasiskgd. 

2. kor-kg starik gaitgmiísini pondas nivjassis i mgded'Uas 
najges vidlini. pervoi munas sondi-zdt ordg gestfitni. sondi zev 
Igéida iéstgs primitas i babaisíi tsgktas bUn gudravni. babais blin 
gudralas i paU kutas lomtini. sondi suug: <s.oz kov pat'é lomtini; 
me a(tsim puksa i te me vilg kistav blinsg i zev Igéida pezáéas.v 
najg sidz i vgfóasni. sondi dzodz-sgrg pukéas, a babais paúgn-
kistalg jur vilas ut rdn i stav bUn zev Igéida pgédéas sondi-
jur vilin. 

starik ééééa gortas munas i tsgktg babaisli bUn gudravni. 
baba blin gudralas i pondas pat's lomtini. starik suug: «ne-
ku(tsgm oz kov lomtini pat's. menam zdi tai jur vilas pg£al§ 
blinsg. me sid'z-ég pgzala. me pukéa, a te menim jur vilg kistav.» 

második (év), eljön (tkp. lesz) az ideje, hogy a középső leányu
kat is férjhez adják. Őt a holdhoz adják (nőül). Valamikor eljön 
az ideje, hogy a legkisebbik leányukat is (férjhez) adják. Őt a 
szülei a hollóhoz adják. Az öreg embernek meg a feleségének a 
leányai mind elhelyeződtek és jól élnek a férjükkel. 

2. Egyszer az öreg bánkódni kezd a leányai után és elindul 
őket meglátogatni. Először a nap-vejéhez megy vendégeskedni 
A nap nagyon jól fogadja az ipját és megparancsolja a feleségé
nek, hogy lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezdi 
a kemenczét befűteni. A nap mondja: «Nem kell a kemenczét 
befűteni, én magam leülök és te énreám öntsed a lepényt (t. i. 
a tésztát) és az nagyon jól megsül majd». Ők így is tesznek. 
A nap leül a padló közepére, a felesége meg kanállal a fejére 
önti a tésztát és a lepény mind nagyon szépen megsül a nap 
fején. 

Az öreg azután haza megy és mondja a feleségének, hogy 
lepényt keverjen. Az asszony lepényt kever és kezd a kemen-
ezébe befűteni. Az öreg (így) szól: «Nem kell semmiféle kemen
czét befűteni. Az én vőm a fején süti meg a lepényt. Én ugyan
úgy sütöm majd meg. Én leülök, te meg a fejemre öntsed (t. L 
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starik pukéas ; baba • kutas kiétavni, tol!kg blin oz pgzáé, a starik 
stavis nangssas. sidz najg blin-oz i vermini pgzavni. 

•> 3 . kor ke starik missas-pivéas, út nán myntgdas i mgdgd'Uas 
ingd záiis ordg. tglis (estes zev bura primitas i, istas babase 
kgbrggg surla. babais suug: ((kgbrggin pemid; kole sis bostni.» -— 
«né-ku(ts§m oz kov sis, me tsets peta % jugdgdista tenid.y baba 
bostas jandova i petas, a tglis puktas kgbrgg-porog vilg Uunsg i 
kgbrggin loug. jugid lun-kod'. baba led'tsilas i vajas sur. starikes 
juktalasnj,. r . . 
•' kor-kg ggédtas, gesíitas i mgdgdiéas . starik gortg. gortas 

voas i aséis starukasg istg kgbrggg surla. staruka oz pet bit§g, 
suug: ((pemid kgbrggin i kiá'ée-ke uéa i kokes tsega.» starik suug: 
((pet, mun, me tenid jugdgdla. menam tglis-zái tai Uunnas jug-
dgde.n staruka petas, starik si bgris. Uun puktas porog vilg, tol'kg 
ne-ku^sgm jugid oz isunis pet. staruka ningm oz ad'd'zi; pos 
vivsdnis kgbrgg-guas usg i ki i kok t'segas. :,.\~V. •'>.., 

a tésztát)*). Az öreg leül, az asszony kezdi önteni (a tésztát), 
csakhogy a lepény nem sül meg, az öreg meg egészen betésztá-
södik. így nem is bírnak lepényt sütni . 

3 . Valamikor megmosakodik-megfürdik az öreg, a nyers 
tésztát lemossa (tkp, leválasztja, kiveszi) és el indul a második 
vejéhez. A hold nagyon jól fogadja az ipját és küldi a feleségét 
a pinczébe sörért. Az asszony mond ja : «A pinczében sötét v a n ; 
gyertyát kell v inni» . — «Nem kell semmiféle gyertya, én együtt 
megyek ki (veled) és világítok neked». Az asszony fogja a kan
ná t és kimegy, a hold meg a pincze küszöbére teszi az ujját 
és a pinczében (olyan) világos lesz min t nappal . Az asszony 
lemegy és sört hoz. Az öreget megvendégelik az itallal. 

Valamikor vége a vendégeskedésnek (tkp. vendégeskedik, 
vendégeskedik) és az öreg haza indul . Haza jön és a maga öreg 
feleségét küldi a pinczébe sörért. Az öreg asszony nem megy 
ki világ nélkül, m o n d j a : «Sötét van a pinczében és valahová 
esem és ki töröm a lábamat» . Az öreg ember m o n d j a : «Eredj, 
menj (tkp. menj ki, menj), én világítok majd neked. Az én 
hold-vőm lám az ujjával világít». Az öreg asszony kimegy, az 
öreg ember u tána . Az ujját a küszöbre teszi, csakhogy semmi-
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'••>.'! 4:.:Starikl§n baba kor-ke edva burdas i starik koimed nivse 
vidlini meded'téas, kirnis-zát orde geéiitni. kimis. ordin geét'itas 
lun, i voi kutas lökni, kimis suu§: akerkain zar da i ludikes. 
petam-Se mi űzni saraj§.» saraje petas i {estes ts§U bostas. puk
sasni zih vile. kimis samirtas §ük bordnas babas§, m§d bordnas 
iéstsg, i zev leéida uéasni naje. -

kor-ke gesíitUas i starik gorte voas. starukali suue: «me-pe 
og vermi űzni; kerkain zev zar. petam űzni ta-lun saraj§>K voi 
voas i starik-gozja petasni saraje. starik i suue: «kirnis-zá( p§ 
menam u£l§ zih vilin, kajám, i mi puksam zih vil§)>. kajasni, zih 
vile puksasni la£intis§m§n i totke ud'itasni vugirtni. kikna'nis zih 
vivsán usgrii i kuvtefáis doimasni. 

zátjasis da nivjasis starik-gozjaes dzebasni-idralasni i bara 
vaz-nogis (nogen) pondasni óvni. 

féle világosság nem jön az újjából. Az öreg asszony semmit se 
lát. A lépcsőről a pinczegödörbe esik és kitörik a keze-lába. 

4. Az öreg embernek a felesége valamikor nehezen felgyógyul 
és az öreg elindul harmadik leányát meglátogatni, holló-vejéhez 
vendégségbe. A hollónál vendégeskedik egy napig és, beáll az 
éjjel (tkp. kezd jönni az éjtszaka). A holló mondja:,..-•«A•, szobá
ban nagyon meleg van és sok a poloska (tkp. poloskás). Men
jünk, ki a csűrbe hálni». Kimegy a csűrbe és magával (tkp. 
együtt) viszi az ipját. Leülnek egy rúdra. A holló egyik szár
nyával a feleségét fogja körül, a másik szárnyával az ipját, és 
nagyon jól alszanak ők. 

Valamikor vége a vendégeskedésnek és az öreg haza jön. 
Az öreg asszonynak mondja: «En nem tudok aludni, a szobá
ban nagyon meleg van. Menjünk ma a csűrbe hálni». Jön az 
éjtszaka és az öreg meg a felesége kimennek a csűrbe. Az öreg 
mondja is: «Az én holló-vőm rúdon hál. Másszunk fel, és mi 
is üljünk egy rúdra». Felmásznak, guggolva ülnek a rúdra és 
csakhogy el tudnak szunnyadni. Mindketten leesnek a rúdról és 
halálra sérülnek meg. 

"" A vejeik és a leányaik eltemetik az öreg embert meg a 
feleségét és megint úgy kezdenek élni mint régen. 
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J e g y z e t e k . 1. prgiditas < or. iipoflTH: i i p ó t ^ e r t | ina-
siSTli 'iIOMfcCTHJIHCb, yCTpOHJIHCb3. 

2. gaztgmtísini 'cKyqaTb5 j iést<Lox. Tecxb | gudravni c3aMi-
niaTt ' | pgzdsni c sü tn i ; sülni, megsülni5 | nángséas ^ana^KaeTCff 
TBCTOM'b'. 

3 . ul údn 'nyers (cbipoa, atn^Kiü) kenyér, tészta ' | mintedni 
fH36aBHTL, ocBoöo^HTb, OTITÍÍIIHTL' | jandova< or. eH,n;oBa, HH^OBa 
(1. DAL nagy szótárát) | tsegni 'el törni (tr. és intr.) ' | kgbrgg-gu y„ 
kebrgg-guran 'gödör a pinczében, a hová jeget, havat tesznek'. 

4 . kerkain £ar v. kerkain pgs \ samirtas 'oÓHHMeTb' I 
ggsűíUas 'KOHíHJiocb romeHie' i laíinU&ini ' leguggolni; ripncicTb' | 
dzebasni-idralasni 1. FOKOS 133. 1. | vaS-nog, vaz noggn 'régi 
szerint, régi módra ' ; a vaS-vog alakot a nyelvérzék nominat ivus-
nak veszi (pedig eredetileg talán accusativus volt, min t a rag-
ta lan időhatározók; 1. PATKANOV-FUOHS, Laut- und Formenl . der 
süd-ostj. Dialekte 123—4) és így keletkezhetett a determinál t 
vaí-nogis alak. Vö. ritla-dor v. ritla-doris mi gul'áitim ' no^b 
Be^epb ryjrajiH' (FOKOS 108). 

A mese közlője Alekszander Georgijevics F r o 1 o v, a k i 
gyerekkorában hallot ta ezt a mesét Usztsziszolszkban. 

2. 

1. vaígn olisni-vilisni pgrié (starik) gozja. nal§n v§li kik niv. 
gükis véli ena, a mgdis entgm pattéerijléa. enis i sug starikli : 
«nuam i(dziddzik nivtg verg i setam ver§s sajg kg flzid sajg. tan 
ne-kod sijees oz vai, i inenam nivii loug si-vgsna gortin verestgg 
ovni.» aűi eskg i zev ídt, da loug katgdni verg. 

aski tsétíéis, v§v doddalis, pukégdis eiítgm nilgs (mamtem 
nilgs), bostis itUgiik kudjg keluisg i katgdis vgrg. voisni verg, kud 

1. Régen élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két 
leányuk volt. Az egyik édesleány (tkp. anyás) volt, a más ik 
azonban anyát lan (árva) mostohaleány. Az anya mondja az 
öregnek: «Vigyük a nagyobbik leányodat az erdőbe és adjuk 
férjhez a fagyhoz. I t t senki se veszi el, és az én leányomnak 
őmiat ta férj nélkül kell otthon élnie». Az apa nagyon sajnálja 
bár, de oda kell vinnie az erdőbe. 

Másnap felkelt, befogta a lovát, beültette a mostohaleányt 
(a szánba), egy kicsike kosárban vitte (tkp. kosárba vitte, azaz 
kosárba tette és vitte) a holmiját és vitte az erdőbe. Az erdőbe 
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bostis, pu ulg puktis, niles puksgdis, kol'is i suis : mpuka'v, musa 
nilei, i vid'ésis ígnikte.i> a/sis munis gortas. 

niv pukalis, pukalis i kinmini kutis. a koralis vek oz lok. 
séssa kor-ke kutisni pujas rat'ska kivni bidsen i vois éenik, zev 
pgrié da zev d'éor, i sue nivli: rnnifsa nilei, kinman, on?» niv 
éne: «sonid, musa d'edgi, sonid.» aslas eskg kongrlgn pinis sarka 
kiig (pinjasis sarka kilgni) ke^l'éidisla. perié £gnik sijees zal'itis 
i pástgdis sonid pásén, séssa setis sili t'sglei itdzid kud kglui, 
bidsgn dona kglui. nivli loi sonid i pukale i,dzid kud vilin. 

2. aski asiv vod'z getiris aili sue: «mun, kaili, vil! záttg 
vidli.)) ai kajis vére, vifágdg, a niv silgn pukalg zev ga&a Uu-
ígma i.dzid kud vilin i zev bur pasa. ai puksgdis dod'd'g, kglui 
puktisni i led'ééisni gortas. 

a eúis pgzalg blin, kodravui entgm nivsg. ponjis uvtg i sug: 
«kgéaiin loktg vgris, nivsg vajg i una em-bur vajg.» a kgéaikais 

értek, fogta a kosarat, egy fa alá tette, ráültette a leányát, ott 
hagyta és így szólt: «Ülj, kedves lányom, és várd a vőlegénye
det*. 0 maga haza ment. 

A leány ült, ült és fázni kezdett. Kérő pedig csak nem 
jön, Azután valamikor a fák elkezdtek mind recsegni és jött a 
vőlegény, nagyon öreg és nagyon ősz, és mondja a leánynak: 
«Szép lányom, fázol, nem ?» A leány mondja: «Meleg van, kedves 
nagyapám, meleg». Bár magának szegénynek vaczog a foga a 
hidegtől. Az öreg vőlegény megsajnálta őt és meleg subával 
öltöztette fel. Azután egy egész nagy kosár holmit adott neki, 
csupa drága holmit. A leánynak melege lett és ül a nagy 
kosáron. 

2. Másnap korán reggel az asszony mondja az apának: 
«Eredj, menj (az erdőbe), nézd meg az új vődet». Az apa el
ment az erdőbe, nézi, az ő leánya nagyon vidám arczczal és 
nagyon jó subában ül egy nagy kosáron. Az apa szánjába 
ültette, odatették a holmit és hazafelé mentek. 

Az anya meg lepényt süt mostohaleánya emlékére (tkp. 
megemlékezni mostohaleányáról, mintha t. i. már meghalt volna). 
A kutya ugat és mondja: «Jön a gazda az erdőből, hozza a 
leányát és sok jót hoz». A gazdasszony azonban megüti a ke-
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i kuiékas muteinas : «en pgrjdé! kgéaiin lökte da vgrié vajg 
nilislié li-éemsg.» 

voisni veris i niv lovja. setiHég en zev jona skgrmis i em-bur 
vilg kutis silen aslas niliskgd veé petni. enlgn niv i sue: «ajgi, 
meng tsgt.j katgdli vgrad, menim kolg-zg em-buris.>\ 

3 . aski sili en puis, pgzalis t'égskidbur i puktis sili kudjg i 
medgdis vgrg ajiskgd. ai katgdis i kotis vgrg, a ajéis léd'zéis 
gortas. niv pukale i vidzsisg, kodi sili vajas em-bur. ne-kod oz 
lok i oz vai, a sijg zev jona kinmg. ééééa loktis si diné zev perié 
d'éor mórt i sue: nmi/éa nilgi, kinman, onh) niv skgrmgma^ 
kinmg jona, Iggdsis i sug tokié: «vai nin em-burtg! bidsgn nin. 
kinmi tatíse.i) perié mórt Iggdsis da sijggs i kut'ékis zev jona. 
sijg velgma aféis kgdzidis. niv settsg i kuli. 

aski en istg ajgs: «kaili vgrad nilidla da vai gortg una 
em-burgn.» ai vgv dod'd'alis, munis vgrg i ad'dzis: niv kulgma. 
puktis doddg i vajis gortg. a pon uvtg i sue: «kgéaiin vajg vgris 

verőfával: «Ne hazudjál! A gazda jön és leányának a csontját
bőrét hozza az erdőből». 

Megjöttek az erdőből és a leány él (tkp. eleven). Erre az 
anya nagyon erősen megharagudott és ő a leányával együtt 
megirigyelte a (hozott) holmit. Az anya leánya mondja: «Atyám, 
vigy engem is az erdőbe, nekem is kell a gazdagság*. 

3. Másnap az anya édes jó dolgokat főzött, sütött az ő ré
szére és a kosarába tette és elküldte az erdőbe az apjával. Az 
apa elvitte és ott hagyta az erdőben (tkp. az erdőbe), maga 
meg haza ment. A leány ül és várja, (hogy) ki hoz majd neki 
gazdagságot. Senki se jön és (senki) se hoz, ő meg nagyon erő
sen fázik. Azután jött hozzá egy nagyon öreg ősz ember és 
mondja: «Szép lányom, fázol, nem?» A leány felindult — na
gyon fázik —, megharagudott és haragosan mondja: «Hozd 
már a gazdagságodat! Már egészen megfagytam itten (tkp. ide)». 
Az öreg ember megharagudott és nagyon erősen megütötte őt. 
Maga a fagy volt az. A leány bele is halt. 

Másnap az anya küldi az apát: «Menj az erdőbe a leá
nyodért és hozd haza sok kincscsel». Az apa befogta a lovát, 
az erdőbe ment és látta: a leány meghalt A szánjára tette és 
haza hozta. A kutya meg ugat és mondja: «A gazda leányának 
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nilislié li-égmsg.)) eú petis pánid i niv kúlgma. zev jona berdni 
kutis. d'zebisni-idralisni i óvni kutisni. eútgm niles vergs sajg 
(vergsg) éetni kutisni ima em-burnas vgréis vajémnas. perié gozja 
burdéisni i zev jona pir vilas najg jektisni i gni olgni-vilgni. 

a csontját-bőrét hozza az erdőből». Az anya elébe ment és a 
leány meghalt. Nagyon erősen elkezdett sírni. Eltemették és 
kezdtek élni. Az anyátlan leányt férjhez adták az erdőből hozott 
sok vagyonával. Az öreg ember meg a felesége kibékültek és a 
lakodalmon nagyon tánczoltak és most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k . 1. ería niv, entgm niv vö. mamt§m niv, mama 
niv FOKOS, Zürj. Népk. Mutatv. 72 | bostis ißgt'ik kudjg kgluisg 
свъ маленькш коробъ платые и вещи взялъ5 | kgßzidisla сотъ 
холода5. 

2. zev gaéa tsuzema v. vesét-íéulema 'еъ веселымъ ли
цо мъ' | bl'in 'круглый, тонкш хлъбъ; блииъ5 | kodravni 'поми
нать5 (megemlékezni a halottról pl. halála napján v. nevenap
ján) | mutei 'мутовка, мвталка5 (1. KALIMA, Die russ. Lehn
wörter im Syrjänischen 88). 

3 . l'okis 'сердито5 | burdsisni 'помирились5. 
A mese közlője F г о 1 o v nyelvmesterem anyja (Uszt'szí-

szoíszkban). 

3. ozir markojilis. 

1. mar k olen niv ni pi abu; totkg velini gozja. babaisli i 
sug marko: amii-ng mi tadz ólam? vai-zg kristosgs ggst'itni 
korám as ordg. mi vgd ozira ólam i mian ordg loktas.» najg 
se'ssa i koris7ii kristosgs gestitni. sijg kgsjisas lökni voi égr 
bgrin pervei Hé a sin. 

3. G - a z d a g M á r k u s r ó l . 

1. Márkusnak se leánya se fia ninesen, csak ketten (ő meg 
a felesége tkp. házaspár) voltak. A feleségének mondja Márkus: 
«Hát mit élünk mi így? Kajta, híjjuk meg magunkhoz vendég
ségbe Krisztust. Hiszen mi gazdagon élünk és mi hozzánk eljön». 
Ők aztán meg is hittak Krisztust vendégségbe. Az megígéri, 
hogy éjfél után egy órakor jön. 
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séssa najg zev jona vidzsisasni da vidzsisasni. voi-sgr-bgr 
úin kolg i ne-kod oz vo ggsütni. naj§ ordg loktis zev perié starik 
ijdéid-nopja i űzni vgzjisis. marko-gozja i súgni: «mun pg, 
pglat-serege kai nin te da uz. mi p§ kristosgs vidzsisam, ted 
ián nin sen.» 

2. starik kajis, vodis űzni i séssa kod-ke gsin ulas vois i 
siiis: vgospodi isuse krisie!)) — «amin», goredisni pglaías (go" 
rgcfflsis pglat'sdn starik). ivlasánis jualisni stariklis : «mian ku-
^etilen pg niv isuzi. mii sili bur sian vordanh> —~ «ai-mamislis 
bur-olemsg», sug starik. 

séssa gpeí gsin ulin suisni: ugospod'i isuse kriste!* — 
<(amin», suis pglaísdn starik. «nivlgn pg pi-t'surka Uu£i. sili ng 
pg mii bur sian-vordanh> — aozir markolis pg bur-olgmsg 
sia-vorda.)) 

mar ko-gozja kilisni i povzisni. pglatis vidlisni i starik 
abu. i süni kutisni: «taje pg sus kristosid i velgma, a mi 
pg egg i dggadditísg. 

Erre ők nagyon erősen várakoznak és várakoznak. Már 
éjfél-után elmúlik és senki se jön vendégeskedni. 0 hozzájuk 
jött egy nagyon öreg ember nagy hátitarisznyával és meghálni 
kéredzkedett. Márkus meg a felesége mondják: «Menj, mászszál 
fel már az ágypolcz sarkába és hálj meg. Mi Krisztust várjuk, 
neked jó lesz ott is (tkp. már)». 

2. Az öreg fölmászott, lefeküdt aludni és azután valaki 
az ablak alá jött és (igy) szólt: «Uram Jézus Krisztus;» — 
«Ámen!», felelték az ágypolczon (kiáltotta az öreg az ágypolcz-
ról). Az utczáról kérdezték az öregtől: «A mi kereskedőnknek 
leánya született. Mi jót kivánsz-szánsz neki?» — ((Szüleinek a 
javait-vagyonát)), mondja az öreg. 

Ezután megint mondották az ablak alatt: «Uram Jézus 
Krisztus!* — «Amen!», mondotta az ágypolczról az öreg. «Egy 
leánynak fattyú-fia született. Hát neki micsoda jót szánsz?* — 
«Gazdag Márkusnak javait-vagyonát szánom (neki)». 

Márkus meg a felesége hallották (ezt) és megijedtek. Az 
ágypolczon nézték és az öreg nincs (ott). És mondani kezdték: 
«Ez Jézus Krisztus volt, mi meg nem is jöttünk rá». 
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S.marko ééééa dod'd'alis v§vs§ i suis babaisli: ut'éas áe pg 
me vetla koréni téurka-pise iva'n naidisoksg i éurg-kg, viam.)) 
ééééa velgn munis. munis da munis, kor-kg ad'dze: zev pgrié §dva 
lovja starík petuklié jur kerale. aféis bidsgn nin dre£zitg, d'zgre. 
ozir marko silié i jual§: «miila ne te petuksg naíékan, petuk-
jurse keralanh) — «üsgv nin, menam nilgi vajis ísurka-pi iva'n 
naidisok nima i eb§d kol§ v§tíni.y> ééssa marko i su§: 
«menim pe od§-§ vuzal§ sij§ pite nilidlié?» — «mi pe vuzalam 
eJí§.» — alma-e ne eske korannid si vil§?» — «a mi esk§ sto 
rubl'ei korám.» 

marko sto rubl'ei setis, kaga bostis, docCdg puktis i m§-
dedíéis. munis, munis da üemnei l'es§ i vois da i kagat§- sibitis. 
gort§ ozir marko vois i sue babaisli: «me p§ n§bli kagat§ da 
i sibiti, tsem pe bur-olem setni mianli.» 

4. ééssa lokteni izvostsikjas i add'zeni: íemnei l'esin lim 
silema i iz-ka pdéta mesta vilin bidme turun i sen turunnas 

3. Márkus ezután befogta a lovát és (így) szólt a feleségé
hez: «Eögtön megyek megkeresni a fattyú-fiút, Talált Ivánt és 
ka megtalálom (tkp. megkerül), megöljük)). Azután elment lóval 
(értsd : szán elé befogott lóval). Ment meg ment, egyszer látja: 
egy nagyon öreg, alig élő öreg ember egy kakasnak a fejét 
vágja le. 0 maga már egészen reszket-remeg. Gazdag Márkus 
meg is kérdezi tőle: «Miért vágod le. a kakast, vágod le a kakas 
fejét?» — «Hallgass már, az én leányom Talált Iván nevű 
fattyú-fiút szült, és ebédet kell csinálni)). Erre Márkus mondja: 
«Nem adjátok-e el nekem a te leányodnak azt a nát?» —• «Mi 
eladnók)). — «Sokat kérnétek-e érte?» -— «Mi száz rubelt 
kérnénk)*. 

Márkus száz rubelt adott, fogta a fiút, a szánba tette és 
elindult. Ment, ment és sötét erdőbe jutott és eldobta a gyere
ket. Gazdag Márkus haza jött és mondja a feleségének: «Bn 
megvettem a gyereket és el is dobtam, semhogy nekünk oda 
kelljen adnunk pónzünket-vagyonunkat». 

4. Azután fuvarosok jönnek és látják: a sötét erdőben a 
hó elolvadt és egy báránybőr szélességű helyen fű nő és ott egy 
gyerek játszik'a fűben (tkp.- a fűvel). Ők látják azt a csodát és 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl. ^ 
i 
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kaga vofsg. naje sijg dívg ad'd'éasni i kagags bostasni i votdég 
munasni. munasni, munasni i o zir marko ordg űzni vgzjiéasni. 

bara veskalisni si ordg zg. uziéjas zev iéastg kutasni petav-
lini: marko povéas i kutas süni: imii ng pg sejtsgrrí t'saste 
petavlannid h) —• afégv pg marko batusko; mianli pg égd vgr 
sgrin kaga suri, ié-ku páéta mesta silgma, sen turun bidmg i 
kagais turun pias vgli vorsg. mi pe sejsgm iéud'gsasg ad'dzim da 
boétim kagasg dai nuam.)) 

marko sug: «sijg kagatg ong mem vuzalgi?» najg súgni: 
«mii mi sijgn vejéam? mi pg vuzalam, eékg.v — nmii ng pg 
korannid si vilgh) — «mi sto rubHei korám si vilg.» 

5. marko i ngbas gpei sto rubl'ejié izvostsikjaslié. babaisli 
i sug: «mi pg tajgs mgdgdam irgd sar diné, assis med sudtgm-
lunsg jualas.» 

a kaga nalgn zev edjgn bidmg; lun i voi veéten bidmg. sili 
nán puktisni i mgdgdisni sijgs irgd sar ordg juavni silié med 
sudtgm-lunsg. 

fogják a gyereket és tovább (tkp. előre) mennek. Mennek, men
nek és Gazdag Márkushoz kéredzkednek meghálni. 

Megint őhozzá kerültek szintén. A meghálok nagyon gyak
ran kezdenek kijárni. Márkus megijed és kezdi mondani: «Mit 
jártok ti olyan gyakran ki?« — «Hallgass, Márkus atyuska; mi 
egy sötét erdő közepén egy gyereket találtunk (tkp. nekünk 
akadt), egy báránybőr szélességű hely elolvadt, ott fü nő, és a 
gyerek a fűben játszott. Mi láttuk ezt a (tkp. az olyan) csodát, 
fogtuk a gyereket és viszszükw. 

Márkus mondja: «Nem adjátok-e el nekem azt a gyereket?* 
Ők mondják: «Mit csinálunk mi vele? Mi eladnók». — «Hát 
mit kértek érte?» — «Mi száz rubelt kérünk érte». 

5. Márkus meg megint megveszi a fuvarosoktól száz rube
lért. A feleségének meg mondja: «Mi ezt el fogjuk küldeni 
Heródes czárhoz, tudakolja meg a maga legnagyobb boldogtalan
ságát (értsd: a maga sorsát)». 

A gyerekük meg nagyon gyorsan nő ; nappal és éjjel egy-
egy arasznyit (araszszal) nő. Neki kenyeret tettek (a háti tarisz
nyájába) és elküldték őt Heródes czárhoz, hogy megkérdezze 
tőle a legnagyobb szerencsétlenségét. 
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6. iva'n naidisok munis da munis i zev i(dzid sir ju 
vomgn kaiig pos piddi. nemis nin si kuéa vetlgmags. «en pg pov 
— sir sug — lok, vudz me kuéa da pervgi irgd saridlis juav 
ussid sudtgm-luntg, a séssa mentsitn sudtgm-lungs. dir-e pg me 
vag og vo?» 

sijg vois irgd sar ordg. «tenid pg me dia ozir olgmsg 
mark olis, kidé sus kr istos siis t'suzigad. a siridli pg nemis 
loe sen kuilini. karabjas una putkil'avlgma da nilistavlgma.y> 

séssa irgd sar setas pismg, ozir markoli i tsgktas éetni. 
«a sir vivtiid pg — suas irgd — vudz medaras da vgl'is sili 
vistav; vudztgfáid-kg vistalan} to sojas.» 

kor-kg iva'n naidisok vutdzis, kiás pismg ozir mar
kolt i suis sirli. sir sug: nme pg eskg i teng soji. ladng pg te 
menim bgrin vistalin.n 

7. séssa iva'n naidisok vois dad ordg, ozir marko 
ordg. pismg sili vajis. naje seíísedé Iggdsisni iva'n naidisok 

6. Talált Iván ment meg ment és egy nagyon nagy csuka 
fekszik a folyón át keresztben híd gyanánt. Már egész életén 
át jártak rajta végig (a folyón keresztül). «Ne félj — mondja a 
csuka — gyere, kelj át rajtam végig és először kérdezd meg 
Heródes czártól a magad szerencsétlenségét ( = sorsát), azután 
az én sorsomat. Sokáig nem kerülök-e (vissza) a vízbe ?» 

0 Heródes czárhoz jutott. «Neked Márkusnak a gazdag 
vagyonát rendelem, a mint Jézus Krisztus rendelte születésed
kor. A csukádnak meg egész életén át kell ott feküdnie. Sok 
hajót borított föl és nyelt el». 

Ezután Heródes czár egy levelet ad át (neki) és megparan
csolja, hogy adja át Gazdag Márkusnak (a levelét). «A csukán 
azonban — mondja Heródes — menj át a másik partra ós csak 
akkor mondd meg neki; ha az átkelésed előtt (tkp. átkelésedig) 
mondod meg, akkor megesz*. 

Valamikor átkelt Talált Iván, kezében a levél Gazdag. 
Márkus részére ós megmondta a csukának. A csuka mondja: 
«Én meg is ettelek volna. Jó, hogy te azután szóltál nekem».. 

7. Talált Iván ezután jött a bácsihoz, Gazdag Márkushoz. 
Levelet hozott neki. Azok annyira megharagudtak Talált Ivánra,* 



3 4 0 FOKOS DÁVID. 

rüg, mii oz i tgdni mii kérni, séssa pismg lid'd'isni i kutisni süni : 
<(mija pg teng sir is ez soi?» — umeng pg ez soi — sug iva'n 
naidis o k —, a teng pg astg kőris irgd saris.)) 

marko babaisli i sug: nán pg Igsgd. áfáim pe vetla irgd 
sar ordg. ku(tsgm pg bur-olgm log éetni iva'n n.ai diso klil'./» 
séssa babaiskgd prgstsaitísis i mgdgd't'sis munni. 

séssa sir berdg vois. sir berdg vois da ne-kit sili vudzni. 
sir i sug: akiiUg-pg marko baíusko mgdin?» — «bidsgnli pg 
vgd mog. iseriid pg da&g jual§!» — cteda pg vgd me, kitísg 
munan. irgd sar ordg pg munan. jestsg pg i skgralan! pvksi 
jpg, vutdzgda.)) 

séssa sir ding marko matiétíéis, tokié vudzni kutis. sir 
sug: uíéasli!» vudzni pondis. sir nilistis i marko estis, iva'n 
n aidis o kii kol'i bur-olgm is m a r k olgn. 

hogy nem is tudják, hogy mit csináljanak. Azután elolvasták a 
levelet és kezdték mondani: «Miért nem evett meg téged a 
<jsuka?» — «Engem nem evett meg — mondja Talált Iván — 
de téged magadat hívott Heródes ezár». 

Márkus mondja a feleségének: «Készíts elő kenyeret. Ma
gam megyek Heródes czárhoz. Micsoda vagyont kell majd Talált 
Ivánnak adni ?!» Azután elbúcsúzott a feleségétől és elindult. 

Azután a csukához jutott. A csukához jutott és semerre 
se lehet neki átkelnie. A csuka mondja: «Hová készültél, Már
kus apuskám?» — «Hát mindenkinek dolga (van velem). Még 
a hal is kérdez!» — «Tudom ám, hová mész. Heródes czárhoz 
mész. Még bosszankodni fogsz! Ülj (rám), átviszlek*. 

Erre Márkus a csukához közeledett, haragosan kezdett 
rajta átmenni. A csuka mondja: «Megállj csak (tkp. rögtön)!» 
Át kezdett kelni. A csuka elnyelte, és Márkusnak vége volt. 
Talált Ivánnak maradt Márkusnak a vagyona. 

J e g y z e t e k . 1. mi vgd ozira ólam v. mi vgd ozirgs j voi* 
sgr-bgr nin kotg 'nojrao^t JWL npomjia, nocjrfe ÜOJIHOMH V;KT> 
npomjio5 | itdzid nopja CCT> öojibinoíí KOTOMKOÜ' | pglai-serggg caz 
ágypolcz sarkába (a fal mellé)'. 

2. ivlasdnis cci> yjiHUTbf | bur dini 'megáldani, jót kívánni5, 
éini-vordni "minden jót kívánni, megáldani3; mii sili sian-vordan 
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^ T O eíl ,n;o6pa noasejiaenib, npe^CKaaíemb f \ ai-mamislis bur-
olgmse 'onpe^EJiaio y 0Tn,a H MaTepn Bee ,a;oőpo, HM-feme, ,a,oőpo 
H HMymecTBO5 | gpeí < or. OTISTB | suis pglaüán (szótaghatár • a í 
után) síarik v. suis pglai-serggsais cmondta az ágypolcz sarkában 
levő' | pelatíé vidlimi Ha nojiaTaxi. (tkp. az ágypolczból) no-
CMOTpfejEH5 | ege degaddiííég cHe ,a;ora^ajiHCB5. 

3 . iva'n naidisok 'ÜBaHi. HaH^éHHnii,3 (1. KÁLIM A 89) ] 
drezzitg '^poíKHTi), .n.posKJKHT'b'; dzgrg id. [ menam niv ... .vajis 
v. menam niv . . . . vajema \ od§ vuzalg fnem adjátok e l ' ; vö. 
WIOHM. St. 26 : «I. U. on, V. Peé. one, S. on, one, L. on, od, 
P. OÍÍ, od§» | sij^ j 9 Í í e nüidlis a 2. szem. determinatiónak érde
kes példája. 

4 . iemnei les < or. TeMHHÜ JTECL | t'éem . . . . s'eííw mianli 
'(jrymne) ^I ÍML ,a;aBaTB e n y HMymecTBO; TEMT. HaMi. ^aTt ' | 
izvostsik < or. H3BOupíK'i. 1 • • • • mesta vilin bidmg turun v. 
. . . . mestae turun bidmgma . . . . helyen (tkp. helyre) fű nőt t ' | 
veékalisni si ordg ég cnonajiE KT> HeMy ate5 | turun pias CBT> 
TpaBi ' | ong vuzalgi v. odg v. 1. fönt (3 . alatt). 

5. mi mgdgdam v. mgdedlam | irgd < or. Hpo,n,'b | assis med 
sudtgm-lunse jualas v. assis . . . . juavni ccaMOe öojitinoe Heciia-
cTie (HeciacTjniBocTt) cnpoCHTb;» KaKoe Heciacr ie oam^aeTb 
MeHa' abban az értelemben, hogy 'a maga sorsát ' : sudsg. 

6. nemis 'B^EKL, BCIO acH3Hi>' j dir-g me vag og vo ^OJiro-JiH 
a BT» p'BKy He n o n a ^ y ' (mikor kerülök vissza a vízbe, hogy ne 
kelljen itt fönt feküdnöm, hogy büntetésből raj tam végigmen
jenek az emberek) | siis (v. sigma) t'suz'igad co6r]feni,a.ir& BO BpeMH 
pOjK^ema TBoero' | putkil'avni conpoKH,HHBaTb' j nilistavlgma 
'nporjraTbiBajia' j vgüs 'TOJIBKO Tor^a (a mikor m á r a másik 
par ton leszel)' | vudztg^'éid c,a,o nepenpaBLi' | va/Uis v. vutd£is 
tála doras cHa STOTL Őeper t ' . 

7 . dddr 1. FOKOS 55 | seUsg&z v. do tovo —• or. #0 Toro | 
mija vö. WICHM. St. 'dl. mija me tatsgm miféa cwie schön bin 
ich doeh' | bidsgnli vgd mog "Kax^OMy flíao ecTt ,a,o MeHa' | 
jestsg i skgralanl ceiu,e TBI H cep^aniLca, 3Jrann>ca!' 

fokié ccep^HTo' | tsasliJ cceiraac£ Te645; Uasli me tenid 
vola 'ceiraacL a Te6rh npn,ny' (fenyegetőleg) j vudzni pondis v. 
mgdis | estis Koiramica, CKOHTUijrea'. 

A mese közlője egy uszt'sziszoíszki öreg asszony: Anna 
Nikoiajevna P o p o v a. 
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4. s kgr g poma b og atgi. 

1. mamis sug dis pomali: níiéiíéi, poma, Uéttíi da kgf 
kgts-gu kodji)). poma Uéiüis i keU-gu kodjis. sijg lun prgiditis. 
mgd lunnas mamis suis pomali: o-kaili da vidli gutg, ez-e kg{ 
kgt'é sed». 

poma kajis kgis-gu vidlini, da zev bur rut'é sili sedgma. 
séssa rujsis i sug; «led'£ pg meng, ledé, te pg ozirman, tenid 
bur kera». 

poma leedéas. séssa gortas ledésas, mamisli vistalas : «vot 
pg sedgma vgli rut'é, da me pg leidéin, mamis sug: «mija ledéin, 
jgi poma? sijes pg poéis vuzavni da dénga pg sedin-. 

2. ruíé, sijg vgrg muni, zev jona tupl'ásg vgrin, kodalg. una 
ruiéjas Uukgrtísisni, kutasni juavni: «mijis pg te kodalanh) — 
«a vot pg poma ordg vetli, sijg pg zev jona verdis, juktads, gni 
pg pekmella bostis. vot pg unagn, sogn, t'sukert'i!sg, me pg tiangs 
nugda poma ordg geét'itni; e(t.jagn pg og nu». 

4. H a m a r m e g g a z d a g o d o t t T a m á s . 

1. Az anyja mondja lusta Tamásnak: «Kelj föl, Tamás, kelj 
föl és legalább nyúlnak való gödröt (vermet) áss». Tamás föl
kelt és nyúlvermet ásott. Az a nap elmúlt. Másnap Tamásnak 
szólt az anyja: «Menj (az erdőbe) és nézd meg a vermedet, 
nem akadt-e akár nyúl (a vermedbe))). 

Tamás elment a nyúlvermet megnézni, és egy nagyon jó 
róka akadt neki (a vermébe). Erre a róka mondja: «Eressz el 
engem, eressz el, te meg fogsz gazdagodni, ón jót teszek veled 
(tkp. neked)». 

Tamás elereszti. Azután haza megy, elmondja az anyjá
nak: «Lám, róka akadt volt, ón meg eleresztettem)). Az anyja 
mondja: «Miért eresztetted el, bolond Tamás? Őt el lehetett 
volna adni, és pénzünk akadt volna». 

2. A róka, az az erdőbe ment, nagyon erősen hengergőzik 
az erdőben, részegnek tetteti magát (tkp. részegeskedik). Sok róka 
gyűlt össze, kérdezni kezdik: «Miért vagy te részeg?» — «Hát 
én Tamáshoz mentem, az nagyon erősen etetett, itatott, most meg 
mámor fogott el. Lám, gyűljetek össze sokan, százan, én elvisz
lek benneteket Tamáshoz vendégeskedni; keveset nem viszek». 
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séssa zev unagn rutsjas ts ukgrttsisni, so kimin ruU. ruts 
sug: «loktg pe, lokt§! mekgd munam poma ordg gestítnv). 

rut'é nuis rutéjasgs stadanas sar ordg. sarli vistalisni: 
ns k gr g p oma bogatgi p§ mgdedis p§darok gesudarlv). 

naja bidsgn éenéini kutisni, dívuittsini, kis p§ tajg p om ali 
si-minda rutsis, jgi pomali, dis pomali. 

3. sije £§ ruts bara munis vgrg da zev jona bara kodale, 
sgd-bgzjases ilgdlg. «mii-ne, maibirgi, setU§ma vosan da vuktilan 
(vukan), a mi pe tsiges* súgni sgd-bgzjas. «a lok pg, Uukgrttsgi 
soen kimin, da me pg nua tiangs sar ordg ggstitni. me p§ ved 
seni soji-jui)) sug ruts. 

séssa epet' soen kimin sgd-bgé téukgrt'tsisni, da Uukgrgn 
ledzsisni sar ordg. «gpet ggsudarli istgma poma bogatgi so 
égd-bgz pgdarok)) sug ruts. 

4. séssa rut'é munis sar ordg, sug: «vaili pg menim pudov-
natg denga merditni s k gr g poma bog at g ilié». 

Ezután nagyon sokan gyűltek össze rókák, körülbelül száz 
róka. A róka mondja: «Jöjjetek, jöjjetek! Menjünk együtt (tkp. 
menjünk velem) Tamáshoz vendégeskedni)). 

A róka egész falka rókát vitt (tkp. a rókákat falkával vitte) 
a czárhoz. A czárnak jelentették: «Hamar meggazdagodott Tamás 
ajándékot küldött a császárnak». 

Ok mind elbámultak, elcsodálkoztak (tkp. bámulni kezd
tek, csodálkozni), honnan van annyi rókája ennek a Tamásnak, 
bolond Tamásnak, lusta Tamásnak. 

3 . Az a róka meg megint elment az erdőbe és megint na
gyon részegnek tetteti magát, a hölgymenyéteket szedi rá. «Mit 
hánysz úgy, ós émelyeg a gyomrod, te boldog, mi meg éhesek 
vagyunk», mondják a hölgymenyétek. «Hát jöjjetek (tkp. gyere), 
gyűljetek össze százan körülbelül, én meg elviszlek benneteket a 
czárhoz vendégeskedni. Lám én ott ettem-ittam», mondja a róka. 

Erre megint százan gyűltek össze körülbelül hölgymenyé
tek és egész csapatul mentek le (az erdőből) a czárhoz. «Megint 
száz hölgymenyétet küldött Gazdag Tamás a császárnak aján
dékba*), mondja a róka. 

4. Ezután a róka elment a czárhoz, mondja: «Add nekem 
a pudovkádat, hamar meggazdagodott Tamás pénzét megmérni)). 
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pudovna éetisni sili denga meráitni, séssa ruts loktis pom a 
orde. bidsgn gurjis, koréis poma ordis, da kié-kg kik grgs suri da 
nje i éujis asik-kostas. séssa bgr nuis sar orde pudovnasg. gesu-
darlgn i sueni: <iku(ti§m ta-minda bogatstvo p§ loi pomali/ 
vajé pe pudcvnasg pirkgdg. dénga-kg pg merditisni, kié-ke use». 
pudovna pirkedisni, kié-kg kik gres usi. apravda £§ pe pom aid 
bogatgi i v§lema/» 

5. ggsudarlgn zev mijéa niv em, et'i niv. rut's settíg munis 
korásni. korásni munis da su§. «sar vgingi mórt, teád sabla, 
meam jur, me pe lokti korásni, poma bogatgi pg istis 
kor ásni)). 

sarislgn súgni: «kié pg si-minda bogatstvois sili loi? voidar 
pg korié, ggl' vgli. silgn pg úingm abu)>. — «kidé pg'abul —-
ruíé sug. miita nin pg pgdarki mededis tianli, déngasg pg pu-
dovnagn meráitg.)) 

«mi pg Zgnikgs og tedg, vaili pg taítsgrt. — nme pe og~ 

Pudovkát adtak neki, a pénzt megmérni. Azután Tamás
hoz jött a róka. Mindent felkutatott, keresett Tamásnál, és 
valahonnan két garas került elő és azt be is dugta az abroncs 
(és az edény) közé. Azután visszavitte a czárhoz a pudovkát. 
A császárnál mondják: «Mekkora (tkp. milyen ennyi) gazdag
sága lett Tamásnak! Rajta, rázzátok ki a pudovkát. Ha pénzt 
mértek, valahonnan kiesik». A pudovkát kirázták, valahonnan 
kiesett két garas. «Valóban gazdagnak kell lennie Tamásnak!» 

5. A császárnak nagyon szép leánya van, egyetlen lánya. 
A róka odament leánykérőbe. Leánykérőbe ment és így szól: 
«A czár szabad ember, tiéd a szablya (értsd: a hatalom), enyém 
a fej, én leánykérőbe jöttem, gazdag Tamás küldött leány
kérőbe)). 

A czárék mondják: «Honnan lett neki annyi gazdagsága? 
Azelőtt koldus, szegény volt. Neki semmije sincsen*. —'• ((Ho
gyan nincsen! — mondja a róka. Már mennyi ajándékot kül
dött nektek, pénzét meg pudovkával méri». 

«Mi nem ismerjük a vőlegényt, hozd ide». — «Nem én. 
A vőlegény szégyellös (félős). Mikor megállapodunk, lakodalmas, 
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Sgnik pg polié. kor pg lesgd'Uam, svad'bagn loktami). najg Igégd'-
t'sisni, ki kutisni; rujsis svatíaalg. 

6. rut'é munis p o m a ordg. p o m aes bidsgn pivégdis da mié-
égdis, jedzdgdis da vgtíégdis. ééééa pur vgjíéis da lezngg-íévetjasgn 
basitis purs§. gesudar orttsali gizis pism§: ami p§ loktam svad-
bostsik pizen.» 

p o m a§s ledzs§dis da mirjasse bids§n baéitis bid, éoma 
tsvetjasgn. ééssa matismisni pizgn gesudar diné pristaú dorg. 
matismini kutisni, ruís d'éurin-dzerin vejsis, pur kiésis, stavnis 
va§ usisni. rut'é kutis gorzini-: ukarau'l! vgjim, vgjim/» 

7. sarlen uéked'üéisni leptini pom ajasgs. p omaes leptisni 
da i sueni : «mija ne pe sejéem miétgm páé-kema ?» rufs sug: 
<iSvad'bostsik bidsen vgji i pdé-kgm bidsen vgji.» 

pdé-kem p o m ali vajisni bidsgn vilgs. pom ags séésa pds-
tgdisni bur pdé-kgmgn. bur páé-kgmgn pdétgdisni, ééééa pukégdisni 
karetag, katgdisni sar ordg. 

népül jövünk». Ők megállapodtak, megtartották az eljegyzést (tkp. 
kezet fogtak); a róka a vő anyját helyettesíti (tkp. a vő anyja). 

6. A róka Tamáshoz ment. Tamást egészen megfürösztötte 
ós megmosdatta, fehérré tette, kicsinosította. Azután tutajt csinált 
és a tutajt csipkerózsa virágokkal díszítette fel. A császár körül 
lévő embereknek levelet í r t : «Mi násznép csónakon jövünkw. 

Tamást levitte (a partra) és a gerendákat (tkp. tuskókat) 
mind mindenféle virággal díszítette fel. Azután közeledtek a. 
csónakkal a császárhoz a kikötőhelyhez. Közeledni kezdtek, a 
róka himbálódzott, a tutaj szétesett, mind a vízbe estek. A róka. 
kiáltani kezdte: «Segítség! (tkp. őr!) Elmerültünk, elme
rültünk !» 

7. A czár emberei odarohantak kimenteni (tkp. kiemelni) 
Tamásokat. Tamást kihúzták és mondják: «Miért olyan csúnya 
a ruhája (tkp. csúnya ruhájú)?» A róka mondja: «A násznép 
mind belefúlt és a ruha mind elmerült». 

Egészen új ruhát hoztak Tamásnak (tkp. ruhát hoztak 
egészen újat). Tamást azután felöltöztették szép ruhába (tkp. 
ruhával). Szép ruhába öltöztették, azután hintóba ültették, vitték 
a czárhoz. 
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poma zev déirúdég, bergale. gesudarina i sue: «mii-n§ p§ 
taj§? abu-§ j§i?» ruts su§: «abu. taj§ pdé-k§mid ne si serti.» 
gpei magazinié vajisni bur páé-k§m, páétedisni bur pdé-kemgn 
poma§s. med ééssa poma oz vermi bergavni, ruts bostis giris 
bulavka da pomali pel'-ponas íéutkalis (sutskalis). ééssa su§ 
g§sudari?íali: «páé-k§mid pe §ni si éeríi.)) 

8. ééééa nal§n svadba, veniéáitíéisni, piruitisni. ééééa ruts 
su§: nmem pe vodé-viv kol§ munni, get§viítíini, vidééisni.n 

ruti muni, muni. zev una paslukjas paslusnijédit§ni. «kodli 
p§ paslusni^éditad í i> — ami p§ zmei g or o deté-gozjali.)> — 
^svadba p§ kutas munni, da ti p§ viétalgi : csker§ voma 
bogat§ili. tianli p§ lo§ sur st§kan da vina rumka, da kőéin 
koénalasni)). 

ééssa muni vodée. loktis, sije zmei goro deté-gozja keni 
ol§, kujim sudta krustalngi domin. rúté i sue, naj§s povéedlg : 
«mii p§ ti dumáitannid? m alánná sári fisa p§ lokt§, bidsgn p§ 

Tamás nagyon mozgolódik, forgolódik. A császárné mondja: 
«Mi ez? Nem bolond-e?» A róka mondja: «Nem. Ez a ruhád 
nem tetszik neki (tkp. nem szerinte való, nem kedve szerint 
való)». Megint jó ruhát hoztak a raktárból, jó ruhába öltöztették 
Tamást. Hogy Tamás azután ne tudjon forgolódni, a róka vett 
egy nagy gombostűt és Tamásnak a vállába szúrta. Azután így 
szól a császárnéhoz: «Most kedve szerint való a ruha». 

8. Azután lakodalom van náluk. Megesküdtek, lakomáztak. 
Azután így szól a róka: «Nekem előre kell mennem, előké
szülni, várni». 

A róka ment, ment. Nagyon sok pásztor legeltet. «Kinek 
őrizitek (a nyáját) ?» •— «Mi a zmei ^ororfeís'-házaspárnak (őriz
zük a nyáját»).— «Lakodalmas nép jön majd, és ti mondjátok: 
"hamar meggazdagodott Tamásnak'. Lesz nektek egy pohár sör 
és egy pohár pálinka, és ajándékot adnak». 

Azután előre ment. Odajött, a hol az a zmei gorod'eíé-
házaspár lakik, egy háromemeletes kristályházban. A róka így 
szól, rájuk ijeszt (tkp. megijeszti őket): «Mit gondoltok ti? Jön 
Melánia czárné, mennydörgéssel és villámmal mind összezúz, 
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gimgn da tsardgn tiangs éuggdas, sotas. déebsgi pg, petg itdzas-
st'egaanid». 

naje povzasni da itdzas-siegag pirasni, dzebsasni. rut's séssa 
aslígdt'sas da úol'nan petgssg gztas da najg i sot't'éasni. 

rut's séssa sij§ piras kujim-sudta domg, kutas svadba vidz-
sisni, ggtgvittsinL 

9. svad'ba kutas lökni, zev una paslukjas addéasni. kujsar-
jas juaiasni nalis: «kodli pg paslusni/sáitad?» paslukjas suasni: 
«skgrgi poma bo g at gili». 

svadbais paslukjases koénalasni, vina rumka setasni, sar 
stgkangn juktalasni. 

séssa voasni rut's berdg. ruís vidzsisg bidsgn ndngn, solgn. 
ggsudarlgn divuiiügni, lubuiíUeni. uabu-Zg pg pgrjalgma rufág 
svaiia ». 

séssa bidsgn setgn piruitasni, svad'buitasni. 
séssa i estas. ggsudarlgn niv mési'it'tíis. séssa i pori. 

megéget benneteket. Bújjatok el, menjetek ki a szalmakazalo
tokba ». 

Ok megijednek és bebújnak (tkp. bemennek) a szalma
kazalba, elrejtőznek. A róka azután odarohan és mind a négy 
sarkát meggyújtja, és azok meg is égnek. 

Azután a róka bemegy a háromemeletes házba, kezdi a 
lakodalmas népet várni, előkészületeket tenni. 

9. A násznép kezd jönni. Nagyon sok pásztort látnak. 
A kocsisok kérdezik tőlük: «Kinek (a nyáját) őrzitek?» A pász
torok mondják: «Hamar meggazdagodott Ivánnak (a nyáját))). 

A násznép megajándékozza a pásztorokat, egy pohár pá
linkát adnak, pohár sörrel itatják. 

Azután a rókához jönnek. A róka várja (őket) mind ke
nyérrel, sóval. A császárék csodálkoznak, gyönyörködnek. «Nem 
csapott be a róka-nászanya». 

Azután mind lakomáznak, lakodalmat ülnek ottan. 
Azután vége is van. A császárnak a leánya férjhez ment. 

Azután — vége. 
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J e g y z e t e k : 2. kodavni 'iibaHCTBOBaTb'; kodalg 'npe,a;-
CTaBnaeTCH m>nm>iwb \ p§kmel1'a < or. noxiviejibe (1. KALIMA) 
'Katzenjammer' | meked munam vö. munam sar ordg mekgd 
'menjünk velem együtt a czárhoz' FOKOS 110 j stadanas 'eb 
írJkjiHM'L CTa,a;oM'L' | pgdarok < or. írólap OKÍ'. 

3 . vukni 'gyomorémelygést (ToniHOTa) érezni, hányási ingere 
(pBOTa) van, böfögése van (oTpbiraTbca)'.. 

4. pudovna < or. nyuoBrsa j ggsudarlgn i súgni 'y rocy^apa 
CKasajm' | bogatstvo < or. őoraTCTBO | pravda ég p§ pomaid.... 
cnpaB^a, ^OJIJKHO ŐHTB, ITO 9oMa BT> caMOMt ^ j i t őoraTtrii'. 

5. teád sabla, meam jur vö. tenad purt, menam jur 'tiéd 
a kés, enyém a fej' FOKOS 48 I polis 'őoasjiHBbríí5 | ki kutisni 
vö. ki-kutgm ' k é z f o g ó , eljegyzés5 J svat't'a < or. CBaTba; svaitaalg 
CBMliCT0 CBaTBH'. 

6. l'ezngg 'uiHiiOBHHK'b' | ggsudar-orttsali JKHBymtiMi. y 
rocy^apa3 | svad'bostsik 'cBa,HLŐOBinHKrb'; vö. CBa^eömHKT. és 
CBaTOBHiHKi (DAL) | mirjas ^ H H , a melyek a tutajon voltak i 
dzurin-d'zerin (v. dzurin-déerin) vgtUis cnoKaTiHyjica\ 

7. kareta < or. Kape/ra | pomajas§s 'Tamásókat' 1. FOKOS 62. 
8. pasluk < or. nacTyxt | zmei <. or. SMÍJH; gorod'et'é < or. 

ropo,a,eiri> (vö, az orosz mesékben szereplő swhlí ropbiHirab-
csal) | maldnna < or. MajiaHta j ifáas-súga vö. ijdzas-tega 
FOKOS 49. 

9. XubuUUgni 'jnoőoBajiHCb5 | méstitísis (< or. MÍJCTHTBCS) 
'ycTpoHJiacb, Bbimjia sa siyarb'. 

Vö. a dis ivan és kuzrna da pcma ez. meséket (FOKOS 
38, 109). 

A mese közlője a fönt említett ÁHHa HüKOJiaeBHa I IonoBa. 

5. starik g o zj a. 

1. starik gozjal§n kujim pi em. olisni, olisni da telkuiteni: 
«mian kujim pi égnik i súgni: "vetlam ggsudar ordg kordém'»» 
staruka olis, olis da kor-k§ munis ggsudar ordg korásni. ggsuda-
rislgn i súgni: v.kuj.sgm mort-tui pg tgdgh) — «mi pg ólam 

5. Az ö r e g h á z a s p á r . 

1. Egy öreg házaspárnak három fia van. Éltek, éltek és 
tanácskoznak: «A mi három fiunk (már) vőlegénykorban van és 
azt mondják: 'Menjünk a császárhoz a leányát megkérni')). Az 
öreg asszony élt, ólt és egyszer elment a császárhoz leány
kérőbe. A császárnál mondják: «Micsoda mesterséget tud?» -
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jprgsta, kréstanstvogn zanimáittsam». — umed pe sijg vetlas, da 
velgd'téas da vetis pe loktas kordénp. . .-. 

séssa gortas munis mamis da i suis piisli: «suisni p§ 
saridlgn: cmed pe vetlas nazgvitni da nazitka pe vajas, da veUéti 
med getrásas*)). ....... 

2. piis séssa nopjdsis da munis. munis da munis, da zev 
i/lzid kerka vois. vois da piris settée. zev itdzid mórt kuile-uze. 

séssa sij§ pglat-serggas dzebéis, med oz ad'dzi. séssa u£is, 
uzis itdzid mórt da i tééítsis. tééttsis sijg da sor vilas v§li pes 
étik. pisán sajas puksis, pessg bostis da jur ggggris ki^.jovtgdis 
da suis: uglena pe davai pit da jiét)). zev mij'éa niv loi. sili 
skatert volsalis, da bid-sama napitkase vajis settée sili; séssa 
éoini vajis bid-sama zarkei-prazkei. éojis da juis zev jona da 
epet pesse ki^sovtedis jur gggeris. niv ééséa ber peske pgris da 
pes i loi bgr. kué mortid bgr űzni vodis, zev jona uég nir-gorgn. 
űzni kutis. pglatéánid tom mortid kijgd'téis, kijgd'téis da pestg 
bostis da i nuis. 

«Mi egyszerűen élünk, földműveléssel foglalkozunk)). — «Hadd 
menjen ö és tanuljon ós csak azután jöjjön leánykérőbe». 

Erre haza ment az anya és meg is mondta a fiának: 
<iAzt mondták a czárnál: chadd menjen pénzt szerezni és hoz
zon pénzt (tkp. keresetet) és csak azután nősüljön'». 

2. A fiú erre vállára vette a zsákját és elment. Ment és 
ment, és jött egy nagyon nagy ház. Odaért és oda bement. Egy 
nagyon magas ember fekszik-alszik (ott). 

Erre az ágypolcz sarkába rejtőzött, hogy meg ne lássa; 
Azután aludt, aludt a magas ember és fölkelt. Fölkelt ő és a 
gerendán egy darab (hasáb) fa volt. Az asztalhoz ült, a fadarabját 
fogta és megforgatta a feje körül és így szólt: «Ilona, adj inni 
és enni!» Nagyon szép leány lett. Abroszt terített fel neki és 
mindenféle italt hozott neki oda; azután mindenféle pecsenyét
sültet hozott enni. Evett meg ivott nagyon erősen és megint 
megforgatta a fáját a feje körül. A leány megint fává változott, 
és megint egy darab fa lett. A hosszú ember megint lefeküdt 
(tkp. visszafeküdt) aludni, nagyon erősen horkol (tkp. orrhang
gal alszik). Elaludt. Az ágypolczról leskelődött a fiatal ember, 
leskelődött és fogta a darab fát és el is vitte. 
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3. ééssa muni, muni da sili pánid loi mórt. «mii pg te 
peska ?» — «menam p§ peskis verdié. — mii pg te pl'et'a ?» — 
umenam pg pl'eüs mort-lovzgdié». — «vai pg veééam!» najg i 
veZsisni. 

ééssa bara votdzg munis pHet'gn. munis, munis, bara mórt 
pánid loi. 

«mii p§ te sia?» jualis. -— o-menam siis mort-viié». — 
o-vai pg ve2sam!i> 

plet'gn da sign najg bara veMisni. tom mórt ééssa boétis si 
da sili i sug: «mun %g pg, vi kiknan morUg, pleísg p§ vai da i 
pess§ vap. si bgr-vajalis. silgn loi plei da pes da si. 

4. munis, munis vo$zg. bara mórt pánid loi. nug kiás kol!k 
da jualg: iifflii ng pg te pleía da peska da sia?» — nmenam p§ 
peskis verdis, pleíis lovzgdis a siis viié. — mii pg te kol'kjah) —• 
nmenam pg kolk kiűégűz kajégdni verman, si sudta pg zárnia 
dom log». -— «vai pg ve%éamv>. 

3. Azután ment, ment és találkozott egy emberrel (tkp. neki 
szembe lett egy ember). «Miért van neked fád (tkp. mit vagy 
te fás)?» — «Az én fám tápláló.» — «Miért van neked ostorod 
(tkp. mit vagy te ostoros)?* — «Az én ostorom embert-életre
keltő » . — «Nos, cseréljünk!» Ok cseréltek is. 

Azután megint előre ment az ostorral. Ment, ment, megint 
, találkozott egy emberrel. 

«Miért van gerelyed?», kérdezte. — «Az én gerelyem 
embert-ölő». — «Bajta, cseréljünk)). 

Megint cseréltek az ostorral és a gerelylyel. A fiatal ember 
erre fogta a gerelyt és így szól a gerelyhez: «Menj hát, öld 
meg mind a két embert, hozd el az ostort és a fát is hozd el». 
A gerely visszahozta. Neki lett ostora meg fája és gerelye. 

4. Ment, ment előre. Megint találkozott egy emberrel, 
A kezében visz egy tojást és kérdezi: «Hát miért van neked 
ostorod meg fád és gerelyed?" •— «Az én fám tápláló, ostorom 
életre keltő, gerelyem meg megölő.» — «Miért van neked tojá
sod?)) — «Az én tojásom, a meddig fel tudod dobni a ma
gasba, olyan emeletes (annyieméletű) aranyos ház keletkezik)).— 
«Nos, cseréljünk)). 
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séssa veisisni pesk§n da kol'kjgn. séssa sili i sug: «vot pg 
te vetli da sutski morts§ da vai pesse». 

vot silgn kimin premis vgli, zgniklen! 
5. berged'tsis gortldn. gortldn berged'tsis, gorte vois da ma-

misli isug: «mun pe sar ord§ koráéni». — w i i pe vetlan?! 
mian pe v§d nem-tor abu/» — «te p§ su: ^mian p§ bid-tor em,». 

munis mamis korásni. aprestei kréétáúin saje pe kidé 
setam ? /» suisni g§sudarislen. 

6. voinas vodisni űzni. ímik munis sar-kerka ding. kol'ktg 
kajégdlis, kujim-sudta dom loi déik sar gsin vo(d'éas. 

ggsudarlgn t'sét't'sisni, povéisni. avot — suasni — kujsgm 
pg tajg d'ivg Zoi/» istasni saldatjases: kujsem olisjas setgni ? 

si péti da saldatjasgs bidsgn vialis. saldatjas usini, kuileni 
gsin ulas, ggsudarlgn povzisni, najg istisni veti'min kimin saldat. 
séssa veti'min saldat si — petis da stavse viis. 

Erre cseréltek a fával meg a tojással. Azután így szól a 
gerelyhez: «Hát menj, szúrd meg az embert és hozd el a 
fáját». 

Lám, mennyi szerzeménye volt neki, a legénynek! 
5. Visszafordult hazafelé. Hazafelé fordult vissza, haza jött 

és így szól az anyjához: «Menj a czárhoz leánykérőbe*). — 
«Mit menjek (tkp. mit menj, mit menjen az ember; 2. szem. 
ált. alany)?! Hiszen nekünk semmink sincsen!» — «Te mond
jad: 'Nekünk mindenünk megvan'». 

Ment az anyja leánykérőbe. ((Közönséges paraszthoz hogy 
adnók (a leányunkat)?!» mondották a császárnál. 

6. Éjjel lefeküdtek aludni. A vőlegény a czár házához 
ment. A tojást feldobta a magasba, háromemeletes ház lett 
éppen a czár ablaka előtt. 

A császárék fölkeltek, megijedtek. — «Nézd csak — mond
j ák— micsoda csoda lett!» Katonákat küldenek: micsoda lakók 
vannak ottan? 

A gerely kijött ós mind megölte a katonákat. A katonák 
elestek, az ablak alatt fekszenek. A császárék megijedtek, ők 
körülbelül ötven katonát küldtek. Ezután az' ötven katonát a 
gerely — kijött és mind megölte őket. 
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ggsudarlgn jesse jona povéisni. epet' istisni poshisídkes. ignik 
su§: nmed p§ loktas a(t'sis me ordg». 

zgnik sug pl'etHi: nmiMi p§, Uufskáip, med p§ lov£asni». stavis 
lovzisni, miidem (miidtem) vilis. 

ggsudar divuittég: «mu pe, loe petavni. ku^sgm pe taüég 
mórt loktis ?» 

1. séssa gesúdar aj'éis péti. zdbrováiííéis, primitis sije 
£enik kid'é éUduite. ukid'é pg, tenad /rá(tsem iskustvo, vilin pe 
si-minda i bgr lovzgdinh) — «íaje pg mii-na?! vot, púkéi pe da 
gbgdáitam /.» 

puksisni ebgdditni. igáik peskes bosti* da jur geggris geggr-
tgdis. «g Ven a pg davai pií-jiéí!» zev m'ijéa niv loi. nali das-vit 
pglgs napitka vajis, bidsgn raznei, das-vit pglgs kusánng. 

gesudar senég, d'ivuitt'sg: «&js pg ted ta^sgm mort-tujis 
surish) — «menam pg bid-to7' em : si pg mórt vig, plei pg lov-
zgdg, pes pg verdg, koük pg mem kifösgdz katUgdla, kutsgm ugodno 
dom lo§i>. 

A császárnál még erősebben (jobban) megijedtek. Megint 
követet küldtek. A vőlegény mondja: «Jöjjön ő maga én
hozzám*). 

A vőlegény mondja az ostornak: «Menj, üsd meg őket, 
hadd támadjanak életre». Mind életre keltek, a hányat megölt. 

A császár csodálkozik: «Mi (ez), ki kell menni. Micsoda 
ember jött ide?» 

7. Azután a császár maga ment ki. Köszöntötte, fogadta őt 
a vőlegény, a hogy illik. «Hogyan, micsoda tudományod van 
neked, annyit megöltél és megint életre keltetted?)) — «Mi ez 
még?! (értsd: ez még semmi!) Lám, ülj le és ebédeljünk!)) 

Leültek ebédelni. A vőlegény fogta a darab fát ós meg
forgatta a feje körül. «Ilona, adj inni, enni!» Nagyon szép 
leány lett. Tizenötféle italt hozott nekik, mind másféle, tizenöt
féle ételt. 

A császár csodálkozik, ámul: «Honnan akadt neked ilyen 
ügyességed?)) — «Nekem mindenem van: a gerely megöli az 
embert, az ostor életre kelt, a fa táplál, a tojásom meg a 
meddig feldobom, tetszésszerinti (tkp. a milyen tetszik) ház ke
letkezik)). 
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éojisni, juisni. igríik pes ki(tsovtgdis jur geggris, suis : 
«§l'ena pe stupai na mesto.'» pizan vilié biri bgr. 

8. g§sudar senée, kuttsem mort-tui surgma. «me pe verrna 
t'églgi voiska gt'i t'éasgn vini, epei pg verma t'éasgn £g lovég 'ni». — 
«vot pramgi pg gni éenik, poée pe i niv éetni eni» sug sar. 

vot naje Igégd'iéisni nilgs setni si saje. 
«tolkg pe me dinié domtg pe gdal't, boét». — «me p§ ta-voi 

£e i verma bostni i puktini viJíag». 
ggsudar gortas miini. £§nik kolk bgr kajégdlis, domis ééséa 

ez lo. med mestag munis da siis j,lg (vilg) kajéedlis, da siis 
i^zid dom loi. 

najg i svadba leégdisni. ééééa piruitisni-paruitisni. ééséa 
i estis. 

bur mort-tuinad ggsudarlié nivsg pgrjalis. 

Ettek, ittak. A vőlegény megforgatta a fát feje körül, így 
szólt: «Ilona, menj a helyedre!» Az asztalról (minden) eltűnt 
vissza. 

8. A császár csodálkozik, milyen ügyessége akadt. «Én 
egész hadsereget tudok egy óra alatt megölni, és megint egy 
óra alatt életre kelteni». — «Lám ez most az igazi vőlegény, 
most hozzá is lehet adni a leányt», mondja a czár. 

Hát ők megállapodtak, hogy hozzá adják a (czár) leányát. 
«Csak távolítsd el, vidd a házadat mellőlem». — «En ma 

éjjel el tudom vinni és új helyre tenni». 
A császár hazament. A vőlegény megint (tkp. vissza) fel

dobta a tojást, a háza erre eltűnt (tkp. nem lett). Egy másik 
helyre ment és annál messzebbre (magasabbra) dobta fel, és 
annál (értsd: az előbbinél) nagyobb ház keletkezett. 

Ok előkészítették a lakodalmat. Azután lakomáztak, lak
mároztak. Azután vége is lett. 

Jó mesterségével kicsalta a császár leányát. 

J e g y z e t e k : 1. mort-íui 'cnocoŐHOCTb, peMecjio' | prgst < 
or. npocTOH | kréstanstvo < or. KpecTbíiHCTBO ( zaniindiitéam < 
or. 3aHHMaTLca | vgUé, velié, vgliéü TOJIBKO TenepB; nocjrfc 
öToro' | naígvitni, na£itka, naZgtka 1. KALIMA 91. 

2—6. gtena<. or. OjieHa | pii < or. niiTt j jiét< or. 'ÍJCTL | 

Nyelvtudományi Közlemények. XLUI. •»" 
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skat'ert < or. CKaTepTb | éark§i-pra£k§i 'acapeHoe-npajKeHoe' | p§~ 
laUánid a szótaghatár a t u t á n van (nem pela^sánid!) | peska 
CCB iiojrEHOMb' j pUí <C or. ruieTb | si cporaTHHa, Konbé' | poslus-
úik < or. nocjiyinHHKT, fnocjiaHenT.5). 

7—8. zdorováiiMini < or. 3,n,opoBaTbca j primitni 1. KALTILA 
114 | éleduite < cjrk^yeTb | iskustvo < or. HCKVCTBO | íajg />£ 
mii-na ? C9T0 eiu,e *ITO ?5 | §b§dáitni < or. oőii^aTb | razn§i < 
pa3HbiH | kusdnn§ < KyraaHbe | kujsem ugodno dom cKaitoÉ yro^HO 
^OMI ' | stupai na mesto = CTynafi Ha MBCTO | pizan vilié biri: 

b§r cco CTOJia Bee ymjio oőpaTHo' | voiska < or. BOHCKa j pram§i 
< or. npflMOH | §dalt< or. OT,a,ajiHTb | *;iWa.g cHa HOBoe MÍJCTO' 
sijs il§ (vile) cem;e Bbime\ 

Ezt a mesét is Aima H. I IonoBa közölte velem. Jellemző, 
hogy ez az öreg asszony, — a ki otthon csak zürjénül beszél a 
hozzátartozóival és azt állítja és hiszi magáról, hogy olyan ke
véssé tud oroszul, hogy őt oroszul akár «el is lehetne adni» —r 
mennyi orosz szót kever zűrjén beszédjébe. 

6. 
1. ol§ni-v{,leni starik-gozja. nalen véli kujim pi. itdzid pis§ 

saldat§ ez bostni; meds§ i boétisni. boétisni i nuiisni sijes slu-
éitni. séssa loii voina. gesudarlen vunema gortas sabta da kert-
patits. séssa kutasni juavni, kodi pe verm§ med §dj§ (§dj§n) 
vetlini. e(i suas : vme p§ vetla kujim vo.» sili suasni: «te pe tai 
dir vetlan (vetlini k§sjan).» a starikidlen piid sue: «me p§ vetla 
kujim sudkien.» gesudar su§: «menam pe sen niv em, silié p§ i 
kor sabla da paliU.)) 

6. 
1. El-van egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt. A leg-

idősbik fiút nem vették be katonának; a másodikat bevették. 
Bevették és elvitték őt szolgálni. Azután háború lett. A császár 
otthon felejtette a kardját ós vasbuzogányát (tkp. a császárnak 
otthon felejtődött a kardja és vasbuzogánya). Erre kérdezni 
kezdték, ki tud leghamarább (elmenni és) megjönni. Az egyik 
mondja: «En megjárom az utat három év alatt». Neki mond
ják: «Te bizony sokáig mész (akarsz menni)». Az öreg ember
nek a fia azonban így szól: «En megjárom az utat három nap 
alattw. A császár mondja: «Nekem leányom van ott, tőle kérd 
a kardot és a buzogányt». 
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2. séssa sijg mgdgd'Uas munn%. munistas sajavtgdz i pl'essg 
mug inmgdlas i kgís loug. kg(t'sgn munas, munas mudzt'g^zis. gpet' 
lukistas mug ptessg i ruta loug. mudztgd'z rut's munas. séssa mirjg 
l'ukj,stas ptessg i kai loug (kaje pgrt'tsas). kajgn munas i voas 
ggsudar ord§. piras da i setas zapiska ggsudar-nitysli. 

niv i jual§: «'dir-g pg i kidz loktinh) sijg vistalas : «me 
p§ sudki na tolkg lokti, a voii pg me kgjsen, rujsgn i kajgn.» — 
akijeik pg te verman pertíéinih) jualg niv. sijg kitUovíUas ggg~ 
rgsgn dai kgís loug. nilis no£i(tígn misku vivsis vundas gensg i 
t'sisjan pig kgrtalas. séssa ggggr p§v ggggrtas i rut's loug. sijg niv 
bar a vundas misku vivsis ggn i Uisjan pig kgrtalas. gpeí saldat 
ki^sovtisas i kaje pgrg. kailis gt'i perg nejsistas i t'sisjan pig 
idralas. tsajgn juktalas i zapiska saldat sgris baíli mgdgdas. setas 
i sabla da kgrt-patití. 

3 . petas i bara kg(Usgn munni kutas, mu(d'£as, ruj'sgn munas„ 
munas, zev jona mufd'zas i kuz-turuna ing soiUsini vodas. 

2. Azután elindul ő. Megy egy kicsit, a míg el (nem) tűnt 
(a szemük elől), és homlokát a földhöz érteti és nyúllá lesz. 
Mint nyúl megy, megy, a míg el nem fárad. Megint hozzáüti 
homlokát a földhöz és rókává lesz. A róka megy, a míg el nem 
fárad. Azután egy tuskóhoz üti a homlokát és madárrá lesz 
(változik át). Mint madár megy és eljut a császárhoz. Bemegy 
és odaadja a levelet a császár leányának. 

A leány kérdezi: «Sokáig és hogyan jöttél?» 0 elmondja: 
«En még csak egy napig jöttem, ós mint nyúl, róka és madár 
jöttem». — «Hogyan tudsz te átváltozni?)) kérdezi a leány. 
0 megfordul körben és nyúllá lesz. A leány szőrt (tkp. szőrét) 
vág le ollóval a hátáról és a kendőjébe köti. Azután megfordul; 
köröskörül és rókává lesz. Az a leány megint szőrt vág le a, 
hátáról és a kendőjébe köti. A katona megint megfordul és 
madárrá változik át. A madárnak egyik tollát kitépi és a ken
dőjébe rejti. Teával kínálja meg (tkp. itatja) és levelet küld a 
katonával az apjának. Odaadja a kardot meg a vasbuzogányt is. 

3. Kimegy és megint mint nyúl kezd menni, elfárad, mint 
róka megy. Megy, nagyon erősen elfárad és egy magas fűvel 
benőtt helyre (tkp. hosszúfüvű helyre) lefekszik megpihenni. 

23* 
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kuttsgm-kg d'eneral (íéinovnik) set kutas munni i silié kert-
patitstg da sablatg boétas. sije sejsem jona uzg, oz i kivli. ééssa 
d'eneral sili iz gotaas kertalas i vag sibitas. 

va pitsédn sije add'ée sondi i kutas sondili kemmisni : úepti 
p§ meng vasis.v 

eitéid kemmisas i vil§(d£ik kajas. medis kemmiéas i sondiis 
sij§s perjas vaéis., 

4. d'eneral sabl'a i patité vajas ggsudarli i gesudar kgsjg si 
sajg nivsg setni. 

naj§ kutasni getevMtsini svadba vile, a mgdis seŰ'ée i voas, 
kodi vaéid (va&is) petis. 

niv sug Zgniksg : «taj§ pe me diné sablala ez voli, a so pe 
piris eni mórt, süen pe tíu£emis tedsa, sije pe i volis.» i sijes 
korasni matg^dzik i kutasni judsni. 

5. nilis kutas juavni : ukid'é p§ te volinh) sije kutas süni: 
«kgtUen pg me lokti» i sije kgi's loui. kgflsislgn spina vivsis vun-

Valaniilyen tábornok (hivatalnok) arra kezd menni és el
veszi tőle a vasbuzogányt és a kardot. 0 olyan erősen alszik, 
nem is érzi (hallja). A tábornok azután követ köt a nyakába és 
bedobja a vízbe. 

A vízből meglátja ő a napot és elkezd a napnak könyö
rögni: «Emelj ki engem a vízbőb. 

Egyszer könyörög és magasabbra (feljebb) emelkedik (száll). 
Másodszor könyörög és a nap kihúzza őt a vízből. 

4. A tábornok a kardot és a buzogányt elhozza a császár
hoz és a császár őhozzá akarja adni a leányát. 

Készülni kezdenek a lakodalomra, azonban odajön a 
másik is, a ki a vízből kijött. 

A leány mondja a vőlegényéről (tkp. a vőlegényét): «Ez 
nem jött hozzám a kardért, de nézd csak, most bejött egy em
ber, annak az arcza ismerős, az jött (hozzám)». És őt közelebb 
hívják és elkezdenek kérdezősködni. 

5. A leány kezdi kérdezni: «Hogyan jöttél ?»> Az kezdi 
mondani: «Nyúl alakjában jöttem én» és ő nyúllá lett. Anyui
nak a hátáról szőr van levágva, a leány meg megnézi a kendője 
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distema g§nse, a nilis t'sisjan pellesis (petessis) vidlas: setis i 
em g§nis. séssa, rut's lom. rut'slen toze misku vivsis g§n vun-
dist§ma i niv bara perjas gen; g§n ruül§n i em. séssa kai 
lom i per§ §íi abu. niv perjas tíisjan piis i pere setis i vglema. 

séssa kutasni saldates juavni: amiila pe aféid en vai 
sabl!at§ da palit'ét§h> sije suas : «mutd'éi pe da soiiisini vodi i 
onmovéi. sek kosti i gusal§maes menüim, mene p§ sije, kodi nuema 
sabl'ase, vae sibiteina.a 

juavni kutasni: akidz pe pétin vauid (vasis)í)) — «me pe 
gondili kemmisi i sijg leptis.)) 

séssa medse bostasni, kertalasni stolb berd§ i liilasni. a 
saldatisk§d i svad'ba kutasni lesedni. piruitasni zev bura. 

csücskét (tkp. csücskéből): onnan való a szőr. Azután rókává 
lesz. A rókának szintén szőr van levágva a hátáról ós a leány 
megint kiveszi a szőrt, a szőr a rókáé. Azután madárrá lesz és 
egy tolla hiányzik (tkp. nincsen). A leány kiveszi a kendőjéből 
és a toll onnan való is volt. 

Azután kérdezni kezdik a katonát: «Miért nem magad 
hoztad a kardot meg a buzogányt?» 0 mondja: «Elfáradtam 
és lefeküdtem pihenni és elaludtam. Azalatt ellopták tőlem. 
Engem az, a ki elvitte a kardot, a vízbe.dobott». 

Kérdezni kezdik: «Hogyan jöttél ki a vízből?)) — «En a 
napnak könyörögtem és az kihúzott)). 

Azután fogják a másikat, egy oszlophoz kötik és agyon
lövik. A katonával meg kezdik a lakodalmat elrendezni. Nagyon 
jól lakomáznak. 

J e g y z e t e k : 1. saldat§ ez bostni CBT> COJî aTH He B3HJEH' | 
voina < or. Boima I k§rt-pal!its cíKexE3Hyio najiKy, najnmy' I vet-
lini ccxo,a,HTf>5 | starikidlen piid érdekes példája a 2. szem. de-
terminatiónak | sudki < or. cyTKH. 

2. munistas cnponiejrc> HeMHoro' | sajavt§d'é cnoKa He 
CKptniCH, He CTajio ero BH^HO' | inmedlas cnpHJi05KHJiT.' | mudz-
tefáis c,a;o ycTa.no CTH3 | Hukistas cTKHyjiT>' | mirje co neflb5 | kaj§n 
cnTHD,eÉ' instrumentális-essivus | pere < or. nepo | zapiska < or. 
sanncKa | sudki na tolk§ 'CVTKH eme TOJILKO' | nogit's < or. 
HOÍKHHHH (1. KALIMA 93 | g§g§r p§v gegertas 'icpyroMT. noBep-
HeTca' ] kaje p§r§ 'BT. HTHî y npeBpaTHTca, oöepHeTca' | saldat 
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sgris CCT> coJisaTOMi (nouuieTB)5; épp így : me medgdi si sgris 
d'énga ca nocjrajn. CB HHMB .neHbrn5. 

3 — 4 . kué-turuna in CMBCTO CB BbicoKOÍí TpaBOÍi' [ d'eneral, 
generál, jengral < or. reHepajrB j iz golaas kgrtalas fKaMeHB 
npHBasaji'b Ha raeio' | vilg^dzik kajas cno BHrae no^Hajica' | su§ 
£enikse vö. kutisni meda meds§ süni, mamse kutisni süni FOKOS 
123 1 ez voli cHe npHxo^Hjn.' j UuZemis tgdsa cy Hero jnmo 
áHaKOMoe5. 
,J ! 5 . épina vivsis vundistgma gense cco CIIHHBI 0TpÉ3aHa 
raepcTt' [ setié i em ggnis cOTTy,a;a H ecTb raepcTt'. 

sek kosti CBT> 9TO BpeMa' | kgrtalasni stolb berd§ fnpHBa3ajiH 
Kt CTOüőy' | liilasni cpa3CTpBJiajra5 j saldatiskgd . . . . CCTE> coji^a-
TOMB CT3JIH CBa^BŐy Jia^HTB, IipHrOTOBJiaTB5. 
<; \ fi'; Ez t a mesét az előbb emlí te t t A. N. P o p o v ának a 

menye , Marija Jogorovna Z s e r e b c z o v a közölte velem Uszt'-
sziszolszkban. 

7. 

1. kor-ke olis-vilis pop. silen vgli kujim niv. kujimna'nis 
%dzidgs nin, a veres sajg muntgmgs-na (vergsg settgmgé-na). kujim
na'nis olgni pop-nán vilin i lunié lung kizeni. gt't'sid pop vetlas 
bazarg, i sen medalas kazakgs. kazak sítrg sili peV-vundis kodr i 
zev juuis. kiíUg pop oz isti sijegs, seit'sg i vosg lun kik keég. 

istas pop kazakgs karg nuni kartupéV, vuzavni bazár vilin, 
kazak vetlas kujim lun. kor voas sije gortas, stav nilis poplgn 
uskgd'fsasni kazak ding. kutasni juuásni, mii karié ad'dziíin, mii 

7. 

1. Egyszer élt-volt egy pap. Neki három leánya volt. Mind
hárman már nagyok, de még nem mentek férjhez (még nem 
adták férjhez). Ok mindhárman a pap kenyerén élnek és nap
ról napra híznak. Egyszer a pap vásárra megy és ott egy mun
kást fogad fel. Nagyon vakmerő és iszákos munkása akad neki. 
A hová csak küldik (tkp. a hová nem küldik), oda vész két 
napra. 

A pap. küldi a munkást a városba burgonyát vinni, eladni 
a'vásáron. A munkás odajár három napig (három nap alatt 
teszi meg az utat oda s vissza). A mikor haza jön, a papnak 
a leányai mind a munkáshoz rohannak. Elkezdenek kórdezős-
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bazarin vuzalgni i mii kazak úgbgma. kazak suug: nkarin bidsgn 
na bur, vuzalgni bid-éama tor)), o-mii íg me vistala ngbgmgní — 
dumditg kazak, pop-nivjas jgjgs. petkedla assim zavod§s i vistala, 
mii sijg ngbi.» sid'é i vejsas. kiskas gat's piié i suuas pop-
nivjasli: «to, nebi aslim vil'-pglgs zu.» pop-nivjas juualeni: 
«kidz-ng tajggn kolg zudsni?)) kazak suue: «kolg-ken (kolg-kg), 

petkgdla. tolkg kolg gtkgnli petkgdlini.» 
2. med vod'é bostas itdzid nivsg poplié i petkedas saraj§, 

petkedlini, kidz kolg zudsni vil' zu§n. zualas, zualas, ijdzid nivli 
zev vjj! zu kaíiíísas. séssa ser-kost nivsg zualas i sili zev kazak-
Ign zu kaíitísas. med bgrin med i(t'sgt nivsg petkgdas i zualas, 
zualas zev jona. 

seksdn (sekisán) pop-nivjas kazak bgrsa i vgtlisgni. se(tsgm 
Igéid nali kaéiííías silgn zu. bgrt'i kazak ajsis matg voas. 

kor-kg med itdzid nilis i kutas kazaklis komi ngbni zu. 

ködni, mit láttál a városban, mit adnak el a vásáron és mit 
vett a munkás. A munkás mondja: «A városban még minden 
jó, mindenféle dolgot adnak el». «De mit mondjak hogy vásá
roltam (tkp. mit jelentek vásároltnak)?» —gondolkozik a mun
kás. A pap leányai bolondok. Megmutatom a magam penis-ét 
és (azt) mondom, hogy azt vettem». így is tesz. Kihúzza a 
gatyájából és mondja a pap leányainak: «Lám, újfajta kefét 
vettem magamnak». A pap leányai kérdezik: «Hogy kell hát 
ezzel kefélni?* A legény mondja: «fía tetszik, megmutatom. 
Csakhogy egyenként kell megmutatni*). . 

2. Először a legidősebb leányát fogja a papnak és kivezeti 
a színbe megmutatni, hogyan kell az új kefével fésülni. Fésüli, 
fésüli, a legidősbik leánynak nagyon tetszik az új kefe. Azután 
a középső leányt fésüli meg és neki is nagyon tetszik a legény 
keféje. Utoljára a legkisebbik leányt vezeti ki és fésüli, fésüli 
nagyon erősen. 

Ettől az időtől kezdve a pap leányai a legény után futnak. 
Olyan jónak tetszik előttük (tkp. nekik) az ő keféje. Utóbb a 
legény maga szükségbe jut. 

Egyszer a legidősbik leány meg akarja venni a legény 
keféjét (tkp. kezdi a legénytől kérni megvásárolni a kefét). 
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kazak silié kujim-so íéglkevgi boétas vodé-viv; a zu kgsjiéas éetni 
bgrindzik. ser-kost niv dériga íéukgrtas i kutas kazaklié aslis ngbni 
komi. kazak silis tsgts kujim-so t'églkgvgi bostas. med bgrin % 
ijset nilisli vuzalas kujim-so Ugikgvejié. stavnis najg ngbasni zu 
kazaklié meda mgdéis gusgn. bidenli kol§ zu aslis gtnasli. 

3. kazak dir oz kut setni zu, a pop-nivjas guéenikgn, med 
m§da medis oz kivlini, bid lun silis korgni zu. kazakli disgdas 
najglis kor§m kivzini i koras kujimnan t'éoisg kupditísini. bid 
t'soili kupáiíUigen k§sjisas zu setni. 

voasni va dőre. kazak pgriíéisas. pop-nivjas addzasni zu i 
kutasni gorzini: utaje menam zu! taje menam zu/)) kazaklié 
netsk§ni, gabralgni. kazak skermas, bostas kiás assis dobrasg i 
ilg biitg sibitas vaas. a(t'éis vaas sunlas, ééésa petas lia vilg i 
jpáétáéas. 

4. pop-nivjas, vidt'éig tirji kazak vilg, kutasni koréni vais 

A legény háromszáz rubelt vesz tőle előre; a kefét meg ígéri, 
hogy későbben adja oda. A középső leány pénzt gyűjt össze és a 
maga részére akarja a legénytől megvenni (tkp. kezdi a legény
től magának megvenni kérni). A legény tőle szintén háromszáz 
rubelt vesz át. Utoljára a legkisebbik leánynak is eladja három
száz rubelért. Ok mind megveszik a legény keféjét, egymás 
tudta nélkül (egymás előtt titokban). Mindnek egyedül magának 
kell a kefe. 

3. A legény sokáig nem akarja (tkp. kezdi) odaadni a kefét, 
a pap leányai azonban titokban, egyik hogy a másik ne hallja, 
minden nap kérik tőle a kefét. A legény megunja az ő kérésü
ket hallgatni ós mind a három nővért hívja fürödni. Mindegyik 
nővérnek fürdéskor igéri hogy odaadja a kefét. 

A víz partjára érnek. A legény levetkőzik. A pap leányai 
meglátják a kefét és kiáltani kezdik: «Ez az én kefém! Ez az 
én kefém!» A legénytől el akarják tépni (tkp. tépik, rángatják), 
szorítják. A legény megharagszik, kezébe veszi a maga jószágát 
és mintegy messzire dobja a vízbe. 0 maga a víz alá bukik 
(tkp. belemerül a vízbe), azután kimegy a homokra és fel
öltözik. 

4. A pap leányai, a legényt szidva (tkp. szitkozódva a 
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zu. sungislasni pidgsg(d'éis, ne-una oz stavnis veini. zu ne-kid'z oz 
vermini vais ad'dzini. korsasni, korsasni, munasni batisli nordsni 
kazak vilg. voasni. «mii úin jgijas sid'é kotralannid ?» suue nali 
pop. «oi, baíg, baíg, kazakid mianes pgrjalis. mianli kujimna'-
nimli vuzalis gíik zu. kujim-so ísglkgvgjgn mortlis bostis. a gni 
ne-kodli ez set, a sibitis zus§ va§. munam, bai§, korsni, zev ed 
lesid zuis. mian§s unaié zev zualis.» —• «kuts§m se(tsem dona 
zu nin tianli, j§ijasli, vuzalis kazak h) 

nivjas tsets kiskasni popgs korsni zu. pop periUisas, piras 
va§ i kutas nivjask§d korsni vais kazaklis zu. kid'é-kg med i(dzid 
nilisli poplgn zavodis surg kiás. sijg pondas gorzini: «suri zuid, 
suri/» pop iuug: «mii, te jgimin-U, mii-Vi?» se{(ég-zg loktasni i 
mukgd nivjasis i stavnis kutasni süni: «taj§, baíe, kazakidlen 
i zuid/)) 

P°P 9§g§r-voas} ku^sgm zu kazak vuzavlema nívjasisli i 
mijgn sijg zuavlgma najggs. 

legényre) kezdik a vízben a kefét keresni. Alámerülnek a fene
kéig, nem sok (híja, hogy) mind bele (nem) fúlnak. A kefét 
sehogy sem tudják a vízben megtalálni. Keresik, keresik, elmen
nek apjuknak a legényre panaszkodni. (Haza) jönnek. «Mit sza
ladtok úgy, ti bolondok?)) mondja nekik a pap. «Jaj, atyám, 
atyám, a munkásod becsapott minket. Nekünk mindhármunknak 
egy kefét adott el. Háromszáz rubelt kapott mindegyiktől. Most 
meg senkinek se adta oda, hanem a vízbe dobta a keféjét. Men
jünk, atyám, megkeresni, mert nagyon jó a kefe. Minket sokszor 
nagyon megfésült». — «Micsoda olyan drága kefét adott hát el 
nektek' bolondoknak a legény ?» 

A leányok egyszerre húzzák a papot, a kefét keresni. 
A pap levetkőzik, bemegy a vízbe és kezdi a lányokkal együtt 
a vízben a legény keféjét keresni. Valahogyan a legidősbik 
leánynak kezébe akad a papnak a penise. 0 elkiáltja magát 
(tkp. kezdi kiáltani): «Megkerült a kefe, megkerült!» A pap 
mondja: «Mit, megbolondultál-e vagy mi?» Oda jön a többi 
leány is és mind kezdik mondani: «Ez, apám, a legénynek a 
keféje !» 

A pap megérti, (hogy) milyen kefét adott el a legény a 
leányainak és mivel fésülte ő meg őket. 
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J e g y z e t e k : 1—2. kazak < or. Ka3aKT> fcjiyra, MOJIO^ eii,T., 
paöoTHiiKi3) | pet-vundis.— or. yxopt.S'b, szószerint: cfül-"levágó3, 
j e l en tése : 'Őoínriíí, BocTptiii, OTHaflHHBifl, pasöoHHHKt' j setié§ i 
voég lun kik keze ' xy^a M npona.nae'rb ^ H A Ha ^Ba5 | zu frpe-
őeHt, necajma, meTKa RRSL jibHa5 | sarai < or. capaft | mat§ voas 
'nornŐTj, saMaTajiea'. 

3—4. disedas cHa^otcTi,5; kazakli disedas najglié korgm 
kivziniv. kazakli disgdas nal§n 'korgm ca legény megunja az ő 
kérésüket5 | kupdiítsini < or. ptynaTfcca | sungislini ^HHSB TOJIOBOH 
HKrpflTL5 j ne-una cHe-MHoro, qyTb, MyTt-qyTi.5 | §d < or. B ^ B . 

Ezt a mesét Alekszander Georgijevi.cs F r o 1 o v közölte 
velem Uszísziszolszkban. 

8. dur iva'n. 
1. olis-vilis starik-gozja. nalen kujim pi v§li; kikis véli zev 

burgs, a koimgdis jei. mam-bat i sueni: «j gi iv a'n, mi nem og§ 
tenid kolgi, a mii miian em, stavse kotam kik püi.» si-bgrin 
baíli £al' loui aslas piis, i kor pondis kuvni, to suis aslas pili: 
«kongrgi te menam pigi, menim íaX teng, mii mi og§ ningm tenid 
kol'ei. kor me kula, to te vetli menam gu vile kujimis voi-sgr 
kadin i me tenid viétala kivjas i seki ad'd'éan, mii loug sijg 
kivjassis». 

olisni-vilisni i baí kuli. kik pi, mii v§li bailgn, stavsg bos-
tisni i jukisni. a j§i iva'nli ningm ez setni. bai kuli i gualisni. 

8. B o l o n d I v á n . 

1. Élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk volt; kettő 
nagyon jó volt, a harmadik azonban bolondos (volt). A szülei 
mondják: «Bolond Iván, mi semmit se hagyunk rád (tkp. ne
ked), hanem, a mink van, azt mind két fiunkra hagyjuk*. Az
után az apa megsajnálta a fiát és a mikor halálán volt, akkor 
(így) szólt a fiához: «Szegény fiam te, én sajnállak téged, hogy 
mi semmit se hagyunk rád. A mikor én meghalok, akkor te 
menj az én síromra háromszor éjfél idején és én majd mondok 
neked szavakat, és azután meglátod, mi lesz azokból a sza» 
vakból». 

Eltek-voltak és az apa meghalt. A két fiú, a mi az apjuké 
volt, azt mind vették ós felosztották. Bolond Ivánnak azonban 
semmit se adtak. Az apa meghalt, és eltemették. Akkor eszébe 
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seki dum vilas usi jgi iva'nli, mii vistalis kuligas ba(. i seki 
munis jgi iv a'n bat'-gu vil§. baí-gu vilin jurbitis sijg zev jona. 
kor koimgdis loktis baí-gu vilg, to zev jona onmovéis i vgtgn 
ad'dzg baígs. bai sili i sug: «musa pigi, mun te vgrg, setgn em 
kiz Uurka i te bőét gortié Mer i mun vgrg i sgt i su: céivko-
burko, mestsanngi voronko, lok me ding i pondi sluéitni, kitdzik 
i batti sluZitliri'.» 

2. jgi iva'n sad'mas i munas gortg i dumáitg: «ak, zbil!-kg 
eékgn, Igéid-ég.* aski rityn boétas jgi iva'n Uer i munas vgrg i 
vgféas, k^dzik bai viétalis, i loug si(ddik, kiűzik bai vistalis. 
loktas vev zev jon; nirsis bi petg. jgi iv a'n sijg ritin vglgs 
letdzas, a aföis munas gortg. aski asiv paiíégrin kuilg i kiig : 
vokjas éojgni i éornitgni, mii tsar vgjégma zev itdzid kérka una-
sudta i das-kikgd sudtaas puktgma aééis nivsg; kodi sijg sud-
tagtd'zis vermas íéeiíéistni, to si sajg tsar éetas aééis niv. i súgni 

jutott Bolond Ivánnak, a mit az apja halálakor mondott. És 
akkor kiment Bolond Iván az apja sírjára. Apja sírján nagyon 
erősen imádkozott. A mikor harmadszor jött az apja sírjára, 
akkor nagyon mélyen (tkp. erősen) elaludt és álmában atyját 
látja. Atyja (így; szól hozzá: «Kedves fiam, menj az erdőbe, ott 
van egy vastag tuskó, és te vigy hazulról fejszét és menj az 
erdőbe és vágj bele (a fejszéddel a tuskóba) és mondd: "éivko-
burko, mestsanngi voronko (sötétszürke-sötétpej, táltos [tkp. jósló] 
ráró), gyere hozzám és kezdj (nekem) szolgálni, a mint apám
nak is szolgáltál5)). 

2. Bolond Iván fölébred és haza megy és gondolja (magá
ban): «Ah, ha ez igaz lenne, jó (lenne) bizony». Másnap este 
Bolond Iván fejszét fog és az erdőbe megy ós (úgy) tesz, a hogy 
az apja mondotta, és úgy is történik, a hogy az apja mon
dotta. Egy nagyon erős ló jön; orrán tűz jön ki. Bolond 
Iván aznap este szabadon ereszti a lovat, maga meg haza 
megy. Másnap reggel a kemenczén fekszik ós hallja: testvérei 
esznek ós beszélik, hogy a czár egy nagyon nagy, sokeme
letes házat épített és a tizenkettedik emeleten helyezte el a 
leányát; a ki addig az emeletig tud Jován) ugratni, hát anoak 
adja a czár a leányát. És mondják az anyjuknak: «Anyánk 
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mamii: mname, zapte miianli sojan-tor. mi kgsjam vetlini tsar 
ordg. kié nin eékgn miianli Ueíiéiétni, no kei vitd'égdlam bur 
jgzgs. » 

jgi iva'n kivzg i d urnáit §: «we vetla». aski asiv vokjas 
tsukgrt'iíéisni i munisni vgv vilin, a jei iva'n uzas zev dir 
paíiégr-sgrin i kor-ke Uettéas i munas verg. setén isukgstas assis 
vgv, pukéas si vilg i munas tsar orde. tui vilin vgtgdas aséis 
vokjasse i sejsgm gdjg munas vokjas dinti, mii najg perna-
pasdsasni i suasni: «jen aU mórt, jen ali mórt)). 

3. jei iva'n voas tsar ordg. a setén u£g isukerUéemagé nin 
zev una jgz i muked Uedéalgni nin.jgi iva'n sid'z-ze iéeUéistas 
i volas tolke éiéimed sudtaed'é i berggd'tsas i gdjgdzik munas 
gortg. ritin voisni vokjas i éorúitgni, mii ne-kod ez vermi iéeit'éistni 
das-kikgd sudtagdz, tolkg giik éiéimgd sudtagdé téeiUistis. «ogg 
tgdgi, jen ali mork.» a jgi iva'n paííégr vilin kaiig i éeralg 
vokjas vilin, mii abu tgdgmagé sijggs. 

askia lung tsar bara korg jgzgs i kiűzik vokjas, sifái i 

(tkp. anyám), készíts elő számúnkra ennivalót. Mi el akarunk 
menni a czárhoz. Már hogy ugrathatnánk mi, csak a derék 
embereket akarjuk legalább megnézni». 

Bolond Iván hallgatja (ezt) és gondolja (magában): «En 
elmegyek». Másnap reggel a testvérei összejöttek és elmentek 
lóháton (tkp. lovon). Bolond Iván meg nagyon sokáig alszik a 
kemencze tetejének a közepén, egyszer aztán fölkel és az erdőbe 
megy. Ottan előhívja a maga lovát, ráül és megy a czárhoz. 
Az úton utóiéri a testvéreit és olyan gyorsan megy el a testvérei 
mellett, hogy ezek keresztet vetnek magukra és mondják: «Isten 
avagy ember, isten avagy ember». 

3. Bolond Iván a czárhoz jön. Ott meg már nagyon sok 
nép gyűlt össze és a többiek már ugratnak. Bolond Iván szintén 
ugrat és csak a hetedik emeletig jut el és visszafordul és gyor
san haza megy. Este megjönnek a testvérei és beszélik, hogy 
senki se tudott a tizenkettedik emeletig felugratni, csak egy 
(ember) ugratott a hetedik emeletig. «Nem tudjuk, isten avagy 
ember». Bolond Iván meg a kemenczén fekszik és nevet a 
bátyjain, hogy nem ismertek reá. 

Másnapra a czár megint hívja az embereket és éppúgy 
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jei i v a'n bara munimi tsar orde. miian jei iv a'n ta-lun 
tsettsistis gkmisgd sitdtagd'z, muked-£g jona tapkiddzika. ritin bara 
vokjas d'ivuittsgni, mii kod-ke uée tsettsistis gkmis sudtaed'é. a, 
miian jei iva'n sije i tgde, mii serale da seralg. 

koimgd lun uég tsar koré jezes. jgi iva'n vokjaskgd bara 
munis tsar ordg, i setén tsettsistis i vois das-kik sudtaed'é. "kor 
sije volis das-kik sudtaefizis, to tsar-niv l'askis jei iva'nli pte-
sas assis nima tsun-kits. 

4. kimiji'ke lun berin tsar pondis kórsai sije mortes, kodi 
tsettsistis das-kik sudtagdé no ne-ki fizik ez vermini ad'd'éini. . 

jgi iva'n-zg ad'd'éas, kiűzik jugjalg pl'es vilin tsun-kits, 
kertalas plesne zev ometik trapjeen (ruzumen). kor-ze pattser vilin 
okoia l<>ue sili vifiégdlini tsun-kits vile, to seki sije raélivlis assis 
kgrtgdsg. vokjas-zg add'éasni, mii pattsgr vilin jugid, zavod'itisni 
vid'tsivi, miijei iva'n bien vorse. 

gii luv.g tsar kőris as berdas stav jezsg, kodi véli sije 
tsarstvoin. seki >i ordg loii munni i j ei iva'nli. tsar stav jgzisli, 

mint a testvérek, Bolond Iván is megint elment a czárhoz. A mi 
Bolond Ivánunk ezen a napon a kilenczedik emeletig ugratott, 
a többiek pedig sokkal (tkp. nagyon) alacsonyabbra. Este megint 
csodálkoznak a testvérei, hogy valaki már kilencz emeletnyire 
ugratott. A mi Bolond Ivánunk meg egyre csak nevet meg nevet. 

Harmadnapja hívja már a czár az embereket. Bolond 
Iván a testvéreivel megint elment a czárhoz, és ottan ugratott 
és tizenkét emeletnyire jutott. A mikor följutott tizenkét emelet
nyire, akkor a czár leánya odaragasztotta Bolond Ivánnak a 
homlokára a maga nevével ellátott (tkp. neves) gyűrűjét. 

4. Néhány nappal rá a czár keresni kezdte azt az embert, a 
ki tizenkét emeletnyire ugrott. De sehogy se tudták megtalálni. 

Bolond Iván pedig látja, hogyan csillog a gyűrű a hom
lokán, nagyon rossz rongygyal körülköti a homlokát. A mikor 
meg a kemenczén kedve támad a gyűrűjét nézni, akkor leoldotta 
a kötését. A. testvérei pedig látják, hogy a kemenczén világos 
van, elkezdtek szitkozódni, hogy Bolond Iván tűzzel játszik. 

Egyik nap a czár magához hívta az egész népét, a mely 
abban a birodalomban volt. Akkor Bolond Ivánnak is el kellett 
hozzá mennie. A czár az egész népének, a szegények.részére és 
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koriéjasli i bidsgnli vgféis pir. kor pondisni vi(dzgdni bid mortgs,. 
i loktisni jgi iva'n ding. to sek tsar-niv pondis juavni jgi 
iva'ngs, miila sijg kgrtgda. jgi iva'n-ég sug: amenüsim pl'esgs 
kurtísis üsuskan-zi.)) jgi i v a'nlis pondisni rázni kgrtgd i add'zisni,. 
mii vgli silgn ples vilas. seki tsar-niv kőris assis baísg i petkgdlis 
sili assis igniksg. seki tsar tsgktis bostni jgi iva'ngs, miskini i 
pdstedni. kor-zg jgi iva'n petis m%skgmen i pdétgdgmgn, to ne-
kod ez vermi sijggs tgdni, da£g vokjasis. i sijg bgrin (si-bgrin) 
jgi iv a'n ggtrdsis tsar-niv vilin, piruitisni Uglgi vo. me tóig 
setgn vgli, vina i ma juii (juui), no tol'kg uskgs kgtgdi, a vomg 
ez voli. 

mindenki részére lakomát rendezett. A mikor minden embert 
meg kezdtek nézni, eljutottak Bolond Ivánhoz is. Akkor a czár 
leánya megkérdezte Bolond Ivántól, hogy miért van kötése (tkp. 
miért kötéses ő). Bolond Iván meg mondja: «Az én homloko
mat darázs csípte meg». Bolond Ivánnak a kötését leoldották 
és meglátták, a mi a homlokán volt. Akkor a czár leánya oda-
hítta az apját és megmutatta neki a maga vőlegényét. Akkor a 
czár megparancsolta, hogy fogják Bolond Ivánt, mosdassák meg 
és öltöztessék fel. A mikor pedig Bolond Iván megmosdatva és 
felöltöztetve kijött, akkor senki se tudott rá ismerni, még a 
testvérei (se). És azután Bolond Iván nőül vette a czár leányát. 
Egy egész esztendeig lakomáztak. Én is ott voltam, pálinkát és 
méhsört ittam, azonban csak a bajuszomat nedvesítettem meg, 
de a számba nem ment (semmi). 

J e g y z e t e k . A mese eleje nagyon hasonlít az előbbi 
gyűjteményemben dis dane czím alatt közölt mese elejéhez 
(Zűrjén népk. mutatványok 56). Ott a táltosló neve sivko-burko, 
mestsanskgi voronko. A mestsanskgi (tkp. 'polgári') és itt a 
mestsanngi sajátságos összekeverés és elferdítés eredménye; a 
megfelelő orosz mesében t. i. egy B I J H I Í Í Í 'jósló, jövendölő' 
lóról van szó. 

1—2. menim éat teng 'MH£ 5Kajii> Teőa' vagy*: menim zaX 
te | sgt 'y,a;api> TonopOMT>' [ suda, sudta cemelet, réteg, magasság, 
termet'; sudaa '-magasságú, -emeletes5; gt-suda, gt-sudta cegy-
magasságú, egyenlő magasságú'; kik-suda, kik-sudta 'kétemeletes* 
(1. még FOKOS 49. 1.) | Kié úin eékgn miianli tsetísistni ' r ^ i (Kaicb) 
yíKi> 6 H usai'b CKaKaTi.5. 
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3—4. jona tapkiddzika ('jona e^sa.clzik sudtagd'é üseíisalisni* 
'sokkal kevesebb emeletig ugrottak5) cHa MHoro HUHte' \.iva'n sije 
i tgde, mii seralg da seralg orosz szólás == TO H 3HaeT"b *ITO 
OMieTca ,a;a CMÍeTca | l'askis 'npiiJTEiiiiJia' j nima cco CBOHM'B 
HMeHeMi.' | razlivlis 'paSBaabiBajnb'. 

A mese közlője az uszt'sziszoíszki AjieKcM HHKOJraeBH t̂ 
H a ' í f i e B%. 

9. 
1. kor-kg, ne-kor-ke olis-vilis tsar. silgn v§li kujim pi. med 

idzidpiis véli semen nima, sgr-kostis mitrei nima, a med 
ijégtis iv a'n nima. tsarlen véli zev i^zid sad, kitgn véli bid-
íéama pujas: jablgg-pu, izum-pu i una muked pujas. et'i asivin 
tsar petis sadje i ad'dzg, kod-ke volgma sijg sadje voinas i zev 
jona taskáitema silié jablggjas : kimin sojema, sizim-minda tal'a-
Igma da gilgdgma. vot tsar i sue piianli: «musa pijas, mentsim 
sad bidsen éuggdgmags i ogg-kg pondéi karauUtni, to miian ningm 
oz kol.it pijas i súgni: vbatg, mi pondam karautiini teniéid sad 
bid voi.)) 

2. gii voi munis sadjg semen. no sijg ez vermi voi-bid 
óvni, a zev régid onmovsis i úinem ez kivli. aski Uetísas semen 

9. 
1. Egyszer volt, hol nem volt (tkp. egyszer-sohasem), élt

volt egy czár. Neki három fia volt. A legidösbik fiának Simon 
volt a neve (tkp. Simon nevű volt), a középsőnek Demeter, a leg
kisebbiknek meg Iván volt a neve. A czárnak volt egy nagyon 
nagy kertje, a hol mindenféle fa volt: almafa, szőllő és sok 
más fa. Egyik reggel a czár kiment a kertbe és látja, valaki 
éjjel bejött abba a kertbe és tönkretette az ő almáját (tkp. na
gyon erősen megrontotta, pusztította az ő almáit): a mennyit 
megevett, hétszer annyit letaposott és elhányt. Hát mondja a 
czár a fiainak: «Kedves fiaim, az én kertemet egészen elpusztí
tották, és hogyha nem fogunk őrködni, akkor nem marad ne
künk semmink». A fiai meg (így) szólnak: «Atyám, mi minden 
éjjel őrizni fogjuk a kertedet*). 

2. Első (tkp. egyik) éjjel Simon ment a kertbe. Azonban 
nem bírt egész éjjel virrasztani, hanem nagyon hamar elaludt és 
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i adU'ée, mii kod-kg volgma voinas i zev jona bara taskáitgma. 
m§d§d vojin munis mitrei i vgféis sidé-ée, kidé i éemen. 

koimgd vojin munis ijsgt pi iva'n. gdoa-gdva vermis iva'n 
óvni sijg voi, si^éik i onmovsgdg. voi-sgr kadin iva'n i ad'dég:. 
loktis sadjg éar-pti^sa i pondis kokavni tsarlis jableg. i v a'n 
uékgdiéas si-vilg, no oz vermi kutni, a tolkg kiás kolg gíi per§. 
i v a'n munis gorte i vistalis batti, kidé mii v§li. 

mukgd vokjas Iggdsisni i v a'n vile, miila nali ez uddiitsi, a 
sili udáiiiéis. i pondisni süni baŰi: «bat§, ledz miiangs, mi kór
sam zar-ptifsags i vajam tenid.» 

vokjas mttnem berin iva'n tsgt.j pondis vgzjisni bailis £ar-
píifsa (zar-pűfisaes) koréni. hat esken dir ez kesji ledzni, no 
addzg, mii kol§ ledzni, i lefíéis. 

3. i v amn tsar-pi puksis v§v vilg i munis tujg. munis da 
munis i vois tui-veíe, kiten vgli 'sulal§ stolb. sijg stolbsdn vgli mun§ 
kujim tui. gü tujg vgli gizgma : o-kodi tajg tujgd munas, to sili 

semmit se hallott. Másnap fölkel Simon és látja, hogy valaki 
éjjel bejött és megint nagyon erősen pusztított. Második éjjel 
Demeter ment és ugyanúgy tett, mint Simon. 

Harmadik éjjel a legkisebbik fiú, Iván, ment. Alig-alig 
tudott Iván azon éjjel ébren maradni, úgy elálmosodik. Éjfél 
idején Iván látja: odajött a kertbe a iar-madár és csipegetni 
kezdte a czár almáját. Iván ráveti magát, de nem tudja meg
fogni, hanem csak egy tolla marad a kezében. Iván hazament 
és elmondta az atyjának, mi hogyan történt. 

A másik két testvér (tkp. a többi testvérek) megharagu
dott Ivánra, hogy miért nem sikerült nekik, neki meg sikerült. 
És így szóltak atyjukhoz:« Atyánk, ereszsz bennünket, mi meg
keressük a ior-madarat és elhozzuk neked». 

Miután a bátyjai elmentek, Iván szintén el kezdett ké
redzkedni az atyjától a éar-madarat keresni. Apja sokáig nem 
akarta ugyan elereszteni, de látja, hogy el kell ereszteni, és 
eleresztette. 

3 . Iván czárfi lóra ült és útnak indult. Ment meg ment és. 
egy keresztúthoz ért, a hol egy oszlop állott. Attól az oszloptól 
három út indult ki (tkp. ment). Az egyik út felé (tkp. útra) (ez) 
volt felírva (t. i.-az oszlopra): «A ki ezen az úton megy, annak 



ZÜKJÉN SZÖVEGEK. 3 6 9 

Igéid loug óvni, no Sar-pű^sags oz addzi)). mgd tujg véli giígma: 
akodi tajg tujed (tajg tui kuéa) munas, sije kidas)). i koimed tujg 
véli gtágma: «kodi munas tajg tujed, sije vostas aééis v§vse». 
iva'n tsar-pi dumáitas, dumáitas, da i munas sijg tuj§d, kiten 
vgli giígma, mii kodi seti munas, to sije vostas assis vg'vse. 

munas, munas, voas vgrg i pukéas soii't'éini. drug vgréis 
uékgd'tías zev i.dzid éera kejin i éojas tsar-pil%é v§vs§. i v a'n 
b§rdas, berdas da i onmovéas. aski Uetísas i oz t§d, mii i veűni. 
drug veris pete éera kejin i su e: «mii-n§ berdan, iva'n tsar-pi?)) 
— «kidz og bgrd, éera k§jin, te éojin mentéim vgv, tok tenid 
l§éid, a me kidé eni munah) kejin i sue: aen tgMié! vai, púkéi 
me vilg. me teng nua, kitíég okota.)) i pukéas iva'n éera kejin 
vilg i munasni zev edjg. munasni da munasni i pondasni voni 
tsar-dvorets ding. kgjin i sug: «te mun, i v a'n, vojin tsar ordg i 
bőét gar-püjsags, a sadgksg en liét boétni.» 

4. vojin i v a'n munas tsar ordg i bostas £ar-ptij;sags, no 

kellemes lesz az élete (tkp. élni), de a iar-madarat nem találja 
meg». A másik útra (ez) volt felírva: «A ki ezen az úton megy, 
az meghalw. A harmadik útra meg (ez) volt felírva: «A ki ezen 
az úton megy, az elveszti a lovát». Iván czárfi gondolkozik, 
gondolkozik, és elindul azon az úton, a hol (az) volt felírva, 
hogy a ki arra megy, az elveszti a lovát. 

Megy, mendegél (tkp. megy), egy erdőbe ér és leül meg
pihenni. Egyszerre kiront az erdőből egy nagyon nagy tarka 
farkas és megeszi a czárfi lovát. Iván sír, sír ós azután elalszik. 
Másnap fölkel és nem tudja, mit is csináljon. Egyszerre kijön 
az erdőből a tarka farkas és (így) szól: «Miért sírsz, Iván 
czárfi?)) — «Hogyne sírnék, tarka farkas, te megetted az én 
lovamat, így neked kellemes, de én hogy megyek mostan ?» 
A farkas mondja: «Ne bánkódjál! Nosza ülj fel én reám. Én 
elviszlek, a hová kedved (tartja)». És Iván felül a tarka farkasra 
és nagyon gyorsan mennek. Mennek, mendegélnek (tkp. és 
mennek) és a czári palotához jutnak (tkp. kezdenek érni). A far
kas mondja: «Te menj, Iván, éjjel a czárhoz és vidd el a éar-
madarat, de a kalitkáját ne merd elvinni». 

4. Éjjel Iván a czárhoz megy és fogja a ^ar-madarat, de 
Nyelvtudományi Közlemények. Jhlll. ^* 
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addzas, mii zev mifsa sadekis, i pondas bostni i sadekse. no seki 
sadmasni slugajasis tsarlen i kutasni i v a'nes i nuasni tsar orde. 

(me táti kóla una, si(d'éik mii og ted jona, a mii lou§ 
i v a'nked, viétala:) 

tsar ts§ktas i v a'nli zev una bur-tor v§Uni, a kor sij§ 
stavse v§(Uas kejinked, to setas i v a'nli assis nj,vse da £ar-pü(tsas§ 
(£ar-kais§). si-bgrin iva'n munas gorte bai orde i §ni ol§-vile. 

látja, hogy nagyon szép a kalitkája, és a kalitkát is kezdi venni. 
De akkor fölébrednek a czár szolgái és elfogják Ivánt és a 
czárhoz viszik. 

(Én itten sokat kihagyok, minthogy nem nagyon tudom, 
de (hogy) mi lesz Ivánnal, (azt) elmondom:) 

A czár megparancsolja Ivánnak, hogy nagyon sok jó dol
got csináljon, és a mikor ő mind megcsinálja a farkas segítsé
gével (tkp. a farkassal), akkor odaadja Ivánnak a maga leányát 
és a iar-madarát. Azután Iván hazamegy az apjához és most 
él-van. 

J e g y z e t e k . 1. semen < or. CeMCHi) | mitrei < or. - ^ H -
MHTpiíi, ^MHTpiö | bidisama < bid-sama \ jableg < or. HÖJIOKO, 
flÖJioK'L 1. KALIMA 55 | i.zam < or. H3K>MT> | asilin mellett asivin 
is használatos [ taskditema cHCTacKajrb, HCiiopTHjrz>' ! kimin so-
j§ma, sizim-minda . . . . v. miida sojpna, siéim si-minda . . . . 

2—3. m§ded vojin 'második éjjel5, med vojin 'másik éjjel, 
második éjjel' j zar-pűfsa^c or. }KapT>-nTHii;a (mesebeli madár) [ 
bai eíken dir ez k§sji led'éni coTeiri> 6 H .nojiro He XOTÉJTL nyc-
KaTb3 | tui-veé cnepeicpecTOKT>, pacnyrie' | tsar-dvorets (v. sar-
dv§reU) din§ "wb u;apcKOMy .uBopuy'. 

4. si(dzik mii fTaK% Kani' | bur-tor veiéni '.noÖpa c^fenaTL3. 
A mese közlője az uszfsziszolszki A. H. H a & £ e B T>. 

10. 
1. perié dred vodis pat't's§r vile i pondis posni t'ééladli süni: 

«vot perismannid da óid li kutas kivni tok povod'da voidzin, a eni 

10. 
1. Az öreg nagyapa lefeküdt a kemencze tetejére és kezdett 

a kis gyerekeknek beszélni: «Lám, meg fogtok öregedni és min
den csontotokat érezni fogjátok (tkp. minden csont meg fog 
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ti jest se ninem na ode kiig i me kor tiian-kod véli, povod'date 
miskugn eg vermivli tedni». — «a dir-g nin te olan évet vilin ?» 
jualisni íéetdd'. «da sizim-das ekmised ar nin zavoditUg, kidz me 
mu vilin afóimes kishala, vot berja vojasg jona sekid, kor ar 
lökte, a bura-ke kgd'zdgdas, Hokmas régid nin. bara sonid, gaza 
gozgm koli ta-vo kezg, bara il§ kilalim voildn. mgdgd't'sas eni 
puskini ke(dzid voi-tgv, meded't'éasni turebjas i limjen ggger miia-
ngs tirtas; kgfd

rzid, pianjas, kefizid voi-more dórin.» 
2. «a miila, dede, sije abu vek go£§m-kodr sonid? miila tglis 

ovl§ ?» jualis étik deíina d'edlis. — «a vot, musa pianjas, dir 
me oli i bur jgzlis kivlivli, miila goégm i tev vezldseni. ólam mi 
mu vilin, a muis miian kutUiég more-okian vilin, ilg-kg munan 
mu-ponefáis, pozg adrdzivni i sije more-okianse, kod vilin stav 
belgi évetis sulalg, i un a jgz addiivlivlgni sijges. si(dzik ingé 
sulalg miian mu okian vilin; a gozgm-ar vezlaleni tevjas. kodarin 

órzeni) rossz időjárás előtt, most azonban ti meg semmit se 
éreztek. Én is, mikor a ti korotokban voltam (tkp. olyan vol
tam, mint ti, hozzátok hasonló voltam), nem tudtam az idő
járást hátammal megérezni (tkp. megtudni))). — «Hát régóta 
élsz te már a világon?)) kérdezték a gyerekek: «A hetvenkilen-
czedik ősze kezdődik már (annak), hogy a földön húzom az 
életemet (tkp. magamat). Lam, az utolsó években nagyon nehéz, 
a mikor az ősz jön. De alighanem már hamar hideg lesz, rossz 
lesz (az idő). Megint elmúlt erre az évre a meleg, víg nyár, 
megint messzire úsztunk észak felé. Elkezd majd most fújni a 
hideg északi szél, elkezdődnek a hófergetegek és minket körös
körül elborít a hó (tkp. hóval tölt meg). Hideg van, gyerekek, 
hideg van az északi tengernél)). 

2. «De, nagyapám, miért nincs mindig meleg úgy mint 
nyáron? Miért szokott tél lenni?» kérdezte az egyik fiú a nagy
apjától. •— «Hát lám, kedves gyerekek, én sokáig éltem és jó 
emberektől hallottam, hogy miért váltakoznak nyár meg tél. 
Mi a földön élünk, a földünk meg az óczeántengeren nyugszik. 
Ha messzire mész egészen a föld végéig, látni is lehet azt az 
óczeántengert, a melyen az egész nagy világ áll, és sok ember 
látja is azt. így áll hát a mi földünk az óczeánon; a nyarat-

24* 
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sondi sulalg, tedannid-§hi jualis d'ed. «t§dam, lun-vilin», suisni 
Uélád'. — «no vot lun-vilin i med sonid p%r, i stav sonid miian 
sondiié lou§. go£em miian mu véli lun-vilin sondi berdin matin i 
go£§m.-té§é- pgl'tis sonid lun-tev. sij§ lun-telis i miiunlis niute jetkis 
voi-viv i bar a mi iliémim sondiié i k§dédedis. a tev-éerin mu 
med voi-vilin lou§ i med jon kefáuljas sek ovleni. épiridon a 
sontse vorota lunsán voi-tev, kodi puskás ar-bid i tev-lid, miianlié 
mu pondas ber lunldíi jetkini i lunjas kuédzik lou§ni, sondi kutas 
matismini i bara sonid lou§. sid'é miian§s voi-t§v kup al'úij's a 
iva'n lun g§g§red'z pir nuas i sek sam§i lun-vilas sondi berdas 
ovl§ mu. lun-vilin lun-t§o bara kutas i!éep§stni voildn i bara 
tgvldn med§d't'sam. sidé miianlis mu v§tl§dl§ t§v voi-vivédn lun-
vile i lun-vivéán voi-vile. kor sondi berdg jetkas mu, sek goiem, 
€b kor voi-vivldn, sek t§v». 

őszt a szelek váltakoztatják. Hol áll a nap, (azt) tudjátok-e ?» 
kérdezte a nagyapa. «Tudjuk, délen», mondták a gyerekek. — 
«No lám, délen van is mindig legmelegebb és minden melegünk 
a naptól van. Nyáron a mi földünk délen volt közel a naphoz 
(tkp. a nap mellett) és egész nyáron meleg déli szél fújt. Az a 
déli szól a mi földünket észak felé hajtotta és mi megint el
távolodtunk a naptól és hidegebb lett. De tél közepén a föld 
legészakabbra lesz és akkor szoktak lenni a legkeményebb (tkp. 
legerősebb) hidegek. Szpiridon napfordulatának napjától kezdve 
az északi szél, a mely egész őszszel és egész télen át fúj, a mi 
földünket vissza dél felé kezdi hajtani és a nappalok hosszabbak 
lesznek, a nap közeledni kezd és megint meleg lesz. Az északi 
szél körülbelül egészen Keresztelő János napjáig (tkp. Ker. János 
napja körűiig) visz így bennünket folyton és akkor legdélebbre 
a nap mellett van a föld. Délen a déli szél megint észak felé 
kezd hajtani és megint a tél felé indulunk. így kergeti a szél 
a mi földünket északról délre és délről északra. A mikor a nap 
közelébe hajtja a földet, akkor nyár van, a mikor meg észak 
felé, akkor tél van». 

J e g y z e t e k : Ez az elbeszélés egy igen becses k o s m o -
g o n i a i m o n d á t tartalmaz és eszünkbe juttatja a v o g u l 
mondának azt a felfogását, a mely szerint «Ha alvidéki (t. i. 
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Ob-alvidéki, északi) szél támad, a felvidéki tengerbe emeli őket ; 
ha felvidéki szél támad, az alvidéki tengerbe emeli Őket», a mi t 
MUNKÁCSI magyarázata szerint úgy kell ér tenünk, hogy «a rege 
úgy képzeli az ősemberek lakóhelyét, min t valami úszó jéghegyet, 
melyet a szél á ramla ta alá- s fölsodorw (Vogul Népk. Gyűjt. 
I. 198—9). A mondá t közlőm, A. G. F r o l o v , a Luza-ment i 
BeKmopT> falvában hallotta egy öreg embertől (mint az elbeszé
lésben említi, a regélő 78 éves). Figyelembe véve, hogy ugyan
csak a Luza vidékéről származik a Zürj . Népk. Mutatványok 
4. lapján közölt e p i k a i töredék is, föltehető, hogy e vidék 
népköltészetében más hagyományok is megőrződtek. Természe
tesen, ha hamarosan föl nem jegyzik őket, el fognak pusztu ln i , 
a hogyan elpusztultak pl . a vicsegdai nyelvjárás területén. 

1. bid li kutas kivni tok poroddá votdi%n 'Kaayiaff KOCTI* 
öy^eTi. .'jiHiUHa népéé i , xy^oít noro^oíi ' j bura-ke kgdédgdas 
^OJDKHO ŐHTB noxojio^'feeT'b' | l'okmas 'ncnopTiiTca noro^a 5 

limjen ggggr miiaves tirtas fCHÍroMri> KpyroMT> Hact 3aHeceTT>\ 
2. mais miian kutUiég more-okian vilin c3eMjra Hama ,nep-

>KHTCH Ha MOpe-OKeaHi' | munan 2. szem. determinatio | belgi 
évet < or. Ő-fejibiH CBÍTI> ] kodarin fHa KOTopoii CTopoHfc' | jgtkis 
^OTTOJiKHyjH., no.nBHHyjii.5 | spiridona sontse vorota lunsán v. lun 
berged'féetnsdn cco flM CnupH^OHa co^Hu;eBopoTa'; Szpiridon 
napja az orosz naptár szerint decz. 12-én ( = decz. 25-én) van i 
k. iva'n lun gegereclz cnpH6jiH3HTejibH0 #0 HBaHOBa ^ H H , ,n;o 
OKOJIO HBaHOBa íiHfl'; Keresztelő János születésének emléknapja 
j ún . 24-én ( = júl. 7-én) van (a nyári napfordulat idején) j t'ée-
pestni 'no^TajiKHBaTL'. 

11. jez b agatir. 

1, vaíen olisni da vilisni gtgéa p op o'vit$ mamisked 
da silnei mogufs bagatir j e z. 

glgsa popo'vit's munis mamiskgd verg tuvcnla. turun 
vajisni i kutisni leptavni saraje. a nal§n véli siéiin-aresa §s.-
seni sije vglgm soje turun. gl'esa popo'vit's oz i tedli, kidé 

11. jez hős. 

1. Régen élt-volt (tkp. éltek és voltak) Papfi Elek az any
jával és az erős hata lmas jei hős. 

Papfi Elek elment az anyjával az erdőbe szénáért. Hoztak 
(is) szénát és (ezt) a csűrbe kezdték felrakni. De volt nekik egy 
hétéves ökrük. Ez ott szénát eszik vala. Papfi Elek nem is veszi 
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silgn turun-plastgn leptisas gskid tsgts. nmamg, me jona zg jon — 
kutas süni gl'gsa —, led'z meng vojuitnp. — atégv •— sug ma-
mis — teng viiasni bagatirjas.)) a bgrinas letdzas i etgsa po** 
po'v its munas. 

2. si vod'é vilin mungma tiskásni da guHáitni silnei moguts 
hagatir j§í. naj§ glgsakgd gtladsasni da i uzmgd'Uasni. ééssa 
na din§ ritnas voasni jetdZid hagatir da g§rd bagatj/r i kutasni 
najg sornitni da lesgd'tsinj,, ki(dzi nali vini kujim-jura bagatires. 
éornUUisas i puksasni soini. jetdzid-jura da ggrd-jura bagatirjas 
éojasni kujim-pudja komel, a silngi moguts bagatir jgé kik iJeg
ük sgrgm tolkg éojas. silis kutasni juavni: «kis tenid vinid tajtsgm 
cmgl'a sojgmnadhi a sijg skgrmas da i suas: atsgknita-kg, stav-
nid usannid da i kulannid.» 

je^dzid bagatir da gerd bagatir povzasni da voinas i pis-
jasni. éil'ngi moguts bagatir jeé asilin tséttsas i kutas gtesa 
p opo'vijsgs mgdgdni gortas : «mun — suas — te górtad da 
mamid dinin nonás, a kosásni tom-na.rt gtesa p op o'vits kiv-

észre, a mint a szénarakással együtt az ökrét is fölemeli (tkp. 
az ökre szintén fölemeltetik). «Anyám, én nagyon erős vagyok 
— kezdi Elek mondani — ereszsz engem hadakozni». —- «Hall
gass — mondja az anyja —, téged megölnek a hősök». De 
azután engedi őt, és Papfi Elek elmegy. 

2. Előtte elindult az erős hatalmas jgi hős harczolni és 
járni. Ők Elekkel találkoznak (tkp. egyesülnek) és meghálnak. 
Este azután hozzájuk jön (tkp. jönnek) a fehér hős és a vörös hős 
és ők kezdenek beszélgetni és megállapodni, hogyan öljék meg a 
háromfejű hőst. A beszélgetésnek vége, és leülnek enni. A fehér
fejű és a vörösfejü hős (tkp. hősök) egy három-pudos darab 
(nyers) tésztát esznek meg, az erős hatalmas jgi hős azonban 
csak két kicsike karéj kenyeret eszik. Tőle kezdik kérdezni: 
«Honnan van neked erőd, mikor ilyen rosszul eszel (ilyen rosszul 
evéseddel)?)) 0 megharagszik és (így) szól: «Ha egyet köhintek, 
ti mind elestek és meg is haltok». 

A fehér hős és a vörös hős megijednek és éjjel megszök
nek. Az erős, hatalmas jgi hős reggel fölkel és Papfi Eleket 
haza kezdi küldeni: «Menj te haza — mondja — és szopj az 
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zas i munas. éitngi moguts bagatir jgz dumditni pondas, kidz 
sili gtnasisli vini kujim-jura bagatires, a vin silgn nemsa abu 
velem. 

3. ad'd'zas kié-ke kebila. sili kertalas bgéas tsarla, a kiás 
bostas siren mavtgm. zir da i mgdgd'Uas. munig-Ugé'is evtí'éas, i 
bidgn: gut i gag sibdg sili zirjas. a sijg stavse lid'd'g mortgn i 
giie bid pu vile, mii simda tisejsa viema tan jgz. 

jez lid'd'gni i zev jona polgni, mii settsgm jon mórt veiig i 
ne-kod oz list sikgd panidáéni. jg£ munas, munas da i sili pa-
niddsas kujim-jura bagatir. kujim-jura bagatir nuégdísgma vgv 
vilas. jg£ bagatir ad'd'zas i suas : ((te tunjásan, i me tunjdéa)) i 
sidbí-ze vodas i kutasni pad-veé ggnitni. jgélgn vgv gvUsg da 
gviiég, a ponas Uarla sidz i bergalg. koimgdis kutas ggnitni da 
zev jona gvtistas. tsarlaid gol'a vilas usg kujim-jura bagatirli i 
kujimnan jurse vundas. 

anyádnál, de hadakozni még fiatal vagy». Papfi Elek szót fogad 
és elmegy. Az erős, hatalmas jg£ hős gondolkozni kezd, hogyan 
ölhetné meg egymaga a háromfejű hőst, de ereje neki egyálta
lában nem volt. 

3 . Valahol (tkp. valahonnan) meglát egy kanczát. Ennek a 
farkára egy sarlót köt, a kezébe meg szurokkal bekent lapátot 
vesz és elindul. Egész útja alatt (egész idő alatt, .míg megy) 
legyezi magát (forgatja, ide-oda mozgatja a lapátot) és minden: 
légy meg rovar a lapátjára tapad. 0 meg mindezeket embernek 
számítja és minden fára ráírja, hogy annyi ezer embert öltek 
meg itt (tkp. . . . ember öletett meg). 

Az emberek elolvassák (ezt) és nagyon félnek, hogy olyan 
erős ember jár (ott), és senki se mer vele szembeszállni. j§£ 
megy, megy és szembe jő vele a háromfejti. hős. A háromfejű 
hős végig nyújtózkodott a lován, jgz hős meglátja és (így) 
szól: «Te jósolsz, én is jósolok» és éppen úgy fekszik le (a 
lovára) és keresztbe kezdenek nyargalni. jeZ-nek a lova legyezi 
magát meg legyezi magát (csóválja a farkát) és a végén a sarló 
szintén így forog. Harmadszor kezd nekivágtatni ós nagyon erő
sen meglóbálja (a farkát). A sarló a háromfejű hősnek a tor
kára esik és mind a három fejét levágja. 
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4. bagatir j§z stav jurse v§v-bezas k§rtalas da i med§d'tsas. 
nvg petk§dlini. stav j§z, kodi pánid étire, pisjgni, med oz vi. 
kutisni sorúitni, mii zev jon mórt vijim i sij§ kujim-jura baga
tir §s vi§ma, i mii si-kod' jon ne-kod abu vevlgma i oz lo: silen 
p§ nimis sil'n§i moguts bagatir j§z, sifizik i giMgma 
knigaas. séssa kajema vére i seitíe tsomje ovmedU§ma i §ni 
ole-vil§. 

4. jez hős a fejeket mind a lova farkára köti és elindul. 
Viszi megmutatni. Az emberek mind, a kik szembe jönnek, me
nekülnek, hogy meg ne Ölje (őket). Kezdték beszélni, hogy van 
egy nagyon erős ember és az megölte a háromfejű hőst, és hogy 
olyan erős, mint ő, senki nem volt és nem lesz. Az ő neve az; 
erős, hatalmas j§£ hős, úgy is írta alá a nevét (tkp. magát) a 
könyvben. Azután az erdőbe ment és ott egy kunyhóban (tkp. 
oda egy kunyhóba) berendezkedett és most él-van. 

J e g y z e t e k : 1. bagatir < or. őoraTBipB | eleéa popo'viis 
(egy másik mesém szerint alo'sa pop-pi) < Ajiema IIoiiOBireB | 
éilngi mogufs bagatir < CPUIBHBIÍÍ Moryiiíí ŐoraTBipB | leptavni 
'no^HHMaTt' | turun-plasten "ct miacTOMT. clma' j vojuitni < 
BoenaTL. 

2. kitd'éi nali vini ^a i t t HMT> yŐHTb5 | éoriíitísisas 'KOH^HTCJI 
pasroBopi.5 | komel' ccBipoe TÍJCTO CKaTaimoe BT> KOMORT.5 j U§k-
nita ke cecJiH nonepxHycb'. 

3—4. munig-íé§éis cBce BpeMa, noná ivxajrb; BT. npoflOJi-
/Reme Bcero nyTn' | stavse lid'd'g mort§n CBCBXT> CTHTaeTb ie-
JIOBBKOMT.' I simda tisejsa . . . . CCTO.IBKO THCHIB VŐHTO S^^CB 
jno^eii5 | tunjdsan c3ara,a,BiBaeiHB, ra^aeniB, npe^B'Bni.aemB' (1. 
FUCHS, KSz. XII. 244) | pad vei rKpecTi> Ha KpecTT.5; kutasni 
pad-ve£ g§nitni CTaJiH BT> npoTBBOnojioJKHbm croponBi CKaKaTB5 j 
ovmed'ts§ma cnoceJiHJica3. 

Ezt a mesét közlőm, A. G. F r o 1 o v, egy Visera-menti 
faluban hallotta, a hol egy ideig tanítóskodott (A Bumepa a 
Yicsegdának egyik mellékfolyója Üszt'sziszolszktól északkeletre.) 
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12. kordé em. 
1. komi jez getráéeni vod'é, kor najees oz boétni saldat§, il'i 

kor semjain abu u^dzalié. kor zonli voas ggtrásan p§ra, sili ai-
mam korsasni burdzik niv aslanis derevnais i pili suasni, mii 
kol§ nin sili ggtráéni. ovl§ muked dirji, mii nűa-zonma i dsnis 
vod'é-viv tgdmásasni. sek zon ai-mamli ajéis vistalas, kodi sili 
kole baba vile. kor ai-mam piked Igéalasni nevesta jilis, sek 
nevesta orde mun§ mam zeniklen ili vez-an. muk§d dirji najg 
bosteni jesse bokevgi joédzik babaes, kodi jondzika éammg korásni, 
korásni munigen páétáéeni bur plat'üeen i veüégni, mii med buris 
em. nevesta ord§ voasni, kerkae pirasni, kujimis perna-pas Ugv-
tasni i zdorováittéasni keédigvaiskgd. ééééa (séséa) koráéiéjas 
púké e ni kik §sin kost§ i ín mi: ásom vgji, iz kipti.» si bgrwn 
zavodíteiti sorrii dele jilié. viétalasni aslanis olgm-vilem jilis i 
suasni, mii «mian pili kole nin ggtráéni. keéáika kol§ sili vainv). 

12. L e á n y k é r é s . 
1. A zűrjén emberek korán nősülnek, ha (tkp. mikor) nem 

veszik be őket katonának, vagy ha a családban nincs munkás. 
Mikor a legénynek eljön a nősülni való ideje, a szülei egy jobb 
leányt keresnek ki az ő számára a maguk falujából es meg
mondják a fiuknak, hogy neki már meg kell házasodnia. Meg
történik néha, hogy a leány meg a legény maguk is előbb 
ismerkednek meg egymással. Ekkor a legény maga mondja meg 
a szüleinek, (.hogy) ki kell neki feleségül. Mikor a szülők a 
fiukkal megegyeznek a menyasszonyt illetőleg (tkp. a meny
asszonyról), akkor a menyasszonyhoz elmegy a vőlegénynek az. 
anyja vagy a keresztanyja. Néha még egy ügyesebb idegen asz-
szonyt is vesznek (maguk mellé), a ki jobban ért a leánykérés
hez. Mikor leánykérőbe mennek, jó ruhába öltöznek és kiczifrál 
kodnak (azzal), a mi legjobb van. Jönnek a menyasszonyhoz,, 
belépnek a házba, háromszor keresztet vetnek ós üdvözlik a 
háziakat. Azután két ablak közé ülnek a leánykérők és így szól
nak : «A szón (faszén) elmerült, a kő följött (a víz felszínére))). 
Azután kezdik a dologról való beszélgetést. Beszélgetnek a ma
guk élete módjáról és mondják, hogy «a mi fiunknak már meg 
kell nősülnie. Asszonyt kell neki a házhoz hoznia)). Megemlítik 
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kaztistasni sen-£g, mii nalgn em nin itdMd niv i sili pgra vergs 
sajg munni, i mii gnija n%vjasgs dir oz poz vidzni, tom jez ba-
luiíisini vermasni. Igsiddzik log, vodzdzik (voddzik)-kg setan-
ggtralan. nevesta-bai-mamli kg sglgm vilas vog zgnik, najg i 
vo(dzg éorúi nuedasni, a omgl'-kg zgnik kaZiiUg, sek kutasni 
suavni, mii v-mian niv tom-na, med jessg gul'ditistas, krasuitísistas 
niv-jurgn», l'ibg aslinis-na kolg nazális vilg. 

2. jééU-kg kordsgm vo\dzg mung, ggsfitgdasni kordéiéjasgs i 
votdzg korasni, i si bgrin najg gortg munasni. lun-mist ili kik 
mist bara voasni ggniklgn rgdnajas i égnikgs tsgts vajasni. piriggn 
suasni: «mi assinim kupefégs vajim tianlis tgvar vidlini.» ne* 
vestalgn rgdngijasis suasni: (doktgi-ég, loktgi, dona bur ggétajas ! 
tgvar mi tianli petkgdlam, mian tgvar na vidu, izjan ne-kujsgm 
abu. edg-zg omgUtg, edg-ée braku,itg.» 

séssa pukéasni tsai juni i ggstsenng sajg. éojig, juig kosti 

ott, hogy nekik már nagy lányuk van, és (neki) ideje hogy férj
hez menjen, és hogy a mostani leányokat nem lehet sokáig 
(otthon) tartani, a fiatalok elkényeztethetik magukat (rossz útra 
térhetnek). Jobb lesz, ha hamarább adják férjhez-házasítják meg. 
Ha az eladó leány szüleinek tetszik a legény, tovább is folytatják 
(tkp. vezetik) a beszélgetést, de ha a legény hitványnak (meg 
nem felelőnek) látszik, akkor (azt) kezdik mondani, hogy «a mi 
leányunk még fiatal, hadd mulasson, kevélykedjék még kicsit 
leányfővel*, vagy (azt mondják, hogy) még nekik maguknak kell 
a munkához (tkp. munkásnak). 

2. Ha a leánykérés folytatódik (tkp. előre megy), megven
dégelik a kérőket és hívják, hogy megint jöjjenek (tkp. továbbra 
hívják) és azután ezek haza mennek. Egy nap múlva vagy kettő 
múlva megint jönnek a vőlegénynek a rokonai és magukkal 
hozzák a vőlegényt. Mikor belépnek, így szólnak: «Mi elhoztuk 
a magunk kereskedőjét a ti árutokat megnézni». A menyasszony 
rokonai (ezt) mondják: ((Jöjjetek csak, jöjjetek, drága jó vendé
geink ! Mi megmutatjuk nektek az árút, a mi árúnk megtekint
hető, semmiféle hibája sincs. Ne ócsároljátok, ne selejtezzétek*). 

Azután leülnek teát inni és enni (tkp. a megvendégelés-
hez). Mialatt esznek, isznak, a vőlegény rokonai így szólnak: 
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zgniklgn redna suasni: agni dcnjáéni pondam. tgvar donjdétgg 
úe-kor oz böétlini. tian tgvar, mian kupéié, kupéié vgd vek lubitlg 
donjdéni. tajg tevar nem kezg neban; vioz eskg kupéié naklade 
kol, ni tgvar med oz dontgg muri)), si bgrin koralgni pridanngi i 
kozin: iéuvki, képié, kuz-iéisjanjas, sarapanjas, dgrgmjas zenik-
ai-mamli i stav rgd-vuzisli. nevestalen rgdna tgrguiiiég, med 
éttia(dzik rgskodgn setni. mukgd dirji gii lunen stavsg i kozin 
jilis i pridanngi jilié estgdasni éorni. a ovlivlg, i telié-isgz gii 
kivjg oz vermini uéni. 

3. kor bidsgn ladmgdasni, vg(iégni ki-kutgm. stav matisdMk 
redna zgniklgn i nevestalgn isukgrt'isasni nevesta ordg. sen nalgn 
Igégdasni ugostsenng i bara stav jilis luiéki sornitasni. zgniklgn 
baiis da neveétalgn baiis mgda-mgdli veskid kisg setasni i stav 
rgdnagn jenli jurbitgni. ozirdzikjas jurbitgni popgn. sek-zg ki-
kutigen i ladiiiéasni, kor svadba veién%. jenli jurbitgm bgrin 

«Most (az árában) fogunk megalkudni. Árút alkudozás nélkül 
sohasem vesznek. Tiétek az árú, miénk a vevő (kereskedő). A ke
reskedő mindig szeret alkudozni. Ezt az árút örökre veszi meg az 
ember; nehogy a kereskedő kárt szenvedjen (tkp. veszteségbe ma
radjon), se pedig az árú ne keljen el (tkp. menjen) olcsón». Ezután 
kérik a hozományt és ajándékot: harisnyát, kesztyűt, törülközőt, 
szarafanokat, ingeket a vőlegény szülei részére és egész rokon
sága részére. A menyasszony rokonsága alkudozik, hogy keve
sebb kiadással adják (férjhez a leányt). Néha egy nap alatt be
fejezik az ajándékot és a hozományt illető egész megbeszélést 
(tkp. az ajándékról is, a hozományról is befejezik a beszélge
tést), de megtörténik, hogy egy egész hónapig nem tudnak meg
állapodásra jutni (tkp. egy szóba esni). 

3. A mikor mindent elrendeztek, kézfogót tartanak (tkp. 
csinálnak). A vőlegénynek és a menyasszonynak összes közelebbi 
rokonsága egybegyűl a menyasszonynál (tkp. -hoz). Ott elkészí
tik a lakomát (tkp. megvendégelóst) ós megint mindent behatóan 
megbeszélnek. A vőlegény apja és a menyasszony apja egymás
nak jobb kezüket nyújtják és egész rokonságul istenhez imád
koznak. A gazdagabbak pappal imádkoznak. Ugyanakkor kéz
fogókor megállapodnák, (hogy) mikor csinálják a lakodalmat. 
Miután istenhez imádkoztak, a vőlegény rokonságának bánat-



3 8 0 FOKOS DÁVID. 

áenik-redhali setgni pgpjatka dengaen iti ku^tsem-ke dobragn. 
dugdasni-ke nevestalen bat-mamis éétni veres saje nivse, sek ég-
nikli i kole pepjatka. 

ki-kutgm bgrin i jenli jurbitgm bgrin korásem ponáse i za-
vod'itasni leéed'Uini svadba vilg. zeniklen i nevestalen rgdna 
líebáseni kőéin, nevestali pridannei lesedeni i silgn pgdrugajasis 
vurseni si ordin. kor bidsen nebavsas i vursisas, sek savod'itasni 
sur puni, éojan-juan ddétini pir keze. 

pénzül (zálogul) pénzt vagy valamiféle holmit adnak. H a a meny
asszony szülei nem akarják (tkp. megszűnnek) a leányukat férj
hez adni , akkor a vőlegénynél (tkp. -nek) marad a bánatpénz. 

A kézfogó u tán és az istenhez való imádkozás u tán a leány
kérés befejeződik és kezdenek a lakodalomra készülni. A vő
legénynek és a menyasszonynak a rokonsága nászajándékot vásá
rolnak. A menyasszony részére előkészítik a hozományt, és az ő 
barátnői ő nála varrogatnak. A mikor mindent megvettek és meg
varr tak (tkp. meg van véve és meg van varrva), akkor sört kez
denek főzni, ételt-italt előkészíteni a lakomára (a lakoma idejére). 

J e g y z e t e k : 1. semja < or. ceMba | korsasni burdzik niv 
v. korseni burdzik niles | derevna < or. ^epeBHa | ovle c6biBaeTT>' j 
muked dirji CHHOH pa3i>' j nila-zcnma 1. FOKOS, Nyr. XLII . 464 \ 
kole baba vile cHyjKHa BIJ íKeHbi' j bokgvgi < or. ŐOKOBOM | joédiik 
riOBOcrpie, noSoMTEe' | veüéeni 'napaacaiOTca' j kezáievaisked CCB-
xo3seBaMH' | kipti Bbimibiji'b' j kaétistasni 'HaMeKHyTT>; czeloznak 
rá, megemlít ik ' | baiuit't'éini<.OY. (H3)őajiOBaTbca (cpa3BpaTHTbca') j 
s etán-ggtr alán rnoateHiinib Bbi^auib; összeházasítod' [ sglgm vilas 
vo§ tkp. 'szívükre jön ' j med krasuit'tsistas cnycTb noKpacyeTca'. 

2. geéi'ijas v. gestjas 1. KALIMA 52 | na vidu < or. na 
BH^y | izjan < or. H3T>airb | brakuitni < őpaKOBaTb | ggstseúng. 
ugosUenne < or. (y)romeHbe | donjdsni 'ToproBaTbca' j moz = med 
oz | naklad<C or. HaKaa^i) j pridannei < or. npa^aHHoe | tsuvki<C 
or. qyjiKH | képié 'pyitaBima, nep^iaTKa' | rgd-vuz fpo,n.Ha' l reskod 
< or. pacxo^i. . 

3 . sen nalen leíeiasni ugosUenne T'ÁM.% y HHXT> npHroTOB-
;iaiOTrb yronieiibe5 | tuiéki 1. KALIMA 79 j stav red'úaen jenli jur-
bifeni rBCeíi po^Heii Bory noMOJiaTca1 | seteni pepjatka dengaen... 
c^aiOTi> nonaTKy. 3ajiorb (oTCTyrmoe) ^eHbraMH HJIH KaKHMi.-
finőy^b jioöpoMT.' j pgdruga < or. n o ^ p y r a j kor bidsgn nebavsas: 
"Kor^a Bee 3aKynjieH0 Őy,neTb\ 

Följegyeztem A. G. F r o l o v előadása alapján. 
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13. 
kajsa-rok púim. 
etje snjis, 
taje juis, 
e*j§ kuralis, 

5 taje karalis, 
etali ninem ez sud'ési; 
jukm§se vala medis, 
t'ap, iup, tup ! 

Szarkának való kását főztünk. 
Ez megette, 
ez megitta, 
emez összekaparta (a maradékot), 

5 ez lekaparta, 
ennek semmi se jutott; 
a kúthoz ment vízért; 
t!up, t'up, íup i 

J e g y z e t e k : Ezt a versikét (melyet F r o 1 o vtól hallot
tam) úgy mondják, hogy egy kis nyálat tesznek a gyerek mar
kába ; mialatt keverik, mondják az első sort. A következő öt 
sornál a hüvelykujjra (2. sor), mutató újjra (3. sor) stb.-re mu
tatnak. A 7. sor mondása közben az újjal végig tipegnek a gye
rek karján, míg a 8. sornál megcsiklandozzák a gyereket. — 
.Érdekesek itt a mutató névmás alakjai. 

jf kuralis-karalis tkp. ikerszó 'cocKpeÖaxL5 1. kuras-karas 
FOKOS 65. 

14. 
medla pelin tsin tsinale, 
more vilin ru salaié, 
ru-ke vgli da more-ke véli, 
jué'd'éotd£gg lebée 

5 da pgrié kuts vettie. 

A másik parton (tkp. oldalon) füst füstölög, 
a tenger fölött köd áll. 
Köd volt meg tenger volt, 
egy hattyú-lúd röpül 

5 és egy öreg sas üldözi. 
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ku(ts§i da ku(ts§i, 
vetlin da munin, 
kivlin, ad'd'zilin. 
— uvetli da muni, 

10 kivli, ad'd'éili. 
jugid sáridé dórin 
je^zid jus kivt§. 
jetdzid jus bgrsais 
kujim Uikis v§iU§. 

15 kujimna'nis b§£aes. 
vod'dza-kg Uikis 
menam matuéka. 
serja-k§ Uikis 
menam sojsuska. 

20 b§rja-ke Uikis 
menam babaei.» 

Sasom (és) sasom, 
Jártál meg mentél, 
hallottál, láttál. 
— «Jártam meg mentem, 

ío hallottam, láttam. 
A tiszta tenger partján 
egy fehér hattyú úszik. 
A fehér hattyú után 
három fecske fut. 

15 Mind a háromnak farka van. 
Az első fecske 
az én anyuskám. 
A középső fecske 
az én húgocskám. 

20 Az utolsó fecske 
az én feleségem*). 

J e g y z e t e k : Ezt az — ú. 1. allegorikus szerelmi — dalt 
A. G. F r o l o v a Luza-melléki BeKmopt falvában hallotta és 
ott készült följegyzése alapján közölte velem Uszt'sziszolszkban. 

3. ru-k§, more-k§ 1. FOKOS 49. 
FOKOS DÁVID. 



Ismertetések és bírálatok. 

Simonyi Zs igmond: A je lzők mondattana. Nyelvtörténeti tanul
mány. Budapest, kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. — 194 1. 
Ára 5 K. 

SiMONYinak ezt a munkáját is, valamint a többi mondattannal 
foglalkozó műveit a jelenségek megvilágítására szolgáló anyagnak 
roppant bősége és változatossága, a szigorú történeti módszer és a 
rokon nyelvek hasonló jelenségeinek folytonos szemmeltartása jellemzik. 

A munka beosztása nagyon czélszerű és áttekinthető. Leg
nagyobb része a m e l l é k n é v i j e l z ő v e l foglalkozik (3—112. 1.), 
külön fejezet jut az é r t e l m e z ő j e l z ő n e k (113—135. 1.) és végül 
a b i r t o k o s j e l z ő t tárgyalja (136—194. 1.). A melléknévi jelzők 
változatos gazdagságát MATZNEK angol és franezia történeti mondat
tanaira hivatkozva m i n ő s í t ő és k i j e l ö l ő jelzőkre osztja. A minő
sítő jelző valami tartalmasabb fogalmi jegygyei, a kijelölő jelző pedig 
csak külső determinálással, rámutatással külömbözteti, szorítja meg a 
jelzett fogalmat. E szerint a minősítő vagy tulajdonságjelző lehet 
melléknév, igenóv, mellóknévileg használt főnév, határozó és néha ige
álak is. A kijelölő jelző pedig vagy névmás, vagy számnév, vagy névelő. 

A tulajdonképpeni melléknévi jelző tárgyalását, a jelző eredeté
ről való fejtegetés vezeti be ; SIMONYI elfogadja és új bizonyítókokkal 
támogatja KALMÁE ELEKnek a jelző eredetéről vallott felfogását, mely 
szerint a jelző eredetileg «másodlagos, lefokozott, elgyöngült állít
mány)) ; a piros rózsa ebből a gondolatból van összevonva: a rózsa 
piros ; az uralkodó fejedelem ebből: a fejedelem uralkodik. Bármilyen 
tetszetős is ez a magyarázat, bármilyen megvesztegetők azok az ada
tok, a melyeket S. e tétel támogatására felhoz, mégis azt hiszem, 
hogy e felfogás túlságosan logikai és a tényeknek nem felel meg. 
A helyett, hogy a felhozott bizonyítékokat bonczolgatnám, hadd utal
jak egyetlenegy jelenségre, a mely véleményem szerint magában is 
elegendő a jelző állítmányi eredetéről vallott tanítás megingatására. 
Ez a jelenség az, hogy a v o g u l b a n nagyon kevés kivétellel a 
m e l l é k n é v i t e r m é s z e t ű b e s z é d r é s z e k (melléknév, igenév, 
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számnév, sőt a melléknévi névmás is) j e l z e t t s z ó n é l k ü l n e m 
c s a k á l l í t m á n y . u l , d e m é g e g y é b m o n d a t r é s z ü l se 
h a s z n á l a t o s a k (ugyanezt az osztjákban is megtalálhatjuk, de 
már több kivétellel). Ha pl. a vogul azt akarja mondani, hogy ca há
rom ember legkisebbiké', akkor ilyen szerkezettel ól: %wrém %um mán 
yumiánl fa három ember kis embere' (VogNGy. II. 52); ugyanott 
'a középső' így van kifejezve: kwott yumiánl fa középső emberük', a 
'legnagyobbik' meg így: jani' jumiánl 'a nagy emberük'. A hiányzó 
jelzett szó pótlására a vogul valami kétségtelenül főnévi eredetű szócs
kát használ és a viszonyragok ehhez járulnak: somé vis-khg.rt 'kedves 
gyermekek' ('k. kicsiny holmik' VogNGy. II. 239); Khais kissép-khar 
aúsi cKh.-nak van e vki keresője' (uo. III. 523); álné-%ar 'zsákmány' 
{'ölő holmi' SZIL. VogSzj.); nüpla^tné mám jányl-ut jot totiünl 'a 
násznép öreget visz magával' ('öreg holmit' VogNGy. II. 129); sujüj 
turp'-utá 'az Ő hangos szavúja' fh. sz. valamije' uo. III. 144). A %ar 
és ut szóknak jelzett szót pótló feladata különösen az ilyen névmás
párokból világlik k i : /oti jummw: %oti-utüw 'melyikünk'. Másutt 
lesz alkalmam e jelenség részletesebb vizsgálatára, de már ennyiből 
is kiviláglik, hogy a melléknévi jelző a vogulban nem lehet állítmányi 
eredetű. És a mikor a vogul nyelvre hivatkozom, a vogult nem mint 
fgr. nyelvet nézem, hanem mint olyan nyelvet, a mely mondatfűzésé
ben sok tekintetben kétségtelenül primitiv állapotot őrzött meg. 

A most ismertetett jelenség ellene mond annak a feltevésnek 
is, hogy az értelmező ősibb az elülálló jelzőnél (114. 1.);*) a vogul
ban és az osztjákban nem igen találunk melléknévi értelmezőt, még 
pedig a melléknévnek most megmutatott önállótlan természeténél 
fogva nem. Egyébként S.-nak a magyar névelő keletkezéséről szóló 
mintaszerű fejtegetései is mutatják, hogyan válhatik az eredetileg 
jelzős szerkezet értelmezős kapcsolattá: a régi az gyermeket (jenes 
Kind) szerkezet ma így hangzik: azt a gyermeket. Igaz, hogy a nyelv
történet hullámzása folyamán az ellenkező irányú fejlődésre is talá
lunk nem egy példát, de ezek az esetek mind megmagyarázhatók a 
nélkül, hogy az értelmezős szerkezet ősibb voltát fel kellene tennünk. 

Az eredet fejtegetése után a jelző alakjával, szórendjével, nyelv
tani értékével ós hangsúlyával foglalkozik a szerző. Szól arról az ősi 
sajátságról, hogy a jelző változatlan, s hogy megelőzi a jelzett szót; 
foglalkozik többek között azzal az érdekes kivétellel, hogy a fgr. 
nyelvekben a 'fél' szó követi a jelzett szót. Ez a kivétel azonban 

*) PAUL nyomán én is ezt a felfogást vallottam Az egyenrangú 
mondatrészeit történetéilez ez. dolgozatomban (III. szakasz) (Nyr. XXXIX.) 
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véleményem szerint csak látszólagos: az osztj. sém-pelek-hen és a 
többi rokon nyelv hasonló kapcsolatában valószínűleg jelöletlen birto
kos összetétellel van dolgunk. 

Tüzetesen szól 8. a jelzó's kifejezések hangsúlyáról. E tekintet
ben a legfontosabb megállapítás, hogy a magyarban a hangsúly rend
szerint a jelzőn van. Ez az összehasonlító mondattan szempontjából 
termékenynek Ígérkező szabály is ellene szól az állítmány > értel
mező > elül álló jelző fejlődés elméletének. 

A tulajdonképpeni melléknévi jelző taglalása után a melléknévi 
igenév részletes tárgyalása következik. Nyelvünkre és rokonaira na
gyon jellemző a folyó és befejezett cs. igenév sokféle jelentésben való 
használata (szolgáló leány, eladó L, temető kert, dologtevő nap stb.).. 
SIMONYI tüzetesen foglalkozik mindegyik használattal, de nem állít fel 
elméletet arra nézve, hogy melyik jelentés az eredeti és melyek & 
később fejlődöttek. És hogy ezt nem teszi, az a fgr. igenóv termé
szetének mély átértésére vall. Mert nincs a fgr. igenévnek eredeti és 
másodlagos jelentése: gazdag és változatos használatát simul tannak 
és nem successivnek kell tar tanunk; és ha SIMONYI ezt nem mondja 
is ki ilyen határozottan, ez a felfogása kétségtelenül kiviláglik abból, 
a mit az igenóvről általában mond: «A melléknévi igenév olyan jelző, 
mely a benne kifejezett cselekvéssel valami vonatkozásban tünteti fel 
a jelzettet. Éppen ez a változatos vonatkozás adja meg a háromféle 
igenévnek különféle jelentéseit* (17—18. 1.). Azt mondhatnók, hogy 
a na. igenóvnek nincs határozott jelentése ; határozott jelentése csak. 
az e g é s z j e l z ő s k a p c s o l a t n a k van, ez pedig mindig a jelzett, 
szó értelmétől függ (háló szoba, dologtevő nap). Már BUDENZ is ilyen
nek látta a fgr. igenév természetét (UA. 178), bár ezt a véleményét 
egy másik elmélete keresztezi (uo. 191). Tehát az az elmélet, a mely 
a m. igenév sokféle használatának megmagyarázására feltesz egy vagy 
két alapjelentést, s a többit később fejlődöttnek tartja, nagyon is 
mesterkélt és nem felel meg a tényeknek. — Hogy S.-nak a m. ige
névről való felfogása milyen helyes, azt meggyőzően bizonyítja a ma
gyar nyelvtörténet is, a melyben megfigyelhetjük .az =o, =o-képzős ige
neveknek jelzett szavuktól való elszakadását ós a jelzett szó értelme 
által meghatározott jelentésben való önállósulását. Ezt bizonyítja a 
vogul és osztják nyelv, a hol, mint már említettük, néhány szórványos 
eset kivételével mindig jelzett szóval kapcsolatban fordul elő a be., 
fejezetlen cselekvés igeneve. 

Nagyon tanulságos a főnév melléknévi jelzőszeru használatáról 
szóló fejezet; az anyagnevek (nyárfa sulyok), kort, állapotot jelentő 
főnevek (gyermek király), a mennyiséget jelentők (egy kéve gabona)' 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII1. 
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s egyebek valóságos melléknévi jelzők; ezek a szerkezetek a magyar 
nyelv legősibb sajátságai közé tartoznak (vö. Fgr. Füz. 17), S. utal is 
erre, megemlíti a gyakran jelzőül használt főnév melléknévvé válását 
s magyarázatul egy nagyon gondolatébresztő megjegyzést tesz: e sze
rint a most említett jelenséget az tette lehetővé, hogy a főnév s a 
melléknév közt nincs alaki külömbség, s a jelző nem változik a jel
zett szó kedvéért. 

Ebben a fejezetben szól még a szerző a tulajdonnév jelzői sze
repéről (Varga Pál, Mátyás király, Duna folyó); foglalkozik a mágnás-
czímek s a doktori czím helyével, s ezeknek a név elé helyezését 
elavult idegenszerűségnek tartja. Sorra kerülnek a jelzőül álló össze
tett és jelzős főnevek {királyasszony néném, szép asszony feleség, 
meggy szín bársony stb,), s végül az ilyen személyragos jelzőket tár
g y a l j a : ^ galamb, fele úton; ezeknek a szerkezeteknek a keletkezé
sét keveredéssel magyarázza: fél úton x út felén. A magyarázat két
ségtelenül helyes, de talán egyszerűbb, és a végbement folyamatnak 
megfelelőbb volna azt mondanunk, hogy a fél szónak partitiv értelem
ben mindig személyragosan használt alakja (add ide a felét; tied a 
fele) behatolt a jelzős szerkezetbe. Bár itt kétségtelenül újabb fejlő
déssel van dolgunk, már a XVI. században személyragozzák a jelzőül 
álló fél szót (fele dézmáját 1595-ből, 45. L); de még a kódexek korá
ban használatos lehetett a személyrag nélküli alak is, a mint ez az 
adatom mutatja: «Es mi zerent láttad a' vasat meg élégeitettét a' 
sárral es a' céreppél es ő labainac vyait felrezent vasból es felrezent 
főidből Felrezent az orzag érős lezen es felrezent megtőréttétet 
(Bécsi-k. 123); ma azt mondjuk: fele részben*) — Ebben a fejezet
ben van szó az atyám uram, húgom asszony-féle szerkezetekről is. 

Ezután S. a határozó jelzőket tárgyalja; kiemeli annak a jelen
ségnek ősi voltát, hogy a magyar a határozó jelzőt a való, levő ige-
névvel fűzi a jelzett szavához (halottakért való áldozás) és szemlélteti 
a kapcsoló igenév használatának a nyelvtörténet folyamán való szű
kebb térre szorulását (szőlők alatti kopárság). A való egyre tartó 
fogyásának tüzetesebb vizsgálata a magyar egyszerű mondat nem egy 
kapcsolatának e megváltozására fog rámutatni. 

Végül a minősítő jelzők utolsójaként gazdag anyag alapján az 
igealakok jelzői használatának érdekes jelenségével foglalkozik (gon
dolom formán, ihatnám ember, nem-szeretem napok). 

A ki je lö lő j e l zők fejezetében először a névmási jelzőkről 

*) Jellemző, hogy az oláhba is ez a személyragos alak ment át: 
fel'á (Nyr. XVI. 445), 
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van szó; részletesen tárgyalja a szerző a mutató, kérdő, határozatlan 
és a vonatkozó névmás jelzői használatát folytonosan szemmel tartva 
a nyelvtörténetnek, a helyes magyarságnak és e szerkezetek hangsúly
viszonyainak kérdését. Azután a számnévnek, a számnevek melléknévi 
származékainak meg az olyan összetett szavaknak a jelzői szerepét 
bonczolja, a melyeknek az előtagja számnév (kétfejű, háromszínű). 
Végül nyelvünknek azt a fgr. közösségben gyökeredző törvényét 
ismerteti, hogy a tőszámnév jelzett szava egyes számban áll. Ez a 
törvény a régiségben és a népnyelvben meg a rokon nyelvekben sem 
érvényesül egész következetesen, S. a törvény alól való kivételeket 
(pl. két öreg madarak) nagyon helyesen értelem szerint való szerkesz
tésnek magyarázza. 

A h a t á r o z o t t és h a t á r o z a t l a n n é v e l ő n e k , mint nem 
valóságos jelzőnek a használatát a most ismertetett fejezethez járuló 
függelék tárgyalja. Lehetetlen részletesen ismertetnünk a nyelvtörté
neti és népnyelvi megfigyeléseknek azt a gazdagságát, a melyet ez a 
függelék elénk tár, azért csak néhány szempont kiemelésére szorítko
zunk. S. világosan megmagyarázza, hogyan tompult a mutató névmás 
névelővé, megállapítja a névelő értékét és rendeltetését, s bár kimutatja 
a névelőnek nyelvünk történeti korában való kialakulását, azért nem 
gondol német vagy olasz hatásra, hanem azt mondja: «alig kétel
kedhetünk benne, hogy a h a t á r o z o t t n é v e l ő t n y e l v ü n k ö n 
á l l ó a n f e j l e s z t e t t e ki». Jó, hogy végre leszámol S. azzal a még 
valahogy a tudat alatt kisértő gondolattal, mely szerint a magyar 
névelőt a német nyelv hatásából kell magyaráznunk. Már több mint 
négy évtizeddel ezelőtt gyönyörű lendületű fejtegetésben tiltakozott 
BUDENZ a német hatás elmélete ellen és az önálló magyar fejlődést 
bizonyítja (NyK. II. 161); már ő hivatkozik a török ol (az) névelői 
szerepére, mi pedig két fgr. nyelvet is tanúságtótelre szólíthatunk az 
önálló fejlődós elmélete mellett. A l a p p tat mutató névmásnak név
elői szerepére már HALÁSZ rámutatott (UgFüz. III. 37), de még a 
v o t j á k nyelvben is, a hol pedig a determinálás a 3. személyű bir
tokos raggal történik, kétségtelen nyomai vannak a mutató névmás 
pusztán névelőül való használatának. — E fejezetben nagyon tanul
ságos az a fejtegetés, a mely a névelőnek a tulajdonnevekhez és a 
személyragos főnevekhez való viszonyát tárgyalja. 

A h a t á r o z a t l a n n é v e l ő r ő l szóló részt a helyes magyarság 
szempontjából érdekessé teszi az idg. nyelvekkel való folytonos egybe
vetés. — SIMONYI külön kiemeli, hogy nyelvünkben a határozatlan 
névelő a szemólyragos főnevekhez is hozzájárulhat (eltemettem egy 
barátomat: einen meiner Freunde); az ő megfigyeléséhez hozzáfűz-

25* 
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hetjük, hogy ez a szerkezet összefügg a m. birtokos személyragozás 
p a r t i t i v értelmű használatával (három lovamat elloptak) s hogy ez 
nyelvünknek fgr. sajátsága. 

A következő függelék a m á s b e s z é d r é s z e k h e z (nem főnév
hez) í járuló jelzőt tárgyalja; szó van a jelzős melléknevekről (oly 
nehéz, gyönyörű szép, nagy beteg stb.), a jelzős határozókról (nagy 
-könnyen, milyen jól, szakasztott úgy stb.), a jelzős névmásokról (árva 
magad, hányad magával, más valaki) és a jelzős számnevekről. 
E fejezetben nagyon gondolatébresztő az a megfigyelés, hogy az ilyén 
kapcsolatokban, mint n. so gut, lat. tam bonus a magyar az idg. ha
tároz ó helyén melléknévi jelzőt használ: olyan jó, mily szép. Úgy 
látszik ez a szerkezet is a fgr. közösségből való, a vogulban az ön
álló melléknév, a mint már említettük, nem igen fordul elő, de az 
'kétségtelen, hogy a melléknévi jelző névmási meghatározója m e l 
l é k n é v i n é v m á s , éppen úgy mint a magyarban: taml'é jamés tal-
yiy sir ej: olyan jeles hegyes ka rd : ein so guter, spitziger Sábel 
.(YogNGy. I I 14). 

A t ö b b s z ö r ö s j e l z ő r ő l szóló függelékben részletesen foglal-
Ikozik S. a jelzőknek, különösen a melléknévi és a számnévi jelzőnek 
a szórendjével; a régi és a mai nyelvhasználatnak sok érdekes jelen
ségét figyeli meg, utal a rokonnyelvek hasonló szórendi sajátságaira 
4s keresi bennük a törvényszerűséget. Azonban nem tárgyalja azt a 
kétségtelen törvényszerűséget mutató szórendi jelenséget, hogy az. 
-összetett ill. többtagú jelző megelőzi az egytagú számnévi ill. mellék
névi jelzőt, pl. páros ívű szép szivárvány (AB.), dicséretes igyekezeté 
éét fia (Tört. Tár Új f. X. 113); fekély var fogottá veres pej ló 
(Bagonyai ráolv.). Vog. somi /ürép sat várták 'aranyszélű hót sző
nyeg' (VogNGy. • III. 62); elém-%alés q,úsém kit pl 'ember szülte két 
fiú' (uo. IV. 201). O s z t j . kewdn sémpi lábdt vi/li ckőszemű hét v.' 
(OsztjNGy. 31). Ennek a régi nyelvben még szinte egészen törvény
szerű, de az újabb időben meg-megzavarodó szórendi jelenségnek a 
nyomait a vogulon és az osztjákon kívül más fgr, nyelvben is meg
találjuk, s magyarázatát a magyar mondat hangsúlyviszonyai adják meg. 

A melléknévi jelzőhöz tartozó harmadik függelékben S. a hatá
rozóval bővített jelzőt tárgyalja (nagyon szép stb.). 

Az é r t e l m e z ő j e l z ő fejezete is a nyelvtörténeti ismeretek 
nagy gazdagságát tárja elénk ; de már betelik a rendelkezésemre bo
csátott hely, s csak azt jegyzem meg, hogy a névmás értelmezős 
kapcsolatainak, különösen a hat. névelővel összefüggő jelenségeknek 
(azt az embert stb.) tárgyalása a magyar történeti mondattan egyik 
legszemléletesebben megírt szakaszát adja. . . 
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Terjedelmes fejezet szól a. b i r t o k o's j e l z ő r ó' 1. Tárgyalja a 
birtokviszony lehető formáit s újra bizonyítja, bogy a magyarban is 
megvolt az -n genitivusi rag. A birt. jelző értékét nagyon részletes 
jelentéstani osztályozással magyarázza és szól többek . között a ma 
már nem igen használatos ezeknek tizenhárma, gyöngynek a ketteiAéle 
érdekés kapcsolatokról, az egyik, másik, harmadik alakok használatá
nak történetéről. 

A dativus -nek ragjának a birtokviszonyban való alkalmazását 
tüzetesen ismerteti és a rendelkezésére álló gazdag anyag alapján és 
a hangsúlyviszonyok figyelembevételével pontos szabályba foglalja, 
mikor van és mikor nincs -nek ragja a birtokosnak. Szól arról, hogy 
a -nek ragnak a birtokviszonyba való benyomulása lehetővé teszi, 
hogy a birtokos és birtok szava közé más szó furakodjék, vagy a 
birtokszó a birtokosszót megelőzze. Készletesen elemzi a névmások
nak birtokviszonyban való szereplését, többek között a fgr. nyelvekre 
jellemző személyragos névmásokat {kid van, mid veszett-el) s a maga 
névmásnak sokat vitatott szerkezeteit [a magam házam, a magam 
háza stb.). 

Aztán egész sereg olyan szerkezetet ismertet, a melyekben a 
magyar nyelvre különösen jellemző módon találjuk a birtokos szer: 
mélyragok használatát. Yégül egy-egy szakaszt szentel a többszörös 
birtokviszony és az -e-képzős birtokszó tárgyalásának. 

Ennyit e munkáról egyelőre. Egyelőre mondom, mert hiszen 
a magyar egyszerű mondat összehasonlító tárgyalásánál mindig figye
lemmel kell reá lennünk KERTÉSZ MANÓ. 

A M a g y a r E t y m o l o g i a i Szótár . 

MELICH és GOMBOCZ munkája. 

. ••:.{>: A szóféjtő munkásság kezdetben nálunk is, csak úgy mint .a 
külföldön, nem módszeres kutatáson alapszik, igy aztán könnyen 
;szertelenségbe téved; például szolgálnak erre az OTROKocsiak ,-.és 
BBEEGszÁsziak délibábos etymologiai. SAJNOVICS és GYARMATIK már 
helyes elveket hirdetnek ugyan, de a gyakorlatban mintha csak el
felejtenék a nyelvről, a hangváltozásról s az idegen nyelvek hatásáról 
stb. kifejtett elméletüket, az igaz, helyes etymologiát szinte csak 
véletlenül találják el. E tekintetben a nagy BÉVAI sem igen szeren
csésebb. A tudományos módszerekkel dolgozó Bzófejtő munkásság 
nálunk HUNFALVT, BUDENZ és SZARVAS fölléptével kezdődik. Ettőlfogva 
már biztos alapra támaszkodik a rokon nyelvek, a régi nyelv és .a 
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népnyelv, továbbá a miénkkel érintkező idegen nyelvek pontos meg
ismerésével. 

HUNFALVI és BUDENZ a rokon nyelvek tudományos földolgozásá
val igyekszik megállapítani nyelvünk ősi szókincsét. Ennek a mun
kásságnak a koronája BUDENZ «Magyar-ugor összehasonlító szótáras. 
Ugyancsak ő a nyelvrokonság körül támadt harczban tisztázta a 
török-magyar nyelvviszony kérdését is. 

SZAEVAS GÁBOB pedig ritka éles megfigyelő képességével az ide
gen jövevények felé fordul. Folyóiratának mindjárt az első évfolya
maiban biztos útmutatást nyújt az idegen hatások kimutatására a 
példát ad erre sikerült szófejtéseivel.' Nyelvészeti folyóiratainkban 
nagyobb összefoglaló dolgozatok is jelennek meg a különféle idegen 
jőve vény szókról. A mesterek munkáját nem szűnő lelkesedéssel, buz
gósággal folytatják a tanítványok. Az ú. n. újgrammatikus iskola 
hatása alatt fokozottabb mértékben foglalkoztak a hangtannal, hang
változásokkal. BUDENZ még gyakran említ olyan hangváltozásokat, a 
melyek egészen különálló nyelvekben történtek, azt is lehetségesnek 
tartotta, hogy ugyanazon hang vagy hangcsoport egészen külömböző 
módon változhatott el, noha az illető hangok előfordulásának föltéte
leire nézve semminemű külömbséget nem lehet kimutatni. Ma már 
tudjuk, hogy ez nem lehetséges, mert az ú. n. fhangtörvény'-térben 
és időben korlátolt érvényű. A hangtan tökéletesebb ismeretével az. 
etymologia is biztosabb alapra került. 

Ily körülmények között a M. Tud. Akadémia már elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy a hivatott nyelvészeket a magyar etymologiai 
szótár megírására ösztönözze. 1904-ben a LUKÁCS KRISZTINA-féle alapít
ványból jutalmat tűzött ki egy magyar etymologiai szótár tervezetére. 
A jutalomtétel így szólt: «Kívántatik próbadolgozat az etymologiai 
szótárból. A dolgozat foglalja magában az alapul szolgáló elvek rövid 
kifejtésót, azonkívül az A betűn kezdődő szavak eredetét. Főfeladat 
az eddig megállapított szófejtések szabatos és kritikai összeállítása)) ̂  

A pályázatra beérkezett két pályamunka közül a 2. számú dol
gozat nyerte el a jutalmat s a kiküldött bíráló bizottság osztatlan 
dicséretét. A munka kiválóságáról a legnagyobb elismeréssel nyilat
koztak s külön is kiemelték, hogy a pályamunka szerzője «olyan, 
széleskörű készültséggel fogott a munkához, mely e g y emberben 
szinte hihetetlen. Egyenlő mélyreható ismeretei vannak a finnugor, a 
román és a szláv nyelvcsalád hangtani viszonyaiban, történeti fejlő
désében s a rájuk vonatkozó tudományos irodalomban». 

A jeligés levél fölbontása után csakugyan ki is derült, hogy a 
kiváló próbadolgozatot k e t t e n írták és pedig: MELICH JÁNOS és 
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OOMBOCZ ZOLTÁN. AZ Akadémia I. osztálya örömmel adta meg a meg
bízást a Magyar Etymologiai Szótár megírására. Ma már előttünk 
fekszik e nagy munka első füzete.*) 

Érdekes, hogy MELICH már 1895-ben a «Német szófejtésről» 
szóló ismertetését ezzel a kívánsággal zárta be: «Vajha nálunk is 
találkoznék egy KLUGE, a ki, ha nem is az összes szókincsről, de leg
alább az irodalmi nyelv szavairól az eddig tett kutatások eredménye
ként megcsinálná a mi etymologiai szótárunkat*) (NyK. XXV. 250). 
Majdnem húsz évi fáradhatatlan munkálkodás után maga lett az 
egyik «magyar KLUGE». 

A Magyar Etymologiai Szótár anyaga az egész magyar szó
kincsre kiterjed, magában foglalja tehát a köznyelv szókészletén kívül 
sas tájszavakat is. E czélból a szerzők már meglevő szótárainkból, ú. 
m. a NySz.-ból, az OklSz.-ból, a MTsz.-ból, a NyÚSz.-ból és CzF. 
szótárából fölvettek minden szóalakot s minden fontosabb jelentést 
és származékot, sőt a nyelvészeti folyóiratainkban az egyes ívek le
zárásáig közölt szóanyagot is (ú. m. ágaga, agrat, akszamétos, angad, 
apacáj, amcsin, arcsókodik, árkám-esztena). 

A közneveken kívül nagyon helyesen fölvették a szerzők azokat 
a régi személyneveket és helyneveket is, a melyeknek az eredete 
teljesen világos s a melyeknek nyelvészeti vagy történeti fontosságuk 
van (pl. Aba, Aladár, Alap, Almos, Ardán, Árpád stb.). A szótár be
rendezéséről maguk a szerzők is adtak előzetes értesítést (MNy. II. 
300). Eljárásuk e tekintetben a következő: minden czikk elején a 
c z í m s z ó áll a mai irodalmi alakjában, ha pedig tájszó, abban az 
alakjában, a mely a Magyar Tájszótárban van czímszóul eló'retéve; 
ha pedig a szó már elavult, akkor az az alakja szolgál czímszóul, a 
mely hozzánk időben legközelebb esik (vö. pl. ajoncza, régebben 
ajanczá). Minden egyes czikk két főrészre oszlik: az egyikben az 
alakváltozatok és a magyar szó jelentései vannak fölsorolva. Az alak
változatokat a forrás megjelölésével lehetőleg teljes számban közlik, 
ós pedig a nyelvtörténetieket időrendben, a népnyelvieket pedig fej
lődési fokozatuk szerint. 

A magyar szavakat latinul és németül értelmezik, de nem min
den esetben, pl. azoknál a czímszóknál, a melyek a MTsz.-ból valók, 

*) Czíme: Lexicon Critico-Etymologicum Linguae Hungaricae. — 
I. füzet. — Magyar Etymologiai Szótár. A Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából írta GOMBOCZ ZOLTÁN, a B. Eötvös-Oollegium tanára, a M. 
Tud. Akadémia 1. tagja és MELICH JÁNOS, magyar nemzeti múzeumi 
igazgató-őr, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. A!—A.szó (4-r. 1 — 160. hasáb). 
JSudapest, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1914. 
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legtöbbször csak a magyar értelmezés található. Itt sem ártana, só't a-
szótár használatát rendkívül megkönnyítené az idegen nyelvészek 
számára, ha a magyar értelmezés mellé odatennék a németet is. 

A származókszók közül természetesen csak azokat veszik föl, a 
melyek vagy a jelentésfejlődés, vagy szóképzés útján elszigetelődtek 
(mint pl. áll i> állat; ad > adó; alszik oo álom. Ha pedig a szárma
zékszók már annyira elszigetelődtek egymástól, hogy a nyelvérzék: 
sem köti őket össze, akkor külön czímszó alá kerülnek, pl. alél, álomr 
talán még az alom is, melyek az ál- 'dormire' igető származékai. 

A származékszók után külön bekezdéssel következnek a nyelv
újítási alkotások a NyÚSz. alapján a szó első előfordulásának meg
jelölésével, legtöbbször latin vagy német értelmezéssel. 

«Az első rész után, a mely voltaképpen a magyar szónak 
rövidre fogott hang- és jelentéstörténetét adja, a m á s o d i k fő 
r é s z következik, a mely nemcsak a rokonnyeivi, illetőleg átadó
nyelvi alakokat állítja össze lehetőleg teljesen, hanem szükség esetén 
a magyar szónak hozzájuk való viszonyát bővebben is tárgyalja.» 
Megemlítik alkalomadtán még azt is, hogy a magyar szó mely nyel
vekbe ment át mint jövevényszó (vö. pl. áld). 

Az egyes czikkek végén Fo.-vel utalnak a kérdéses szófejtós 
irodalmára, dióhéjban annak jóformán az egész történetét előadják. 

Az eljárásuk a következő: 1. lehetőleg megemlítik azt, a ki az 
általuk helyesnek elfogadott etymologiát felállította; 2. felsorolják 
mindazokat, a kik az etymonhoz újabb adalékkal vagy szemponttal 
járultak. Az olyan magyarázatokat, a melyeket nem tartanak elfogad
hatóknak, de a melyek módszeresen készültek, rendesen a máskép
szóval bevezetve említik meg. 

Azt mondanom sem kell, hogy ezzel a kutatók munkáját rend
kívül megkönnyítik. így pl. az olyan szónál is, a melynek biztos 
etymonja ez idő szerint még nincs megállapítva, együtt találjuk az 
illető szó megfejtésére irányuló összes kisérleteket. E tekintetben i& 
sokkal többet találunk ebben a szótárban, mint a hasonló külföldi 
szótárakban. Azt is el kell ismernünk, hogy az etymonok megállapí
tásában a legszigorúbb kritikával járnak el, csak azt fogadják el ilyen
nek, a mely mai tudásunk szerint minden tekintetben kiállja a ttíz-
próbát. így aztán bizony sok czímszó alá odakerül ez a jelzés: ((ere
dete ismeretlen*), «eredete nincs tisztázva», «kielégítő magyarázata 
nincs» (430 czímszó közül 75 van ilyen). Ezek között természetesen sok 
az egyetlenegy adatból ismert tájszó, mint pl. ácsit, adaj, adornyáz, 
agrat, agyarkáztat, ajog, ? akkó. alatka, alivor, allé?', anacskuja, andac, 
angad, apacáj, arcsókodik, argálás, árkám-észtena,' ária, ? ámyang* 
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De vannak általánosan használt köznyelvi szók is, a melyeknek 
az eredete ez idő szerint még ismeretlen, vagy legalább kielégítő 
magyarázatuk nincs. Ilyenek: abajgat, ábrándos, agy, agyag, ágyú, 
ajánl, áld, akad, alak, alkonyodik, alkuszik, általag, ám, ápol (a régi 
nyelvben), ara, árat, arc, árnyék, ás. Ezeknek a megfejtése bizony 
még sok gondot okoz a nyelvészeknek. Meg vagyok róla győződve, 
hogy a Magyar Etymologiai Szótár nyomán nagyobb arányú szóí'ejtő 
munkásság indul meg, s a pótkötetben már sok olyan szónak meg
találjuk az etymönját, melynek az eredetét ma még biztosan nem 
ismerjük. 

A felhozott szók közül is egynómelyiknek (pl. agyag, általag, 
arat, arc, ás) majdnem bizonyosnak tartottuk az eddigi magyarázatát, 
azonban a szerzők módszeres kritikai vizsgálat után kénytelenek 
voltak rámutatni arra, hogy ezeknek az eredete még nincs tisztázva. 

Szókészletünknek legnagyobb része, mint már az előttünk fekvő 
füzetből is világosan kitűnik, aránylag újabb időből való és azokban 
a történeti viszonyokban gyökerezik, a melyek a magyarságra mintegy 
másfél ezer éven át hatottak. A legrégibb érintkezések hatását sok
szor nehéz pontosan meghatározni. Még nehezebb az ősi szókészletet 
megvilágítani. A rokon nyelvek hangtörténetét (a finn és a lapp ki
vételével) még nem ismerjük pontosan, talán sohasem is fogjuk meg
ismerni. Ilyen körülmények között bizony nehéz az egyes hangviszo
nyokat földeríteni, megmagyarázni. Ezért aztán legtöbbször meg kell 
elégednünk azzal, hogy a megfelelő rokonnyelvi alakokat minden 
magyarázat nélkül egymás mellé állítjuk. Az a tarkaság, melyet az 
élő népnyelv nyújt, szintén csak fokozza a nehézségeket. Ezt a tarka
ságot mégis könnyebben meg lehet magyarázni, mert hiszen itt már 
a régi irodalmi nyelv ismerete s az élő nyelvben ható analógia sok 
dolgot megértet velünk. 

Vannak megoldatlan problémák is, melyek a szerzők munkáját 
nem kis mórtékben megnehezítik. Ilyen pl. a finnugor-indogermán, 
vagy talán még a szamojéd nyelveket is idevonva, az uráli-indogermán 
ősérintkezós vagy ősrokonság kérdése. (Ebbe a körbe tartozik az ág 
és árva czikk; mind a kettő mintaszerűen van megírva.) Az ú. n. 
urál-altaji nyelvcsaládok rokonságáról is, melyet BUDENZ idejében úgy
szólván megdönthetetlennek tartottak, ma már csak nagy óvatosság
gal szoktunk nyilatkozni. 

Több jel arra mutat, hogy a szerzők a tágabb urál-altaji nyelv
rokonság alapján állnak. így pl. az al czikkben ilyen bevezetéssel, 
hogy «a többi urál-altaji nyelvcsaládból idetartozó ak», fölsorolják a 
szamojéd és török nyelvi adatokat. Az álom czikkbcn szintén, sőt 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 2-">ff 
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rámutatnak a török alapalakra is (*udtir), mely csakugyan feltűnően ' 
egyezik a fg r . *oddt- co*od,- alapalakkal. Az ángy czikkben pedig 
azt mondják: «nem lehetetlen, hogy a felsorolt f g r . és t ö r . szavak 
ősrokonsági viszonyban vannak egymással*. 

Úgy vettem észre, hogy a szerzők az ú. n. «kaukázusi elemek
kel)) szemben bizonyos tartózkodó álláspontra helyezkednek. E füzet
ben mindössze egy szót ismernek el ilyennek (vö. asszony <~ oszét 
a%sin, a%sin "gebieterin, hausfrau), holott MUNKÁCSI ÁKE. munkájá
ban ilyeneknek vannak föltüntetve még a következők i s : agár, ágy, 
agyag, aladár, ara. 

Eendkívül fontosak az ősmagyar hangtörténetre nézve azok a 
régi török jövevényszók, melyek a honfoglalást megelőző századokban 
kerültek nyelvünkbe. Ezeknek a szóknak legnagyobb része a föld
művelésre, állattenyésztésre, továbbá a házi berendezésre és a ruhá
zatra vonatkozik, tehát mtíveltségtörténeti szempontból is nagy jelen
tőségűek. 

Köztudomású dolog, hogy annak a t ö r ö k nyelvnek, melyből 
műveltségi szavainknak e fontos csoportja származik, nem maradtak 
fenn emlékei. A szerzők e jövevényszóknál {ács, alma, apró, árok, 
árpa és valószínűleg az ártány is) egyszerűen fölsorolják a fontosabb 
török (mongol) alakokat, különösebb figyelemre méltatják a csuvast, 
mely mai tudásunk szerint hangtani szempontból legközelebb áll az 
átadó nyelvhez. 

Jövevényszavainknak ezt a fontos rétegét GOMBOCZ Z. külön is 
földolgozta «Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink)) ez. munkájá
ban s majd ennek bővített kiadásában (Die bulgarisch-türkischen 
Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912). E művei
ben módszeres kritikával megrostálta az összes idevonatkozó adatokat 
s az így nyert egybevetések alapján kidolgozta az átvételek hangtanát 
is. Ily módon nyelvünknek e régi jövevényszavairól meglehetősen 
tiszta képet nyerünk. 

Ugyanezt mondhatjuk a szláv jövevényszavakról is, a melyek
nek térfoglalása nyelvünkben, mint azt MELICH meggyőzően kimutatta, 
hosszas történeti fejlődés eredménye. «E jövevényszavak közt, úgy
mond, van honfoglalás előtt és honfoglalás után átvett szó; a IX— 

"XII. századi kulturális állapotok alapjáról nézve, szavaink egy része 
a görög, más része a latin műveltség alapján álló szlávok nyelvéből 
való. Eöviden azt mondhatjuk, hogy nyelvünkben vannak o r o s z -
e z l á v , e g y h á z i s z l á v (bolgár), s z e r b - h o r v á t , s z l o v é n és 
c s e h - t ó t eredetű szavak» (MNy. VI. 447). 

A régi szláv jövevények közé tartozik nyelvünk szókincsének 
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iműveltségtörténeti szempontból egyik legfontosabb csoportja: a m a 
g y a r n y e l v k e r e s z t y é n t e r m i n o l ó g i á j a , melynek egy kis 
része g ö r ö g k e l . , túlnyomó része azonban r ó m . k a t h . s z l á v . 
Ilyenek pl. e füzetben az apát és apáca, melyekró'l kétségtelenül ki
mutatják, hogy semmi szín alatt sem lehetnek ó-egyházi szlávok vagy 
ó-bolgárok. Ugyanezt igyekeznek megállapítani az angyalról és az 
arkangyalról szóló szép czikkekben is. 

A magyar hangtörténet szempontjából érdekes tanulságot szol
gáltatnak a régi német jövevényszók is, a melyek nyomban a szláv 
hatás után jelentkeznek. Ezeknek két rétegét szokás megkülömböz-
tetni, ú. m. középfrank és osztrák-bajor eredetűeket. A legrégibbek 
MELICH szerint középfrank nyelvterületről valók. Az a betűn kezdődő 
szavak közt azonban nincsen módszertani szempontból érdekesebb szó. 

Az olasz eredetű szavaknál (pl. ákovita, alaputréta) rendesen 
fölsorolják a különféle észak-olasz nyelvjárási alakokat, ezzel egy
szersmind jelzik azt az álláspontjukat is, hogy az olasz eredetű jöve
vényeket nem velenczei olaszoknak, hanem általában észak-olasz át
vételeknek tartják. 

Az eredeti szókincshez tartozó szavaknál a finnugor nyelvi ala
kokat, úgy látszik, földrajzi sorrendben (keletről nyugatra menve) 
közlik. A magyarral szorosabb rokonságban levő vogul ós osztják ily 
módon is a csoport élére kerül. Az etymologiák forrását a szerzők 
itt is pontosan megjelölik. Új, eddig ismeretlen etymologiát nem igen 
találunk (legnagyobb részük megvan már BuDBNznél is, a teljesen 
kétségtelen egyezések pedig SZINNYEI NyH.á-ban), de a már ismerteket 
alaposan megrostálják és magyarázataikban új szempontok érvénye
sülnek. Többször megtörténik azonban, hogy az egyes rokonnyelvi 
alakokat minden magyarázat nélkül egymás mellé állítják (pl. az ágy, 
agyar, ágyék, áll 'stare', apad, ár 'pretium', ár 'fiuctus', ár 'subula', 
arasz, ásít czikkekben). Egy kis magyarázat ezeknél is elkelne, mert 
ezt a szótárt nemcsak a finnugor nyelvészek, hanem más tudomány
ággal foglalkozó művelt emberek is használják, már pedig ezek bizony 
kételkedéssel fogadják az ilyen egyeztetéseket, mint «ÉÍWoozürj. 
:sulal- 'stehen, da sein ; gelten, kosten'; sült- 'stehen, stehen bleiben, 
sich stellen', p e r m i K . sulál- ua. GEN. WJED. | v o t j . sil- 'stehen, 
bestehen, stehen bleiben, kosten'; sült- 'stehen, aufstehen' MŰNK. 
WICHMANN Voc. 58 | c s e r K , solyem, soyem, H. salyem 'stehen3 GEN. 
BAMST.». I t t tehát meg kell magyaráznunk, hogy a zürj. sulal- és 
sült- továbbképzett alakok, az igetŐ : sul- és hogy a m. magánhangzós 
szókezdet a f g r. szókezdő *s- hangnak szabályos folytatása. Az ágyék 
(-ék dem. képzővel) co v o g. uns 'arsch, segg' egyeztetéshez is hozzá-
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tehették volna, hogy a m. gy a f g r . ne oo úf hangviszony gyenge
fokát képviseli. Ugyanezt megemlíthették volna az agyar czikkben is . 
Az ár cfluctua5oo v o g . tűr | o s z t j . Aör, Aár, tör, jar | zü-'rj. sor | 
v o t j . sur alakok összetartozását is csak úgy érthetik meg, ha külön 
is megmondjuk, hogy mindezen alakok szókezdő' mássalhangzója ere
deti fg r . *£vagy *s-re megy vissza, melynek a magyarban magán-
hangzós szókezdet felel meg.*) Persze úgy volna jó, ha mindenütt 
visszakövetkeztetnének a fgr. alapalakra, mint pl. az álom czikkben, 
azt azonban jól tudjuk, hogy hangtörtóneti ismereteink mai állása 
szerint ez szinte lehetetlen. A magyar mássalhangzók finnugor alap
nyelvi eló'zó'it ma már meglehetó'sen ismerjük, azonban a voealismus 
terén még igen sok a tennivalónk, jóllehet az utóbbi, években ezen 
a téren is élénk munkásság indult meg. Igen fontosnak tartom e 
tekintetben G-OMBOCZ értekezését (A magyar a-hangok történetéhez, 
NyK. XXXIX. 229 - 274), melyben a magyar a-hangok finnugor előz
ményeit igyekszik kimutatni. 

A szótár idézetei nagyon pontosak, a legtöbbnek magam is 
utánanéztem s mindössze két-három hibás idézetre bukkantam. Ezek 
a következők: az álom czikkben 83. hasáb fölülről a 23-ik sorban 
SZABÓ NyK. XXXV. 419. Helyesen : NyK. XXXIV. 419. Ugyanezen 
a hasábon hét sorral alább egy sajtóhiba is van: Ni. itdm, helyesen 
f>tdm. Az apró czikkben 116. hasáb fölülről a 26. sorban NyK. XI. 
119. Helyesen: NyK. XI. Szótár 119 (mert ez a kötet két részből áll,, 
mindegyik külön lapszámozással). A 2. ár fluctus' czikkben 119. 
hasáb fölülről a 8. sorban «de vö. ASBÓTH, NyK. XXXIV. 1Q1» nem 
tartozik ide, mert ebben az ár preis' szóról van említés. Az Árva 
czikkben (149. hasáb) SCHACHMATOV Arch. XXXIII. 67. (ismertette-
MELICH MNy. VII. 67, ez utóbbi idézet nem helyes, mert az Árva 
folyóról és SCHACHMATOV értekezéséről a 422. lapon van szó, tehát 
így javítandó: MELICH MNy. VII. 422. Az apa czikkben (107. hasáb) 
WUNDT, Völkerpsych.2 I . 2 :315 aligha helyes, mert az első kiadásban 
az idézett helyet I. 1 :316. lapon találjuk. 

Ezek az apró megjegyzések természetesen mit sem vonnak le e 
kiváló mű értékéből. Igazán nagy érdeklődéssel várjuk a következő 
füzeteket, még inkább az egész munka befejezését, mely az első füzet
ből Ítélve nyelvtudományunk egyik legnagyobb alkotásának Ígérkezik.. 

PÁPAY JÓZSEF. 

*) Ilyenfajta hiányokra már a próbadolgozatban is rámutatott az: 
egyik bíráló (ASBOTH). L. Akad. Ért. 1906. évf. 458. 1. 

A. szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős. 
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Komjá thy B. Epistolae Pauli lingua Hungarica donatse. Krakó 1533 .... 6.— 
K ö r ö s i Csorna S á n d o r e m l é k e z e t é r e . Előadások. 1. szám. Gróf Kuun Géza: 

Ismereteink Tibetről __ .... .... .... .„. .... .... 1.50 
2. szám. Goldziher Ignáez: A buddhismus hatása az iszlámra.... .... .„. .... .... —.80 
3. szám. Thury József. A középázsiai török nyelv ismertetései ._. — 80 

K u n o s Ignáez dr . Három karagöz-játék .... „„ ..„ .... .... .... .... .„. 2 — 
— Kis-Azsia török dialektusairól ..'.... .... .... .... „.. .„ .... ... .... —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyie

tekkel ellátta — .... .... .... .... .... .... .... .„. „ .... .... .... „ __ 8.— 
— Oszmán-török népköltósi gyűjtemény. Két kötet .... „ .„. 10.— 
— és Munkács i B e r n á t <ir. A bel viszonyragok használata a magyarban .... .... 1 — 
Gróf Kuun Géza. A kunok nyelvéről és nemzetiségéről .... .... .„. .... .... .... .... —.80 
— A sémi magánhangzókról _ _ .... ._. .„ .... „.. „.. „. —.75 
— Adatok Krim történetéhez .„ .... .... .... — 40 
- Godex Omnaniens. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum primum ex 

integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit .„. .... _ M).— 
M a g y a r o r s z á g i N é m e t Nyelv járások. Szerk. Petz Gedeon. 1. Gedeon A. Az alsó-

meezenzéfi német nyelvjárás hangtana .„. .„ .... „ .... 1.50 
2. Lindenschmidt Mihály: A verbászi német nyelvjárás .... .... .... .„. .... .... —.90 
3. Gréb Gyula: A szepegi felföld német nyelvjárása .... .... .... .... ... 1.80 
4. Hajnal Márton: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana.... .„. 1.20 



• 
M a g y a r o r s z á g i N é m e l Nyelv já rások . Szerk. Petz Gedeon. 5. Kráuter Ferencz : 

A niczkyfalvai >német nyelvjárás hangtana.. .. ~_ _ .... -„. .... . ... ._ 1.— 
6. Scbáfer Illés: A kalaznói nyelvjárás hangtana ......... „. . ..„ .. 1.20 
7. Mráz Gu&ztáv: A dobsinai nyelvjárás „ .... 2.40 

Mayr A u r é l dr . A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben —.20 
— Az úgynevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben „ 1.20 
Melicli 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 
— Á brassói latin-magyar szótár-töredék .„ .... .... __ „ —'60 
— Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590 bői 3.— 
— Eévai Miklós nyelvtudománya ... ..... .... . . 1.— 
Molná r Alber t . (Szenezi-) i.aplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 

Lajos. Hasonmással, .... .„. 9.— 
Munkács i B e r n á t . Árja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet: 

idagyar szójegyzék s bevezetésül: A kórdós története .... ._. .... „. ._. .„. .„. .„ 12.— 
— Budenz József emlékezete .... ._ 1.20 
— Vogul népköltési gyűjtemény I. kötet: Eegék ós énekek a világ teremtéséről. Első 

füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai 

Kiegészitő füzet .... .... „ ~~ ._ „ „. .„. 6.— 
II. kötet: Istenek hősi' énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek ós for

dításaik. Saját gyűjtése és Éegnly Antal hagyományai alapján 8.— 
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 

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

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

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

Guary-codex .„. .... .... .... .... .... .„ .... .... .... .... „. „. _„. .„. .„. 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 Osemez-töredék szövegével 
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György.,.. .... .... .... .„ 12.— 

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

IV. és V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet .... .„. .... ._.. .... ..„ .„. .... _ .... 4.— 
VI. kötet: Tihanyi-codex.—Kazinczy-codex.—Horvát-codex .„. .... ..„ 4.— 
IX. és X. kötet: Ersekújvári-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-cadex .... „. __ 4.— 
XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. — 

Lázár Zelma-codex. — Birk-codex. — Piry-hártya. „ „ 6. -
Pes t i Gábor . Wy Testamentum magyar nyelven .... .„ ..... 6.— 
Réva i J o a n Nico laus . Elaboratior grammatica hungarica. Vol. III. Ed. Sigismundus 

Simonyi ... ... ....... ,. , .. .... .... .... 6.— 
S i m o n y i Zs igmond. A jelzők mondattana ..„ 5.— 
Szegedi Gergely Énekeskönyve 15(;9-ből.... .... .... _ ... .... . ..... 5.— 
M a g y a r o r s z á g T ö r t é n e l m i Fö ld ra jza a H u n y a d i a k k o r á b a n . Irta: Dr. Csánki 

Dezső. I. k. 1890. XII éz 790 lap. Ara.. 14 — 
II. k. 1894. VIII és 862 lap. Ára.... .... .... .... .... .... 14.— 

III. k. 1897. VI és 698 lap. « .... .... .... 14— 
V. k. 1913. VIII és 973 lap. « 20.— 
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